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1.  देवाची योजना बहुतकेासंाठी एक रहस्य आहे 

बायबल नशकवत:े 

1 सरुुवातीला देवान े आकाश व पथृ्वी ननर्ााण केली. (उत्पनत्त 1:1, NKJV सपंणूापण े अन्यिा सनूचत 

के्यानशवाय) 

पण का? 

जीवनाचा अिा काय? 

युगानुयुगे लोकानंा असा प्रश्न पडला आहे की पृथ्वीवर काही उदे्दश आहे का. 

आनण जर असेल तर ते काय आहे? 

देव आहे असे र्ानून त्याने काहीही का केले? 

देवाने र्ानवाचंी ननर्र्ाती का केली? देवान ेतुला का बनवले? 

तुर्च्या जीवनाचा काही उदे्दश आहे का? 

नभन्न संस्कृती आनण नभन्न िर्ाांच ेत्यांच ेनवचार आहेत. पण ते बायबलशी ससुंगत आहेत का? 

सत्य काय आह?े 

सत्याचा भाग असा आहे की देवाची योजना बहुतेकासंाठी एक रहस्य आहे. त्याबद्दल बायबल नशकवते त्याकड ेलि द्ा: 

25 आता र्ाझ्या सुवातेनसुार आनण येशू निस्ताच्या उपदेशानसुार, जगाच्या सरुुवातीपासनू गपु्त ठेवले् या 

रहस्याच्या प्रकटीकरणानसुार जो तमु्हालंा स्िानपत करण्यास सर्िा आह ेत्याच्यासाठी 26 पण आता प्रकट झाल े

आहे, आनण भनवष्यसचूक शास्त्रवचनादं्वारे सवा राष्ट्ांना, सावाकानलक देवाच्या आज्ञेनुसार, नवश्वासाच्या 

आज्ञािारकतसेाठी ओळखले गेले आह े - 27 देवाला, केवळ ज्ञानी, येशू निस्ताद्वारे सदैव गौरव असो. आर्ेन. 

(रोर्न्स 16:2५-27 ) 

बायबल जगाच्या सुरुवातीपासून गुप्त ठेवले्या रहस्याबद्दल सांगते, परंतु ते भनवष्यसचूक शास्त्रवचनांर्ध्ये प्रकट झाले 

आहे - "सत्याच ेवचन" (2 तीर्थ्य 2:15; जेम्स 1:18). 

बायबल देवाच्या राज्याचे रहस्य (र्ाका  4:11), कृपेचे रहस्य (इदफस 3:1-5), नवश्वासाचे रहस्य (1 तीर्थ्य 3:9), गूढ 

अशा अनेक रहस्याचंा सदंभा देते. नववाह संबंिाचे (इदफस 5:28-33), अिर्ााचे रहस्य (2 िेस्सलनीकाकर 2:7), 

पुनरुत्िानाचे रहस्य (1 कररंिकर 15:51-54), निस्ताचे रहस्य (इदफस 3:4) नपत्याचे रहस्य (कलनस्सयन 2:2), देवाच े

रहस्य (कलनस्सयन्स 2:2; प्रकटीकरण 10:7) आनण अगदी रहस्य बॅनबलोन द गे्रट (प्रकटीकरण 17:5). हे पुस्तक सत्यात 

स्वारस्य असले्यांसाठी नलनहलेले आहे, "त्यांच्याकडे अशी सवा संपत्ती असावी जी खात्रीने त्यांना देवाच्या रहस्याचे ज्ञान 

सर्जते" (कलनस्सयन 2:2, NET). 



हे अनेकांना आश् चयााचे वाटले असले तरी, नसनॉनप्टक गॉस्पेलच्या तीन लेखकांनी ह े नददवले आहे की लोकांना अनिक 

चांग्या प्रकारे सर्जावे म्हणून येशू बोिकिेत बोलत नाही. त्यांनी नददवले की येशूने या युगात अनकेांना देवाच्या 

राज्याचे रहस्य अज्ञात ठेवण्यासाठी बोिकिेत सानंगतले (र्ॅथ्यू 13:11; र्ाका  4:11 -12; लूक 8:10). 

प्रेनषत पौलाने नलनहले की नवश्वासू र्ंत्री हे "देवाच्या रहस्याचं ेकारभारी" आहेत (1 कररंिकर 4:1; cf. 13:2) ज्यांनी 

"प्रेर्ाने सत्य बोलणे" (इदफस 4:15). 

बायबलर्ध्ये सांनगतले्या अनके रहस्यांबद्दल अनिक जाणून घेण्यात तुम्हाला स्वारस्य आहे का? 

देवाने काहीही का बनवले हे जाणून घ्यायच ेआहे का? 

देवाने तुम्हाला का बनवले ह ेजाणून घ्यायला आवडेल का? 

होय, अनेकांच्या स्वतःच्या क्पना आहेत. 

तुम्हाला खरोखर जाणून घेण्याचा र्ागा आहे का? 

जे लोक र्ानवी परंपरांपिेा बायबलवर नवश्वास ठेवण्यास इच्छुक आहेत ते जाणून घेऊ शकतात. 

तिानप, देवाच्या योजनेतील अनेक र्ूलभूत बाबी देखील बहुतेकांसाठी एक गूढ अस्याने, कृपया सपंूणा पुस्तक 

वाचण्यासाठी वेळ काढा, आनण तुम्हाला हवे तसे, नुकतेच उद्िृत केलेली काही शास्त्रवचने पहा. पूणापणे उद्िृत) आणखी 

स्पष्टीकरणासाठी. 

नवश्वासाने आज्ञािारक लोकासंाठी भनवष्यसचूक शास्त्रवचन ेसर्जून घेऊन रहस्य ेओळखली जाऊ शकतात. 

तरीही ते या युगात सवाांना ओळखले गेले नाहीत, फक्त ज्यानंा आता म्हणतात त्यानंा: 

11 … “तुम्हाला देवाच्या राज्याच ेरहस्य जाणून घेण्यास देण्यात आले आहे; पण ज ेबाहेर आहेत त्याचं्यासाठी 

सवा गोष्टी दषृ्टांतात येतात” (र्ाका  4:11) 

25 कारण बंिंूनो, र्ाझी अशी इच्छा नाही की तुम्ही या रहस्यापासनू अननभज्ञ व्हावे, यासाठी की तुम्ही 

स्वत:च्या र्त े शहाणे व्हावे, की परराष्ट्ीयाचंी पूणाता येईपयांत इस्राएलला काही अंशी अंित्व आले आह.े 

(रोर्न्स 11: 2५) 

7 परंतु आपण देवाचे ज्ञान एका गूढतेने बोलतो, ज ेगुप्त ज्ञान दवेाने आप्या गौरवासाठी युगापूवी ननयुक्त केले 

होते, (1 कररंि 2:7) 

अनिक नवशेषतः "देवाच्या राज्याच ेरहस्य" आनण "गॉस्पेलचे रहस्य" (इदफनसयन 6:19), तुम्ही ccog.org वर उपलब्लि 

असलेली देवाच्या राज्याची गॉस्पेल ही पनुस्तका 100 र्ध्य े देखील पाहू शकता. नवनवि भाषा “नवदेशी लोकाचंी 

पटरपूणाता” शी संबंनित, र्ुक्त पुस्तक पहा युननव्हसाल ऑफर ऑफ सॅ्व्हेशन, अपोकाटास्टेनसस: येणार्या युगात 

हरवले्यांना देव वाचवू शकतो का? शेकडो िर्ागं्रि देवाची तारणाची योजना प्रकट करतात , www.ccog.org वर 

ऑनलाइन देखील उपलब्लि आहेत. 



प्रेनषत पौलाने नलनहले: 

8 र्ाझ्यावर, जो सवा संतांर्ध्य े सवाात लहान आह,े र्ला ही कृपा देण्यात आली की, र्ी परराष्ट्ीयांर्ध्य े

निस्ताच्या अगम्य संपत्तीचा प्रचार करावा, 9 आनण सवाांना गूढतेचा सहवास काय आह ेह ेपहावे. युगाचा आरंभ 

देवार्ध्ये लपलेला आहे ज्याने येशू निस्ताद्वारे सवा गोष्टी ननर्ााण के्या; 10 या हेतूने की आता चचाद्वारे देवाच े

नवनवि प्रकारचे ज्ञान स्वगीय स्िानांतील सत्ता आनण अनिकारानंा कळावे, 11 आप्या प्रभु निस्त येशूर्ध्ये त्याने 

पूणा केले्या नचरंतन उदे्दशानुसार, 12 ज्याच्यार्ध्ये आप्याला िैया आहे आनण त्याच्यावरील नवश्वासाद्वारे 

आत्र्नवश्वासान ेप्रवेश करा. (इदफस 3:8-12) 

25 … देवाच ेवचन पूणा करण्यासाठी र्ला देवाकडून नर्ळाले्या कारभार्यानुसार र्ी सेवक झालो, 26 ज े

रहस्य युगानुयुगे आनण नपढ्याननपढ्या लपलेले आहे, परंत ु आता त्याच्या संतांना प्रकट झाले आहे. 27 

परराष्ट्ीयांर्ध्ये या गूढतेच्या वैभवाचे िन काय आहे हे देवाने त्यानंा दाखनवण्याची इच्छा केली: जो निस्त 

तुर्च्यार्ध्य ेआह,े जो गौरवाची आशा आहे. (कलस्सैकर 1:2५-27) 

देवाच्या वचनानशवाय "अनावश्यक" अशी अनेक "सपंत्ती" आहेत. हे र्ूलत: बायबलसंबंिी रहस्ये आहेत जी बयााच 

काळापासून लपनवली गेली आहेत. 

दसु-या शतकात, नस्र्नााच्या नबशप/पास्टर पॉलीकापा यानंी “ निस्ताच्या आगर्नाचे भनवष्यसूचक रहस्य” (पॉलीकापा, 

कॅपुआच्या नव्हक्टरचे तकुडे. स्टीफन सी. कालासन, 2006 द्वारे अनुवाददत; त्याच्या आगर्नासंबंिीच्या रहस्यांबद्दल 

तपशीलवार) नलनहले. www.ccog.org वर उपलब्लि असले्या र्ोफत ऑनलाइन पुस्तकात सापडले, शीषाक: प्रूफ 

जीझस इज द र्नसहा ). 

तसेच, 2 व्या शतकात, नबशप/पास्टर इग्ननेशयस आनण र्नेलटो यानंी नलनहल ेकी र्तं्रालयाला नवनवि शास्त्रवचनीय रहस्य े

(उदा. इग्ननेशयसच ेइदफनसयन्सच ेपत्र ; र्नेलटोच ेपत्र) सर्जल ेआहे. व्हाडंण सणावर आदरपवूाक ). 

येशू आनण प्रेनषतांनी यापकैी काही रहस्ये लवकर निस्ती बनले्यांना सर्जावून सांनगतली. आम्ही देवाच्या सतत 

चचार्ध्ये जे पाहण्यास इच्छुक आहेत त्याचं्यासाठी आता ते करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 

देवाच ेस्वरूप 

देवाच्या स्वरूपानवषयी िोडेसे सर्जून घेत्यास त्याच्या योजनेचे रहस्य अनिक चांग्या प्रकारे सर्जून घेण्यास र्दत 

होईल. 

बायबल नशकवते “देव प्रेर् आहे” (1 जॉन 4:16), “देव आत्र्ा आहे” (जॉन 4:24), “यहोवा चांगला आहे” (नहूर् 1:7, व्डा 

इंनग्लश बायबल) , सवाशनक्तर्ान (नयर्ाया 32 ) :17,27), सवाज्ञ (यशया 46:9-10), आनण तो शाश्वत आहे (यशया 

57:15). 

प्रेनषत पौलाने नलनहले: 

7 त्याच्यार्ध्ये आप्याला त्याच्या रक्ताद्वारे र्ुक्ती आहे, पापाचंी िर्ा आहे, त्याच्या कृपेच्या संपत्तीनुसार 8 जी 

त्याने आप्यासाठी सवा शहाणपणाने आनण नववेकाने भरभरून ददली आह,े 9 त्याच्या इच्छेचे रहस्य आम्हांला 

सांनगतले आहे. त्याचा चांगला आनदं ज्याचा त्याने स्वतःर्ध्ये हतेू ठेवला होता, 10 यासाठी की, काळाच्या पूणातेच्या 

वाटपाने त्याने निस्तार्ध्ये सवा गोष्टी एकत्र कराव्यात, जे स्वगाातील आनण पृथ्वीवर आहेत - त्याच्यार्ध्ये. 

(इदफस 1:7-10) 



लिात घ्या की देवाची इच्छा बहुतेकांसाठी एक रहस्य आहे (ज्यांना आता म्हटले जात नाही), र्ूलत: काळाच्या पूणातचेी 

व्यवस्िा होईपयांत - जी भनवष्यवाणी केले्या पुनरुत्िानानंतर बहुतेकांसाठी यईेल. 

तरीही, देवान ेफार पूवीच त्याच्या योजनचे ेपैलू र्ांडले: 

11 परर्ेश्वराचा स्ला सदैव टटकून आहे, त्याच्या र्नातील योजना सवा नपढ्यानन्पढ्या आहेत. (स्तोत्र 33:11) 

18 तुर्च्या पूवाजांकडून परंपरेने नर्ळाले्या तुर्च्या ध्ययेहीन आचरणातून, चादंी ककंवा सोन्यासारख्या भ्रष्ट 

गोष्टींनी तुर्ची सुटका झाली नाही, 19 परंतु ननदोष आनण डाग नसले्या कोकऱ्याप्रर्ाणे निस्ताच्या र्ौ्यवान 

रक्ताने तुर्ची सुटका झाली आहे. 20 तो खरोखर जगाच्या स्िापनेपूवी आिीच ननयुक्त करण्यात आला होता, 

परंतु या शेवट्या काळात तो तुर्च्यासाठी प्रकट झाला होता. (1 पेत्र 1:18-20) 

8 पृथ्वीवर राहणारे सवा लोक त्याची उपासना करतील, ज्यांची नावे जगाच्या स्िापनेपासून र्ार्या गेले्या 

कोकऱ्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात नलनहलेली नाहीत. (प्रकटीकरण 13:8) 

बायबल म्हणते की कोकरू, म्हणज ेयेशू (cf. जॉन 1:29, 36), सुरुवातीपासूनच र्ारले जाण्याचा हेत ूहोता हे दशानवत े

की देवाला र्ाहीत होत ेकी र्ानव पाप करतील आनण त्याच्याकडे खपू पूवीपासून योजना होती. 

यशया संदषे्टा देवाच्या योजनेच्या नननिततेबद्दल हे रेकॉडा करण्यासाठी प्रेटरत झाला होता: 

8 “हे लिात ठेवा आनण स्वतःला पुरुष दाखवा. हे उ्लंघन करणाऱ्यांनो, ध्यानात ठेवा. 9 पूवीच्या गोष्टी लिात 

ठेवा, कारण र्ी देव आह ेआनण दसुरा कोणी नाही. र्ी देव आह,े आनण र्ाझ्यासारखा कोणीही नाही, 10 

सुरुवातीपासून शेवटची घोषणा करून, आनण प्राचीन काळापासून ज्या गोष्टी अद्ाप पूणा झाले्या नाहीत, 

अस े म्हणत, 'र्ाझा स्ला टटकून राहील, आनण र्ी र्ाझ ेसवा आनंद करीन, ' 11 पूवेकडून नशकार करणारा 

पिी, दरूच्या देशातून र्ाझा स्ला पूणा करणारा र्ाणूस. खरेच र्ी ते बोललो आह;े र्ी पण आणीन. र्ी ते 

ठरवले आहे; र्ी पण करीन. (यशया 46:8-11) 

11 परर्ेश्वराचा स्ला सदैव टटकून आहे, त्याच्या र्नातील योजना सवा नपढ्यानन्पढ्या आहेत. (स्तोत्र 33:11) 

देवाच्या योजना पणूा होतील. 

पुढील गोष्टींचा दखेील नवचार करा: 

16 कारण देवाने जगावर इतके प्रेर् केले की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र ददला, यासाठी की जो कोणी 

त्याच्यावर नवश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सावाकानलक जीवन नर्ळावे. 17 कारण देवान े

आप्या पतु्राला जगाला दोषी ठरवण्यासाठी जगात पाठवल ेनाही, तर त्याच्याद्वारे जगाच ेतारण व्हाव ेम्हणनू 

(जॉन 3:16-17). 

आता आपण देवाचे काही गुणिर्ा पाहतो, जस ेकी तो चांगला आहे, ननयोजक आहे आनण प्रेर् आहे: यार्ळेु आप्याला 

त्याला आनण त्यान ेकाहीही का केले हे त्याच्या र्ूळ प्रेरणा अनिक चांग्या प्रकारे सर्जून घेण्यास र्दत केली पानहजे. 



तुम्ही र्हत्वाचे आहात. काही फरक पडत! देव तुर्च्यावर वैयनक्तक प्रेर् करतो. आनण तुर्च्यासाठी वैयनक्तकटरत्या एक 

योजना आह.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ननर्र्ाती कशासाठी? र्ाणस ंका? सतैान का? सत्य म्हणज ेकाय? तो नवश्ातंी 

आनण पापाच ेरहस्य काय नाही? 

तत्त्ववेत्त्यांना युगानुयुगे पडलेला सवाात र्ोठा प्रश्न म्हणज,े "आम्ही इिे का आहोत?" दसुरे म्हणज,े "काही आह ेका?" 

या प्रश्नाचंी र्ळू उत्तरे देवाच्या वचनात, बायबलर्ध्ये नर्ळू शकतात. 

नवश्वाच्या उत्पत्तीबद्दल ननरननराळ्या क्पना असताना, अनेक शास्त्रज्ञांर्ध्ये तसेच िार्र्ाक लोकांर्ध्ये एकर्त आहे की, 

सवा र्ानवांना एकच आई होती (जरी त ेदकती र्ागे जाते याबद्दल वाद आहेत). 

उत्पत्तीच ेपसु्तक 

बायबलच्या पनह्या पुस्तकात देवाने काहीही का ननर्ााण केले याबद्दल काही क्पना आप्याला नर्ळतात, ज्याला 

सार्ान्यतः उत्पत्ती म्हणून ओळखले जाते. 

उत्पत्तीचे पुस्तक वारंवार दाखवते की देवाने जे केले ते चांगले आहे हे त्याने पानहले (उत्पनत्त 1:4,10,12,18, 21, 25, 

31). आनण, यशयाच ेनंतरचे पुस्तक आप्याला सूनचत करते की देवाने पृथ्वी वस्तीसाठी ननर्ााण केली (यशया 4५:18). 

उत्पत्ती देवान ेर्ानव बनवण्याच्या सदंभाात हे नशकवते: 

26 र्ग देव म्हणाला, “आपण आप्या प्रनतरूपाने र्नुष्य घडवू या; त्यांच ेसर्दु्रातील र्ासे, आकाशातील पिी, 

गुरेढोरे, सवा पृथ्वीवर आनण पृथ्वीवर रेंगाळणाऱ्या सवा प्राण्यांवर प्रभुत्व नर्ळो.” 

27 म्हणून देवान ेर्नुष्याला त्याच्या स्वतःच्या प्रनतरूपात ननर्ााण केले. देवाच्या प्रनतर्ेत त्याने त्याला ननर्ााण 

केले; नर आनण र्ादी त्याने त्यांना ननर्ााण केले. 28 तेव्हा देवाने त्यांना आशीवााद ददला आनण देव त्यानंा 

म्हणाला, “फलद्रपू व्हा आनण वाढवा; पृथ्वी भरा आनण नतला वश करा; सर्ुद्रातील र्ाशांवर, हवेतील पक्षयांवर 

आनण पृथ्वीवर दफरणाऱ्या सवा सजीवांवर प्रभुत्व नर्ळवा.” 

29 आनण देव म्हणाला, “पाहा, र्ी तुला सवा पृथ्वीवर बी देणारी सवा वनौषिी आनण फळ देणारे प्रत्येक झाड ददले 

आहे; ते तुर्च्यासाठी अन्नासाठी असेल. 30 तसेच, पृथ्वीवरील प्रत्येक पशू, हवेतील प्रत्येक पिी आनण पृथ्वीवर 

रेंगाळणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला, ज्यार्ध्य ेजीवन आहे, र्ी अन्नासाठी प्रत्यके नहरवी वनस्पती ददली आहे”; आनण 

तसे झाले. (उत्पनत्त 1:26-30) 

देवाने र्ानवांना देवाच्या प्रकारानंतर ननर्ााण केले, प्राण्यांच्या प्रकारानंतर नाही. देव र्ूलत: स्वतःचे पुनरुत्पादन करत 

आहे (र्लाची 2:15). आपण पाहतो की पृथ्वीवरील गोष्टींवर राज्य करण्यासाठी र्ानवांना देवाच्या काहीशा भौनतक 

प्रनतर्ेर्ध्य ेननर्ााण केले गेले होत े(cf. नहबू्र 2:5-8), आनण इतर शास्त्रवचने दाखवतात की देवीकरण योजनेचा भाग आह े

(cf. 1 जॉन 3:2 ). 

र्ानव आनण सषृ्टी वाईट होती का? 

नाही. उत्पनत्तर्िील पुढील वचन आप्याला सांगते: 



31 र्ग देवाने जे काही घडवले ते सवा पानहले आनण ते खरोखरच चागंले होत े . तर संध्याकाळ आनण सकाळ 

सहावा ददवस होता. (उत्पनत्त 1:31) 

तर, संपूणा पुनर्नार्र्ाती (उत्पनत्त 1:3-2:3) खूप चांगली होती आनण जस े ददसत े तसे, पृथ्वीला वश करण्यासाठी 

र्ानवांसाठी देवाच्या सचूना असतील (उत्पनत्त 1:28). 

सहाव्या ददवसानंतर, देवाने नवश्ांती घेतली: 

1 अशा रीतीन ेआकाश आनण पृथ्वी आनण त्यांच ेसवा सैन्य संपले. 2 आनण सातव्या ददवशी देवाने आपले कार् पूणा 

केले आनण त्याने केले्या सवा कार्ापासनू सातव्या ददवशी त्याने नवश्ांती घेतली. 3 र्ग देवाने सातव्या 

ददवसाला आशीवााद ददला आनण तो पनवत्र केला, कारण त्यात देवाने ननर्ााण केले्या आनण बनवले्या त्याच्या 

सवा कायाातनू त्याने नवश्ांती घेतली. (उत्पनत्त 2:1-3) 

देवाने, िोडक्यात, सहा ददवसांत भौनतक ननर्र्ाती केली आनण सातव्या ददवशी अनिक आध्यानत्र्क ननर्र्ाती. 

देवाने सातव्या ददवशी आशीवााद दद्यान े हे देखील ददसून येते की त्याने त े “चांगले” र्ानले (ननगार् 20:8 र्ध्ये, तो 

“पनवत्र ठेवा” असे म्हणतो). 

देवाची योजना आह.े 

र्ाणसू म्हणज ेकाय? 

उत्पत्तीर्िून पुढील गोष्टी देखील लिात घ्या: 

15 र्ग प्रभू देवान ेत्या र्ाणसाला घेऊन एदेन बागेत त्याची देखभाल करण्यासाठी ठेवले. (उत्पनत्त 2:15) 

बागेची काळजी घेण्याचे आनण ठेवण्याचे कारण ते अनिक चांगले करण्यासाठी कार् करणे हे होते. 

जुना करार नशकवतो: 

4 र्ाणूस म्हणजे काय की तू त्याची आठवण ठेवतोस आनण  

र्नुष्याचा पुत्र म्हणजे काय?  
5 कारण तू त्याला देवदतूापंेिा िोड ेकर्ी केले आहसे  

आनण तू त्याला गौरव आनण सन्र्ानान ेर्ुकुट घातला आहेस. 

6 तू त्याला तुझ्या हातच्या कृतींवर प्रभुत्व नर्ळवून ददले आहेस.  

तू सवा काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस,  
7 सवा र्ेंढरे आनण बैल -  

अगदी शेतातील पशू,  
8 आकाशातील पिी,  

आनण सर्ुद्रातील र्ास ेज ेसर्ुद्राच्या वाटेवरून जातात. (स्तोत्र 8:4-8) 

र्ानवांना पृथ्वीवर प्रभतु्व दणे्यात आले (देवाच्या हाताच्या कार्ाचा भाग). नवीन करार हे आणखी वाढवतो: 



5 कारण ज्याच्यानवषयी आपण बोलतो त्या जगाला त्याने देवदतूांच्या अिीन केले नाही. 6 पण एका टठकाणी 

एकाने साि ददली, तो म्हणाला, “र्नुष्य म्हणजे काय , की तू त्याची आठवण ठेवतोस? ककंवा र्नुष्याच्या 

पुत्रा, त ूत्याला भेटतोस ? 

7 तू त्याला देवदतूांपिेा िोड ेकर्ी केलेस . त ू त्याला गौरव आनण सन्र्ानाचा र्ुकुट घातलास, आनण त्याला 

तुझ्या हातांच्या कृतींवर ननयुक्त केलेस: 8 तू सवा काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस. कारण त्यार्ध्य ेत्यान े

सवा काही त्याच्या अिीन केले, त्यान े त्याच्या अिीन नसलेले काहीही सोडले नाही. पण आता सवा गोष्टी 

त्याच्या हाताखाली ठेवले्या आप्याला ददसत नाहीत. 

9 परंतु आपण येशूला पाहतो, ज्याला र्ृत्यूच्या द:ुखासाठी देवदतूांपेिा िोडा कर्ी करण्यात आला होता, 

त्याला गौरव आनण सन्र्ानाचा र्ुकुट घातलेला होता ; देवाच्या कृपेने त्यान ेप्रत्येक र्ाणसासाठी र्रणाची 

चव चाखली पानहजे. 

10 कारण तोच झाला, ज्याच्यासाठी सवा गोष्टी आहेत आनण ज्याच्याद्वारे सवा गोष्टी आहते, अनके पुत्रांना 

गौरवात आणण्यासाठी, त्याचं्या तारणाचा कणािार द:ुख सहन करून पटरपूणा करण्यासाठी. 

11 कारण जो पनवत्र करतो आनण जे पनवत्र केले जातात त ेदोघेही एकच आहेत ; कारण त्यांना भाऊ म्हणायला 

त्याला लाज वाटत नाही. 

12 असे म्हणत, र्ी र्ाझ्या बंिंूना तुझे नाव घोनषत करीन, चचार्ध्ये र्ी तुझी स्तुती गाईन. 

13 आनण पुन्हा, र्ी त्याच्यावर नवश्वास ठेवीन. आनण पुन्हा, र्ी आनण देवान ेर्ला ददलेली र्ुले पाहा. 

14 कारण र्ुले जसे र्ांस व रक्ताच ेभागीदार आहेत, त्याचप्रर्ाण ेत्यान ेस्वतःही त्यात भाग घेतला. यासाठी की, 

ज्याच्याजवळ र्ृत्यचू ेसार्थ्या आह,े म्हणजेच सैतानाचा तो र्ृत्यूद्वारे नाश करू शकेल. 

15 आनण जे र्तृ्यूच्या भीतीने आयषु्यभर गुलार्नगरीत होते त्याचंी सुटका. 

16 कारण खरेच त्याने त्याच्यावर देवदतूांचा स्वभाव घेतला नाही. पण त्यान ेअब्राहार्ाच े वंशज त्याच्यावर 

घेतले. 

17 म्हणून सवा गोष्टींर्ध्ये त्याला त्याच्या बांिवासंारखे बनवणे योग्य होत,े जणेेकरून तो देवाशी संबंनित 

गोष्टींर्ध्य ेदयाळू आनण नवश्वास ूर्हायाजक व्हावा, लोकाचंय्ा पापांसाठी सर्ेट घडवून आणू शकेल. ( इब्री 

2:5-17 , KJV) 

तर, नवश्वावर राज्य करणे हा योजनेचा एक भाग आह.े 

तरीही, सवा गोष्टी अद्ाप र्ानवी ननयंत्रणाखाली नाहीत याच ेएक कारण खालीलप्रर्ाण ेआह:े 

23 कारण सवाांनी पाप केले आहे आनण देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत, (रोर्न्स 3:23) 

परंतु पापापासून आपली सुटका करणे हा योजनेचा भाग आह े(सीएफ. रोर्न्स 3:24-26), त्यार्ळेु आपण नंतर राज्य 

करू शकू. 



प्राण्याचं्या तलुनते र्ाणसाचं ेरहस्य 

र्ानव हे फक्त प्राणी आहेत, ज ेइतर प्राइर्ेट्सपेिा अनिक उत््ांत म्हणून ओळखले जातात? 

नाही. 

शास्त्रज्ञांनी यासाठी संघषा केला आह.े 

पण जे देवाचे वचन स्वीकारण्यास इच्छुक आहेत ते सर्जू शकत होते. 

र्ानवांर्ध्ये र्नषु्याचा आत्र्ा असतो, तर इतर प्राण्यांसह प्राण्यांर्ध्ये तोच आत्र्ा नसतो. र्नुष्यांर्ध्य ेआत्र्ा आहे ह े

वास्तव जुन्या आनण नवीन करारार्ध्य ेनशकवले आह:े 

8 परंतु र्नुष्यार्ध्ये आत्र्ा आहे आनण सवाशनक्तर्ानाचा श्वास त्याला सर्ज देतो. (नोकरी 32:8) 

11 कारण र्नुष्याच्या गोष्टी त्याच्यार्ध्ये असले्या र्नषु्याच्या आत्म्यानशवाय कशाला र्ाहीत आहेत?... (1 

कररंिकर 2:11) 

देवाने ददलेला आत्र्ा र्ाणसात आहे हे िर्ाननरपेितावाद्ांना र्ान्य करायच ेनाही. 

पण आहे. 

आनण र्ाणसाचा तो आत्र्ा आनत्र्क प्राण्यांच्या प्रकारापेिा वेगळा आह े(cf. उपदेशक 3:21). 

1978 र्ध्ये, जुन्या व्डावाइड चचा ऑफ गॉडने हबाटा डब्ललू. आर्ास््ाँग यांनी र्ानवी र्नाबद्दल व्हॉट सायन्स कान्ट 

नडस्कव्हर या शीषाकाची एक पनुस्तका प्रकानशत केली . त्यातील काही उतारे येिे देत आहोत. 

र्हान र्न ेजगातील सर्स्या का सोडवू शकत नाहीत? शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे, "पुरेसे ज्ञान ददले, आनण आपण 

सवा र्ानवी सर्स्या सोडवू आनण आप्या सवा वाईट गोष्टी दरू करू." 1960 पासून जगातील ज्ञानाचा ननिी 

दपु्पट झाला आह.े पण र्ाणसुकीच्या दषु्कृत्यांर्ध्येही दपुटीन ेवाढ झाली आहे. … 

परंतु र्हान र्ानवी र्नानंी ते दैवी-प्रगट ज्ञान किीच सर्जले नाही. जणू काही आप्या ननर्ाात्याने आपला 

संदेश एका अतूट गुप्त कोडर्ध्ये आप्याला पाठवला आहे. 

आनण र्हान र्ानवी र्नांनी तो गुप्त कोड किीही फोडला नाही. आिुननक नवज्ञान त ेसर्ज ूशकत नाही. र्ानवी 

र्न काय बनले आह ेहे र्ानसशास्त्रज्ञांना स्वतःला सर्जत नाही. … 

प्राण्यांचा र्ेंद ू आनण र्ानवी र्ेंद ू यांच्यात आकार आनण बािंणीत अिरशः फरक नाही. हत्ती, व्हेल आनण 

डॉन्फन याचंा र्ेंद ूर्ानवी र्ेंदपूेिा र्ोठा असतो आनण लचंपांझचा र्ेंद ूिोडा लहान असतो. 

गुणात्र्क दषृ्या र्ानवी र्ेंद ू िोडा वरचा असू शकतो, परंतु आउटपुटर्िील फरक दरूस्िपणे लिात 

ठेवण्यासाठी पुरेसा नाही. 



र्ग, र्ोठ्या फरकासाठी काय जबाबदार असू शकते? नवज्ञान पुरेसे उत्तर दऊे शकत नाही. काही शास्त्रज्ञ, र्ेंद ू

संशोिनाच्या िेत्रात, असा ननष्कषा काढतात की, र्ानवी र्ेंदरू्ध्ये काही अभौनतक घटक असणे आवश्यक आहे जे 

प्राण्यांच्या र्ेंदरू्ध्य े अनस्तत्वात नाही. परंतु बहुतके शास्त्रज्ञ अभौनतक अनस्तत्वाची शक्यता र्ान्य करणार 

नाहीत. 

आणखी कोणते स्पष्टीकरण आहे? वास्तनवक, र्ानवी र्ेंदचू्या भौनतक शे्ष्ठतेच्या अगदी िोड्या प्रर्ाणात बाहेर, 

नवज्ञानाकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, कारण अध्यात्र्ाची शक्यता देखील र्ान्य करण्याची इच्छा नाही. 

जेव्हा र्नुष्य स्वतःच्या ननर्ाात्याचे अनस्तत्वही र्ान्य करण्यास नकार देतो, तेव्हा तो र्ूलभूत सत्य ज्ञान, 

वस्तुनस्िती आनण सर्जून घेण्याच ेनवशाल र्हासागर आप्या र्नातून काढून टाकतो. जेव्हा तो सत्यासाठी ची 

जागा घेतो, तेव्हा तो, सवा लोकांर्ध्य,े सवाात अज्ञानी असतो, जरी तो स्वत: ला शहाणा अस्याचा दावा करतो. 

… 

र्ाणूस जनर्नीच्या िुळीपासून बनवला गेला. तो त्याच े तात्परुते र्ानवी जीवन हवेतनू प्राप्त करतो, त्याच्या 

नाकपुड्यातनू श्वास घेतो. त्याचे जीवन रक्तात आहे (उत्पनत्त 9:4, 6). परंत ु जीवनरक् त हवेच्या श्वासान े

ऑनक्सडाइझ केले जाते, अगदी ऑटोर्ोबाईलच्या काबोरेटरर्िील गॅसोलीनप्रर्ाण.े म्हणून श्वास हा "जीवनाचा 

श्वास" आहे, जरी जीवन रक्तात आह.े 

काळजीपूवाक लि द्ा की र्नुष्य, संपूणा पदािाापासून बनलेला, श्वासाने त्याला तात्पुरते भौनतक जीवन 

दद्याबरोबरच तो नजवंत आत्र्ा बनला. … आत्र्ा हा भौनतक पदािाान ेबनलेला आह,े आत्म्यान ेनाही. 

र्ी स्पष्ट केले आहे की र्ानवी र्ेंद ू हा प्राण्यांच्या र्ेंदसूारखाच असतो. परंतु र्नुष्य देवाच्या रूपात आनण 

आकारात ननर्ााण झाला होता, देवाशी एक नवशेष संबंि ठेवण्यासाठी - देवाच्या कुटंुबात जन्र् घेण्याची िर्ता. 

आनण देव आत्र्ा आहे (जॉन 4:24). अतंर भरून काढणे शक्य करण्यासाठी — ककंवा र्ानवजातीचे, संपणूापण े

पदािाान े बनलेले, देवाच्या राज्यात आत्म्यार्ध्ये सं् र्ण करणे, नंतर पूणापणे आत्म्याने बनलेले असणे आनण 

त्याच वेळी र्नषु्याला देवासारखे र्न देण े— देवाने प्रत्यके र्ाणसार्ध्ये आत्र्ा ठेवला आहे. 

ईयोब 32:8 र्ध्ये, आपण वाचतो, "र्नषु्यार्ध्ये आत्र्ा आहे: आनण सवासर्िााच्या प्रेरणनेे त्यांना सर्ज नर्ळते." 

हे एक र्हान सत्य आहे, जे फार कर्ी लोकांना सर्जले आह.े 

र्ी या आत्म्याला र्ानवी आत्र्ा म्हणतो, कारण तो प्रत्यके र्ाणसार्ध्ये असतो, जरी तो आत्र्ा आहे आनण काही 

फरक पडत नाही. ती आनत्र्क व्यक्ती ककंवा अनस्तत्व नाही. तो र्ाणसू नाही तर र्ाणसार्ध्ये आत्र्ा आहे. तो 

आत्र्ा नाही - भौनतक र्ानव हा आत्र्ा आह.े र्ानवी आत्र्ा र्ानवी र्ेंदलूा बुद्धीची शक्ती प्रदान करतो. 

र्ानवी आत्र्ा र्ानवी जीवनाचा पुरवठा करत नाही - र्ानवी जीवन भौनतक रक्तार्ध्ये आह,े जीवनाच्या 

श्वासान ेऑनक्सडाइज केले आहे. 

हा र्ानवी र्ेंदतूील अभौनतक घटक आहे जो प्राण्यांच्या र्ेंदरू्ध्ये नसतो. हा घटक आहे जो पुनरुत्िानाच्या वेळी, 

पदािााला आत्म्यात न बदलता, र्ानवाकडून दैवीत सं्र्ण शक्य करतो. ते र्ी िोड्या वेळाने स्पष्ट करेन. 

र्ाणसातील या आत्म्याबद्दल र्ी काही आवश्यक र्ुदे्द स्पष्ट करतो. हे आत्र्ा सार आहे, जसे पदािाात हवा सार 

आहे आनण पाणी देखील आह.े हा र्ानवी आत्र्ा पाहू शकत नाही. भौनतक र्ेंद ूडोळ्यांद्वारे पाहतो. र्ाणसातील 

र्ानवी आत्र्ा ऐकू शकत नाही. र्ेंद ूकानांनी ऐकतो. हा र्ानवी आत्र्ा नवचार करू शकत नाही. 



र्ेंद ू नवचार करतो - जरी आत्र्ा नवचार करण्याची शक्ती दतेे, परंतु अशा आत्म्यानशवाय ्ूर प्राण्यांचा र्ेंद ू

सवाात प्रािनर्क पद्धतीने करू शकत नाही. . .. 

ज्याप्रर्ाणे कोणताही र्कुा प्राणी र्नुष्याच्या ज्ञानाच्या गोष्टी जाणू शकत नाही, त्याचप्रर्ाणे र्नषु्य केवळ 

र्ेंददू्वारे, र्नषु्याच्या आत्म्यानशवाय - र्ानवी आत्र्ा - जो र्नषु्यार्ध्ये आहे. तसचे, त्याच रीतीने, एक र्नषु्य 

देखील देवाच्या गोष्टी जाणू शकत नाही - सर्जू शकत नाही - जोपयांत त्याला दसुरा आत्र्ा - देवाचा पनवत्र 

आत्र्ा नर्ळत नाही. 

आणखी एका र्ागााने सांगायच ेतर, सवा र्ानवांर्ध्ये जन्र्ापासूनच “र्नषु्याचा आत्र्ा” नावाचा आत्र्ा असतो 

जो त्यांच्यार्ध्य ेअसतो. काळजीपूवाक लि द्ा की हा आत्र्ा र्नुष्य नाही. हे र्ाणसात काहीतरी आहे. एक 

र्ाणूस लहान संगर्रवरी नगळू शकतो. र्ग ते र्ाणसात काहीतरी आह,े पण तो र्ाणसू ककंवा र्ाणसू म्हणनू 

त्याचा कोणताही भाग नाही. र्ाणसू जनर्नीच्या र्ातीपासून बनला होता - र्त्या. हा र्ानवी आत्र्ा म्हणज े

आत्र्ा नाही. हे आत्म्यार्ध्ये काहीतरी आहे जे स्वतः भौनतक र्नुष्य आहे. 

पुढे, 14 व्या वचनाकडे लि द्ा: “परंतु नैसर्गाक र्नषु्याला देवाच्या आत्म्याच्या गोष्टी नर्ळत नाहीत; कारण त्या 

त्याच्यासाठी र्खूापणा आहेत; तो त्यांना ओळखू शकत नाही, कारण ते आध्यानत्र्कटरत्या ओळखले जातात.” 

म्हणून, जन्र्ापासूनच, देव यूएसला एक आत्र्ा देतो, ज्याला र्ी र्ानवी आत्र्ा म्हणतो. हे आप्याला र्नाची 

शक्ती देत ेजी प्राण्यांच्या र्ेंदरू्ध्ये नसते. तरीही ती र्नाची शक्ती भौनतक नवश्वाच्या ज्ञानापुरती र्यााददत आहे. 

का? कारण ज्ञान र्ानवी र्नार्ध्य ेकेवळ पाच भौनतक इंदद्रयादं्वारे प्रवेश करते. 

पण लिात घ्या की आदार् आनण हव्वा यांच्या ननर्र्ातीच्या वेळी देवाने र्ानवाची ननर्र्ाती पूणा केली नव्हती. 

भौनतक ननर्र्ाती पूणा झाली. त्यांच्या ननर्र्ातीर्ध्ये हा "र्ानवी" आत्र्ा होता. … 

भौनतक ते अध्यानत्र्क रचना - भौनतक भूर्ीतून ननर्ााण झाले्या भौनतक र्ानवांर्िून स्वतःचे पुनरुत्पादन 

करण्यासाठी - देवान े"अंतर भरून काढण्याची" योजना कशी केली आहे? 

प्रिर्, देवाने भौनतक र्नुष्यार्ध्ये “र्ानवी” आत्र्ा ठेवला. तिानप, र्ानवी आत्र्ा ननणाय घेतो, पिात्ताप करतो 

ककंवा चाटरत्र्य घडवतो अस ेनाही. र्ी सांनगत्याप्रर्ाण,े हा आत्र्ा जीवन देत नाही, पाहू शकत नाही, ऐकू 

शकत नाही, अनभुवू शकत नाही ककंवा नवचार करू शकत नाही. ह ेशारीटरक र्नषु्याला, त्याच्या र्ेंददू्वारे, या 

गोष्टी करण्यासाठी सार्थ्या दतेे. परंतु हा आत्र्ा प्रत्येक नवचार - पाच इंदद्रयांद्वारे प्राप्त झाले्या प्रत्यके ज्ञानाची 

नदद करतो आनण र्ानवी जीवनात नवकनसत होणारे कोणतेही चटरत्र - चांगले ककंवा वाईट - ते रेकॉडा करते. 

र्ानवी र्नषु्य अिरशः र्ातीपासून बननवला गेला आहे. देव कंुभार र्ातीपासून भांड े बनवतो आनण आकार 

देतो. पण जर नचकणर्ाती खूप कठीण असेल तर ती त्याला पानहजे असले्या आकारात वाकणार नाही. जर त े

खूप र्ऊ आनण ओलसर असेल, तर कंुभार नजिे ते वाकवतो नतिे "ठेवायला ठेवा" याची दढृता नसते. 

यशया 64:8 र्ध्ये लि द्ा: “पण आता, हे [शाश्वत], तू आर्चा नपता आहेस; आम्ही र्ाती आहोत आनण त ू

आर्चा कंुभार. आनण आम्ही सवा तुझ्या हातचे कार् आहोत.” 

तरीही देवाने आप्यापैकी प्रत्येकाला स्वतःचे र्न ददले आहे. जर कोणी देव ककंवा देवाचे र्ागा स्वीकारण्यास 

नकार ददला - चकुीचा पिात्ताप करण्यास आनण उजवीकडे वळण्यास नकार ददला, तर देव त्याला घेऊ शकत 

नाही आनण त्याच्यार्ध्य ेईश्वरीय चटरत्र ननर्ााण करू शकत नाही. परंत ुर्ानवी र्ाती लवनचक असण ेआवश्यक 

आहे, स्वेच्छेने उत्पन्न करणे आवश्यक आहे. जर र्ाणसू ताठ झाला आनण प्रनतकार केला तर तो खूप कोरड्या 



आनण ताठ र्ातीसारखा आह.े कंुभार त्याच्याशी काहीही करू शकत नाही. ते देणार नाही आनण वाकणार नाही. 

तसेच, जर त्याच्याकडे इच्छाशक्ती, उदे्दश आनण दढृननिय इतका कर्ी असेल की जेव्हा देव त्याला काही अंशी 

देवाच्या इच्छेनसुार बनवतो तेव्हा तो “राखणार नाही” - खूप इच्छािारी, अशक्त, चाटरत्र्य नसलेला, किीही 

शेवटपयांत सहन करू नका. तो हरेल. … 

हे देवाचे िार्र्ाकता असले पानहजे, कारण आपले सवा त्याच्यासाठी घाणेरडे लचंध्यासारखे आहते. तो सतत त्याच े

ज्ञान, त्याची िार्र्ाकता, त्याचे चाटरत्र्य आप्यार्ध्ये रुजवत असतो - जर आपण ते पटरश्र्पूवाक शोिले आनण 

हवे असेल तर. पण त्यात आर्चा खपू र्हत्त्वाचा भाग आहे. … 

जसजसे आपण देवाच्या पनवत्र आत्म्याद्वारे देवाचे चटरत्र प्राप्त करतो, तसेच अनिकानिक देव आप्यार्ध्ये 

स्वतःचे पुनरुत्पादन करत आहे. 

शेवटी, पुनरुत्िानात, आपण देवासारखे असू - अशा नस्ितीत नजिे आपण पाप करू शकत नाही, कारण आपण 

स्वतः ते असे सेट केले आह ेआनण पापापासून वळलो आहोत आनण पापानवरूद्ध संघषा आनण संघषा केला आह े

आनण पापावर र्ात केली आहे. 

देवाचा उदे्दश पूणा होईल! 

होय, देवाचा उदे्दश पूणा होईल. 

देवान ेनर आनण र्ादी का बनवल?े 

र्ानवाच्या ननर्र्ातीशी संबंनित, देवाने त्यानंा नर आनण र्ादी का बनवले? 

बरं, देवाने पनह्या पुरुष आनण स्त्रीला सानंगत्याप्रर्ाण,े एक स्पष्ट कारण पुनरुत्पादनाशी संबंनित असेल: 

28 फलदायी व्हा आनण गुणाकार व्हा; पृथ्वी भरा... (उत्पनत्त 1:28). 

बायबल अगदी नवनशष्ट संबंनित कारण देत:े 

14 ... तझु्या आनण तुझ्या तारुण्याची पत्नी यांच्यार्ध्य े ... ती तुझी सहचर आह ेआनण करारानुसार तझुी पत्नी 

आहे. 15 पण आत्म्याचे अवशेष असलेले त्याने त्यांना एक केले नाही काय? आनण एक का? तो ईश्वरी संतती 

शोितो... (र्लाची 2:14bd-15) 

देवाने नर आनण र्ादी बनव्या जेणेकरून ते एक होऊ शकतील आनण शेवटी ईश्वरी सतंती उत्पन्न करू शकतील 

(देवत्वासाठी). 

येशूने नशकवले: 

4 त्याने त्यानंा उत्तर ददले, “तुम्ही वाचले नाही का की ज्याने त्यानंा सुरवातीला ननर्ााण केले त्यानचे त्यानंा नर व 

स्त्री बनवले, 5 आनण म्हणाला, या कारणासाठी र्नषु्य आप्या आईवनडलांना सोडून त्यांच्याशी जोडला जाईल. 

त्याची बायको आनण दोघे एकदेह होतील?' 6 तेव्हा, ते आता दोन नाहीत तर एक देह आहेत. म्हणून देवाने जे 

जोडले आहे ते र्ाणसाने वेगळे करू नये.” (र्त्तय 19:4-6) 



प्रेनषत पौलाने याबद्दल नलनहले की, "हे एक र्ोठे रहस्य आहे, परंतु र्ी निस्त आनण चचा यांच्याबद्दल बोलतो" (इदफस 

5:32). 

याव्यनतटरक्त, ते दोघे योग्यटरत्या एक बनणे देखील आप्याला नपता आनण पुत्र यांच्यातील नाते अनिक चांग्या प्रकारे 

सर्जून घेण्यास र्दत करते (जॉन 17:20-23). 

नववाह संबंि नपता आनण पुत्र यांच्यातील नातेसंबंि (ज्या दोघांना बायबल देव म्हणून ओळखते, उदा. कलनस्सयन 2:2, 

जे बहुतेकांसाठी एक रहस्य आहे) तसेच पुनरुत्िानानंतर िर्ाांतटरत र्ानवांच ेकाय होईल हे नचनत्रत करण्यात र्दत करते 

(जे बायबल एक रहस्य देखील म्हणतो, उदा. 1 कररंिकर 15:51-54). 

प्रेनषत पौलाने प्रेर्ाची चचाा केली आनण वैवानहक नस्ितीशी संबंनित काही इतर आध्यानत्र्क िडे ददले: 

4 … तरुण नस्त्रयानंा त्याचं्या पतींवर प्रेर् करण्याचा स्ला द्ा, त्यांच्या र्ुलांवर प्रेर् करा (तीतस 2:4). 

22 पत्नींनो, जसे प्रभूच्या अिीन राहा, तसे तुर्च्या पतींच्या अिीन राहा. 23 कारण पती पत्नीचे र्स्तक आहे, 

तसेच निस्त र्ंडळीचा र्स्तक आहे. आनण तो शरीराचा तारणारा आहे. 24 म्हणून, जशी र्ंडळी निस्ताच्या 

अिीन आहे, त्याचप्रर्ाणे पत्नींनी प्रत्येक गोष्टीत आप्या पतीच्या अिीन असावे. 

25 पतींनो, तुर्च्या पत्नींवर प्रेर् करा, जस े निस्ताने चचावर प्रेर् केले आनण नतच्यासाठी स्वतःला ददले, 26 

यासाठी की त्यान े नतला वचनाद्वारे पाण्याने िुवून पनवत्र आनण शुद्ध करावे, 27 यासाठी की त्याने नतला एक 

गौरवशाली चचा सादर करावे, नाही. डाग ककंवा सुरकुत्या ककंवा अशी कोणतीही गोष्ट, परंत ुती पनवत्र आनण 

ननदोष असावी. (इदफस 5:22-27) 

नर आनण र्ादी बनवण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, या जीवनात शारीटरक भेद असले तरी, जोडप्यांना येशूसोबत 

गौरव नर्ळणे शक्य होते (रोर्न्स 8:16-17). एकत्र कार् करणे (उत्पनत्त 1:28; उपदेशक 4:9-12) आनण या जीवनात 

एकत्र दःुख भोगण ेदखेील पुरुष-स्त्री जोडप्यांच्या योजनेचा एक भाग होता (रोर्न्स 8:16-17). 

इनतहासातील काही िड ेदखेील पाहूया: 

30 नवश्वासाने यरीहोच्या लभंतींना सात ददवस वेढून ठेव्यानंतर ते खाली पडले. 31 नवश्वासाने वेश्या राहाबचा 

नाश झाला नाही ज्यानंी नवश्वास ठेवला नाही, जेव्हा नतने हेरानंा शांतीने स्वीकारले होते. 32 आनण र्ी आणखी 

काय बोलू? कारण र्ला नगदोन, बराक, शर्शोन आनण इफ्ताह, दावीद, शर्ुवेल आनण संदषे्यांबद्दल सांगण्यास 

वेळ लागणार नाही: 33 ज्यांनी नवश्वासान ेराज्ये वश केली, नीनतर्त्त्वाच ेकाया केले, वचन ेनर्ळनवली, लसंहाचंी 

तदडे बंद केली, 34 लहंसाचार शातं केला. अग्नी, तलवारीच्या िारेतून सुटला, अशक्तपणार्ळेु बलवान बनले, 

युद्धात परा्र्ी बनले, परकीयांच्या सैन्याला उडवायला वळले . 35 नस्त्रयांना त्यांच्या र्ृतांना पुन्हा नजवंत 

करण्यात आले. इतरांना छळ करण्यात आले, त्यांनी सुटका स्वीकारली नाही, जेणकेरून त्यांना चांगले पुनरुत्िान 

नर्ळावे. 36 इतरांवर िट्टा आनण फटके र्ारण े, होय, आनण बेड्या आनण तुरंुगवासाची चाचणी होती. 37 त्यांना 

दगडर्ार करण्यात आले, त्यांना दोन करवतीन े कापण्यात आले, र्ोहात पाडण्यात आले, त्यांना तलवारीन े

र्ारण्यात आले. ते र्ेंढीच ेकातड ेआनण र्ेंढीच्या कातड्यांर्ध्य ेदफरत होते, ननरािार, पीनडत, यातनाग्रस्त होत े- 

ज्याचं्यापैकी 38 जग योग्य नव्हते. ते वाळवंटात आनण पवातांर्ध्ये, गुहेत आनण पृथ्वीच्या गुहांर्ध्य ेदफरत होत.े 39 

आनण या सवाांनी, नवश्वासाद्वारे चांगली साि नर्ळनव्यानंतर, वचन प्राप्त झाले नाही, 40 देवान ेआप्यासाठी 

काहीतरी चांगले प्रदान केले आहे, जेणकेरून ते आप्यापासून वेगळे होऊ नयते. (इब्री 11:30-40) 



पुरुष आनण नस्त्रया दोघांनाही नवश्वास होता आनण ते अनभवचनाचंे वारसदार होते - सारखेच. आनण स्त्री आनण पुरुष 

दोघांनाही पटरपूणा बनवायच ेआहे. आनण हे आर्च्यासाठी अनिक चांगले होईल. 

कोणत्या उदे्दशाने? 

अनंतकाळपयांत अनोख्या पद्धतीन ेप्रेर् देणे. 

प्रेनषत पौलाने नििनांना (आनण केवळ नववानहत जोडप्यांनाच नव्हे) नलनह्याप्रर्ाणे: 

12 आनण प्रभू तुम्हांला एकर्केावंर आनण सवाांवर प्ररे् वाढवो आनण वाढवो ... (1 िेस्सलनीकाकर 3:12) 

पुरुष असो वा स्त्री, र्ानवाला प्रेर् देण्याचा हेतू असतो. सवाांवरील प्रेर् वाढ्याने अनंतकाळ चांगले होईल. 

र्ाणसाचं ेकाय झाल?े 

जेव्हा देवाने प्रिर् र्ानव बनवले तेव्हा त्याने त्यानंा आशीवााद ददला (उत्पनत्त 1:28). त्याने असेही म्हटले की त्यान ेज े

काही (र्ानवांसह) केले ते "खपू चांगले" होते (उत्पनत्त 1:31). 

नशवाय, लिात घ्या की बायबल नवशेषतः नशकवते: 

29 … की देवान ेर्ाणसाला सरळ केले, पण त्यांनी अनके योजना शोि्या. (उपदेशक 7:29) 

एदेन बागेत, देवाने पनहले खरे र्ानव - आदार् आनण हव्वा (उत्पनत्त 3:20) - त्यांना खरोखर आवश्यक असले्या सवा 

गोष्टी दद्या. 

त्यांच्याकडे स्वच्छ आनण आनंददायी वातावरण, अन्न आनण काहीतरी करण्यासारखे होते (उत्पनत्त 2:8-24). ते र्ुळात 

सत्यावर जगले. 

परंतु एक न पानहलेले आनत्र्क जग दखेील आहे जे बहुतकेांसाठी एक रहस्य आहे. एक अदशृ्य िेत्र आहे ज्यार्ध्ये 

देवदतूांचा सर्ावेश आहे. बायबल दाखवते की र्ानव ननर्ााण होण्यापूवी एक तृतीयांश देवदतूांनी बंड केले आनण आता 

सैतान म्हणनू ओळख्या जाणार् या शतू्रच ेअनुसरण केले (प्रकटीकरण 12:4). 

कालांतरान,े सैतान (cf. प्रकटीकरण 12:9) सापाच्या रूपात प्रकट झाला. नंतर त्याने हव्वेला सानंगतले की देव त्यांना 

रोखून िरत आहे (उत्पनत्त 3:1,4-5). 

सपााने त्याच्या िूतातेने हव्वेला फसवले (2 कररंिकर 11:3). सैतानाने हव्वेला देवाच्या वचनावर नवश्वास ठेवू नये असे 

सांनगतले (उत्पनत्त 3:2-4). त्याने हव्वेच्या वैयनक्तक वासना आनण व्यिापणाला आवाहन केले आनण नतने देवाची आज्ञा 

र्ोडणे आनण त्याऐवजी सैतानाचे ऐकणे ननवडले (उत्पनत्त 3:6 अ). नतचा नवरा आदार् नतिे हव्वाबरोबर होता, आनण 

त्यान ेठरवले की त्यान ेपाप करावे आनण नतच्याबरोबर राहावे (उत्पनत्त 3:6b). 

सट्टा घाला: र्ानवी दीघाायषु्य 

उत्पत्तीच्या पुस्तकाच्या पनह्या पाच अध्यायांनंतर, नजिे आपण काही लोक 900 वषाांहून अनिक जगताना 

पाहतो. 



र्ग आदार् आनण नोहा सारखे सुरुवातीचे लोक इतके ददवस का जगले? 

यहुदी इनतहासकार जोसेफसने असा दावा केला की अंशतः ह ेअसे होत ेकारण देवाकडे त्यांच्यासाठी अन्न “योग्य” 

होते तसचे त्यांना लवकर तंत्रज्ञान नवकनसत करण्यासाठी वेळ ददला होता (पुरातन वास्तू पुस्तक 1, 3:9). 

तिानप, वरवर पाहता, देवाने लोकानंा पूवी दीघा आयुष्य जगण्याची परवानगी ददली हे एक कारण म्हणजे त े

पापाच े पटरणार् आनण देवाच्या र्ागाांपासनू दरू राहणे अनिक चांग्या प्रकारे पाहू शकतील. तेव्हा, 

उदाहरणािा, प्रदषूणाच े पटरणार् 21 व्या शतकात नततक्या लवकर स्पष्ट होणार नाहीत. नशवाय, दीघाायुष्य 

अस् याने त् यांना सार्ानजक आनण इतर सर्स् या अनिक चांग्या प्रकारे पाहण् यात र्दत झाली असती ज्यात 

र्ानव स्वतःला सार्ोरा जात आहे. 

ते पाहतील की र्ानव जगाला चांगले बनवत नाहीत. म्हणून, त्याचंे पनुरुत्िान झा्यानंतर (प्रकटीकरण 

20:11-12), त्यांना देवाच्या र्ागाावर न जाण्यातील तु्रटी अनिक चांग्या प्रकारे सर्जतील. 

नंतरच्या नपढ्यांनी र्ोठा जलप्रलय पानहला असेल (हे अनके सर्ाजांच्या ऐनतहानसक नददींर्ध्य े आहे) तसचे 

सैतानाच्या र्ागादशानानुसार र्ानवजातीवर होणारे अनिक नकारात्र्क पटरणार् पानहले असतील, जे खरोखर 

देवाच्या र्ागााने जगण्याला नवरोि करतात. 

देवाने ठरवले की नंतरच्या नपढ्यांसाठी लहान आयुष्य जगण े चांगले आहे, सार्ान्यतः बोलणे , आनण कर्ी 

कालाविीसाठी त्रास. देवाची योजना दःुख कर्ी करणे आहे (cf. नवलाप 3:33). 

सतैान आनण त्याच्या रािसाचं ेरहस्य 

पण फसवणूक फक्त इव्हच नव्हती. नवीन करार म्हणतो "त्या जुन्या सपााला" "सवा जगाला फसवणारा सैतान आनण 

सैतान" असे म्हणतात (प्रकटीकरण 12:9). 

येशूने नशकवले की सतैान लबाड आह ेआनण खोयाचा जनक (उत्पादक) आहे (जॉन 8:44). 

र्ूलतः, सैतानाला लुनसफर (यशया 14:12) म्हणून ओळखले जात असे, ज्याचा अिा "प्रकाश वाहक" आह.े तो एक "करूब" 

होता (यहेज्केल 28:14). एक करूब एक पखं असलेला देवदतू आहे ज्याच्या भूनर्कांर्ध्ये देवाच्या दयाळूपणाचा सर्ावेश 

होतो (ननगार् 25:18-20; यहेज्केल 28:14,16). 

लूनसफर हे र्ूलतः पटरपूणा (cf. इझेदकएल 28:15) आनण आकषाक अनस्तत्व (cf. इझदेकएल 28:17) म्हणनू ननर्ााण केले 

गेले. पण ती पटरपूणाता टटकली नाही (यहेज्केल 28:15). 

देवाने लूनसफर आनण देवदतूाचंी ननर्र्ाती केली, परंत,ु एका अिााने, त्यांच्यार्ध्ये वणा तयार होईपयांत त्याचंी ननर्र्ाती पूणा 

झाली नाही. आता देव ताबडतोब एकार्ध्ये वणा ठेवू शकत नाही - जर त्याने तसे केले तर तो र्ुळात काही प्रकारच े

"संगणक-ननयनंत्रत" रोबोट तयार करत असेल. हे आनत्र्क प्राणी तसेच र्ानवाचं्या बाबतीत खरे आहे. 

जर देवाने ताबडतोब योग्य चाटरत्र्य ननर्ााण केले असेल, तर तेिे कोणतेही वणा नसतील, कारण चाटरत्र्य ही व्यक्तीची 

स्वतंत्र अनस्तत्वाची, सत्याची स्वतःची ओळख करून घेण्याची आनण स्वतःची स्वतःची बनवण्याची िर्ता आहे. ननणाय, 

आनण चुकीच्या ऐवजी बरोबर अनुसरण करण्याची इच्छा. आनण तयार केले्या व्यक्तीन ेतो ननणाय घेतला पानहज.े दसुऱ्या 

शब्लदांत, व्यक्ती, र्ानव ककंवा देवदतू, त्याच्या/नतच्या/नतच्या स्वतःच्या ननर्र्ातीर्ध्ये एक भाग असतो. 



हे बहुतेकांसाठी एक रहस्य आहे कारण काही लोकांना हे पूणापण ेसर्जले आहे. 

कृपया सर्जून घ्या की बायबल दाखवते की, एदेन बागेत घडले्या घटनेपूवी, सैतान "त्याच्या र्ागाात पटरपूणा" होता 

(यहेज्केल 28:11-15a), परंतु नंतर तो गर्वाष्ठ आनण अिर्ााला बळी पडला आनण त्याला खाली टाकण्यात आले. पृथ्वी 

(यहेज्केल 28:15b-17; यशया 14:12-14). तो देवाचा शतू्र बनला (सैतान म्हणज ेशतू्र), िार्र्ाक चाटरत्र्य योग्यटरत्या 

तयार करण्याऐवजी. 

त्याचे बंड हे एक कारण होते की उत्पत्ती 1:1 च्या सुरुवातीच्या ननर्र्ातीनंतर, अराजकता ननर्ााण झाली आनण उत्पनत्त 

1:2 र्ध्ये पृथ्वी “ओसाड” (ISV, GNB) झाली. म्हणनू देव र्ग "पृथ्वीचा चेहरा नूतनीकरण" करण्यासाठी गेला (स्तोत्र 

104:30), ज्यार्ध्ये "पुनर्नार्र्ाती" दरम्यान त्यान ेकेले्या गोष्टी करणे सर्ानवष्ट होते (उत्पनत्त 1:3-31; 2:1-3). 

यापैकी कोणतेही र्हत्त्व का आह?े 

बरं, नूतनीकरण ("पुनर्नार्र्ाती"), हे दाखवते की सतैान काय नष्ट करू शकतो हे देव नननित करू शकतो. पनवत्र शास्त्र 

दाखवत ेकी भनवष्यात त ेकरण्याची देवाची योजना आहे (उदा. कायदा 3:19-21; यशया 3५:1-2). 

तरीही पुढे नवचार करा की बायबल नशकवते की लूनसफर हा "पटरपूणातेचा नशक्का, शहाणपणाने पटरपूणा आनण सौंदयााने 

पटरपूणा" होता (यहेज्केल 28:12). 

एक देवदतू म्हणनू, ्यनुसफरला शारीटरक पोषणाची गरज नव्हती. 

लुनसफरकडे ह ेसवा होते. 

तरीही, त्याने पाप केले (2 पीटर 2:4 नसुार काही इतर देवदतूांनी केले) आनण त्याच्याबरोबर एक ततृीयांश देवदतूांना 

पृथ्वीवर खेचले (प्रकटीकरण 12:4) (1 कररंि 6 नसुार देवदतूाचंा नंतर देवाच्या लोकांकडून न्याय केला जाईल: 3). 

लूनसफर आनण त्याच्या बंडान ेह ेदाखवून ददले की ज्याचं्याकड े"सवा काही आहे" त ेदेखील गोष्टी वाईट करण्याचा प्रयत्न 

करण्यासाठी बंड करू शकतात. आनण नंतर, त्याने “सवा काही असले्या” पनह्या र्ानवांनाही देवानवरुद्ध बंड करण्यास 

प्रवृत्त केले (उत्पनत्त 3:1-6). 

यास्तव, हे दाखवण्यास र्दत होते की जर देवाने र्ानवांना आवश्यक असले्या सवा गोष्टी दद्या, जणेेकरून गटरबी 

राहणार नाही, ईश् वरी चाटरत्र्यानशवाय लोक अजूनही स्वतःसाठी आनण इतरासंाठी सर्स्या ननर्ााण करतील. 

देव सतैानाला फसवणकू का करू दतेो ? 

सैतानाच्या बंडखोरीर्ुळे देवाची योजना हाणनू पडली का? 

नाही. 

पण बायबल दाखवत नाही का की सतैान, "हवेच्या सार्थ्यााचा अनिपती" (इदफस 2:2), त्याचा स्वािी आनण अवज्ञाकारी 

संदेश प्रसाटरत करतो? सैतानान े “या युगाचा देव” (2 कररंि 4:4) म्हणनू बहुतके र्ानवजातीची र्ने “आंिळी” केली 

नाहीत का? 

होय आनण होय. 



ददयाबल सैतान “सवा जगाला फसवतो” (प्रकटीकरण 12:9) अस ेनशकवत नाही का? 

होय. 

र्ग, देवान ेसैतान आनण त्याच्या दरुात्म्यांना लोकानंा फसवण्यासाठी आनण पृथ्वीवर इतर सर्स्या ननर्ााण करण्यासाठी 

का येऊ ददले? 

एक दोन कारणे आहते. 

प्रेनषत पौलान ेआप्या काळाला “सध्याचे दषु्ट युग” असे संबोिले (गलतीकर 1:4), ज्याचा अिा यणेारा एक चांगला युग 

आहे. 

तिानप, सैतानाने पूवी देवाला नाकारले होते तेव्हापासून आप्या वयात त्याची कोणतीही शक्ती का असू शकत?े 

सैतानाचा प्रभाव आप्याला िडा नशकण्यास र्दत करतो आनण अनेकदा चाटरत्र्य तयार करण्यास र्दत करतो, जर तो 

उपनस्ित नसेल तर त्यापिेा अनिक वेगाने. जलद, त्यार्ळेु आपण प्रनतकार करून नीनतर्ान चाटरत्र्यावर र्ात करू शकतो 

आनण तसचे चकुीच्या र्ागााने जाण्याचे फळ त्वरीत पाहू शकतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही पापाचा प्रनतकार करता तेव्हा 

तुम्ही आध्यानत्र्करीत्या र्जबूत होतात. 

काही वेळा कठीण असले तरी, या प्रवेगार्ळेु एकूणच कर्ी त्रास होतो. 

हे स्पष्ट करण्यास र्दत करणाऱ्या काही गोष्टींचा नवचार करूया. 

कोळशाच्या तुकड्याप्रर्ाण े काबानचा नवचार करा. त े तुलनेन े सहजपणे तुटू शकते, परंत ु एकदा ते जास्त दाबाखाली 

आ्यावर त े नहऱ्यात बदलू शकत े - जे नैसर्गाक पदािाांपकैी सवाात कठीण आह.े तर, कर्कुवत दबावाने बलवान होतो. 

बायबल नशकवते की नििन जरी जगात कर्कुवत असले तरी (1 कररंिकर 1:26-29), 1 कररंिकर 3:12 नुसार 

पटरष्कृत सोन,े चांदी ककंवा र्ौ्यवान दगडांसारखे शुद्ध असले पानहज.े 

पुढे, अशी क्पना करा की आपण उचलू शकत नसले्या एखाद्ा जड वस्तूवर र्ात करू इनच्छत आहात. तुम्ही जड 

वस्तूकडे पाहू शकता, पण ते हलणार नाही. तुम्ही तुर्चे हात दररोज वीस नर्ननटे ककंवा त्यापेिा जास्त वाकवू शकता 

आनण त्यार्ळेु तुर्चे हात िोडे र्जबूत होऊ शकतात—परंतु जास्त नाही—ककंवा कदानचत काही फरक पडायला वष े

आनण वषे लागतील. 

ककंवा तुम्ही हाताळू शकतील अशा जड वजनांसह व्यायार् करू शकता. आपले हात उचलण्यापेिा त्यांना उचलणे कठीण 

होईल. 

तिानप, वजन उचलण्याने तुर्चे हात फक्त वाकण्यापेिा अनिक र्जबूत होत नाहीत, तर या प्रकारच्या व्यायार्ार्ुळे 

तुर्चे हात कर्ी वेळात वस्तूवर र्ात करण्यासाठी पुरेसे र्जबूत होण्यासाठी आवश्यक वेळ दखेील नर्ळेल. 

आता याचा नवचार करा: 

1962 र्ध्ये, नव्हक्टर आनण नर््रेड गोट्झेल यांनी 413 "प्रनसद्ध आनण अपवादात्र्कपणे प्रनतभाशाली लोकांचा" 

खुलासा करणारा अभ्यास प्रकानशत केला ज्याला प्रनतष्ठचेे पाळणे म्हणतात. या सवा उ्लेखनीय लोकांच्या 



जीवनात कोणता सर्ान िागा अस ूशकतो, अशी र्हानता कशार्ुळे ननर्ााण झाली हे सर्जून घेण्याच्या प्रयत्नात 

त्यांनी वषे घालवली. 

आियााची गोष्ट म्हणज,े सवाात उ्लेखनीय वस्तुनस्िती अशी होती की अिरशः त्या सवाांना, 392, ते कोण 

आहेत हे बनण्यासाठी खूप कठीण अडिळे पार करावे लागले. (होली स्वेट, टटर् हॅन्सेल, 1987, वडा बुक्स 

पनब्ललशर, पृ. 134) 

भूत का आहे याच्याशी या उदाहरणाचंा काय संबंि ? 

सैतानाला र्ानवजातीला प्रलोभन दाखनवण्याचा प्रयत्न करण्याची परवानगी देणे र्ूलत: आप्या स्वतःच्या दोषांवर र्ात 

करण्यास आनण देवाच्या र्दतीने नीनतर्ान चाटरत्र्य नवकनसत करण्यास सिर् होण्याच्या प्रद्येस गती देत े

(दफनलनप्पयन्स 4:13; जेम्स 4:7). ज्याचा अंनतर् पटरणार् असा आहे की लोक लवकरात लवकर आनण कर्ीत कर्ी 

द:ुखावर र्ात करू शकतील (cf. नवलाप 3:33; 1 पीटर 4:12-13 ; 3 जॉन 2). 

आनण जर देव तुम्हाला या युगात बोलावत असेल, तर तो तुम्हाला सैतानाच्या र्ोहात पडू दणेार नाही ककंवा तुम्ही ज े

काही हाताळू शकत नाही त्यापलीकडे नवनवि वासना करू देणार नाही (1 कररंिकर 10:13). 

सैतान आनण नवनवि प्रलोभनाचंा प्रनतकार के्याने तुम्हाला आध्यानत्र्कदषृ्या र्जबूत बनते (जेम्स 1:12, 4:7) आनण 

तुम्हाला भनवष्यात इतरानंा र्दत करण्यास सिर् होण्यास र्दत होईल (cf. 1 जॉन 4:21). तुम्ही देवाच्या वचनाच्या 

सत्यावर नवश्वास ठेवावा अशी सैतानाची इच्छा नाही. 

सत्याच ेरहस्य 

कें नब्रज नडक्शनरीन े' सत्य'ची व्याख्या खालीलप्रर्ाण ेकेली आहे: 

सत्य पटरनस्िती, घटना ककंवा व्यक्ती बद्दल वास्तनवक तथ्य: 

सत्य अस ेकाहीतरी आहे ज ेखरोखर अचकू आहे. तरीसदु्धा, तत्त्ववते्त,े सार्ान्य लोक आनण पढुाऱ्यानंी सत्याबद्दल फार 

पवूीपासनू आिया व्यक्त केल ेआह.े 

तर, कें नब्रज नडक्शनरी 'औपचाटरक' सत्याची व्याख्या कशी करत ेत ेपाहूया: 

एक वस्तनुस्िती ककंवा तत्त्व ज ेबहुतके लोकादं्वारे खरे अस्याच ेर्ानल ेजात:े 

परंत ुवरील गोष्टी नहेर्ीच खरे नसतात. आनण बयााच काळापासनू हे लिात आल ेआहे. तरीही, बरेच लोक "औपचाटरक" 

सत्य वास्तव र्ानतात आनण वास्तनवक सत्यासारख े ननरपिे स्वीकारत नाहीत. परंत ु वयैनक्तक ककंवा सार्नुहक, 

स्वतःबद्दलच्या नवश्वास बहुतकेदा खरे नसतात. बायबल देवाच्या ऐवजी र्ानवाचंा स्ला घतेात त्याचं्यानवरुद्ध चतेावणी 

देत े(यशया 30:1; 65:12ब). पाप एक घटक आह े(cf. यशया 59:2a). 

यशेबूरोबर बोलत असताना, रोर्न प्रीफेक्ट पनंतयस नपलातन ेसत्याबद्दल नवचारल:े 

37 तवे्हा नपलात त्याला म्हणाला, “र्ग त ूराजा आहेस का?” 



यशेनू े उत्तर ददल,े “र्ी राजा आहे अस ेत ू बरोबर म्हणतोस. या कारणासाठी र्ाझा जन्र् झाला आनण याच 

कारणासाठी र्ी या जगात आलो आहे की, र्ी सत्याची साि द्ावी. प्रत्यकेजण जो सत्याचा आहे तो र्ाझी वाणी 

ऐकतो.” 

38 नपलात त्याला म्हणाला, “सत्य काय आहे?” आनण अस े बोलनू तो पनु्हा यहुद्ाकंडे गलेा आनण त्यानंा 

म्हणाला, “र्ला त्याच्यार्ध्य ेकाही दोष ददसत नाही.” (जॉन 18:37-38) 

नपलातन ेउघडपण ेसत्याबद्दल अनके यनुक्तवाद ऐकल ेहोत ेआनण असा ननष्कषा काढला की कोणीही त्याची योग्य व्याख्या 

करू शकत नाही. 

यशेनू ेनपलातच्या शवेटच्या प्रश्नाच ेउत्तर ददल ेनाही, तरी नपलात उत्तराची अपिेा न करता बाहेर गलेा अस ेददसत.े पण 

यशे ूम्हणाला की ज ेसत्याच ेआहते त ेत्याच ेऐकतील. 

नपलातला भटेण्याच्या काही काळापवूी, जॉनन ेनददवल ेकी यशेनू ेज ेसत्य आहे त ेसानंगतल:े 

17 तझु्या सत्यान ेत्यानंा पनवत्र कर. तरु्च ेवचन सत्य आहे. (जॉन 17:17) 

बायबल, हे देखील नशकवत ेकी देव खोटे बोल ूशकत नाही (इब्री 6:18, तीत 1:2). 

त्यार्ळेु देव ज ेकाही बोलतो तचे सत्य आहे असा ननष्कषा काढता यतेो. 

आता, हे गोलाकार तका  र्ानल ेजाईल, नवशषेत: ज ेबायबलला सत्य र्ानतात त्याचं्यासाठी. तिानप, एकदा तमु्ही नसद्ध 

केल ेकी देव आहे आनण त्याच ेवचन खरे आह े (आनण आर्च्याकडे पसु्तके आहेत, जस ेकी देवाच ेअनस्तत्व तार्का क आह े

आनण यशे ूहा र्शीहा आहे जो तस ेकरतो), र्ग असा ननष्कषा काढण ेतकासगंत आहे की देवाच ेवचन सत्य काय आहे याच े

र्ू् याकंन करण्यासाठी र्ानक आहे. 

असत्य म्हणज ेसत्याला नवरोि करणारी गोष्ट. म्हणनू, नववादात काहीतरी देवाच ेर्ळू प्रटेरत वचन खरे नाही, दकतीही 

लोक त्यावर नवश्वास ठेवण्याचा दावा करतात. 

पषु्कळाचंा असा नवश्वास आहे की त्यानंी “त्याचं्या सद्सनद्ववकेबदु्धीला र्ागादशान केल े पानहज.े” परंत ु देवाच्या 

आत्म्यानशवाय, दैनहक र्न सत्याला पानहज ेतस ेओळख ूशकत नाही (1 कररंिकर 2:14) कारण हृदय अत्यतं दषु्ट अस ू

शकत े(नयर्ाया 17:9). 

यशेनू ेम्हटल ेहे दखेील लिात घ्या: 

4 ... "अस े नलनहल ेआहे की, 'र्नषु्य केवळ भाकरीन ेजगणार नाही, तर देवाच्या र्खुातनू ननघणाऱ्या प्रत्यके 

शब्लदान ेजगले.'" (र्थॅ्य ू4:4) 

देवान ेननर्ााण केले् या वस्तूपंासनू र्नषु्य भाकर तयार करतो. पण जगण्याचा खरा र्ागा म्हणज ेदेवाच्या वचनाच ेपालन 

करण.े 

प्रनेषत पौलान ेनलनहल:े 



13 या कारणास्तव आम्ही दखेील देवाच े अनवरत आभार र्ानतो, कारण जवे्हा तमु्ही आर्च्याकडून ऐकलले े

देवाच ेवचन तमु्हाला नर्ळाल ेतवे्हा तमु्ही त्याच ेलोकाचं ेवचन म्हणनू स्वागत केल ेनाही, तर त ेजस ेखरे आहे, 

तसचे देवाच ेवचन आहे, ज ेप्रभावीपण ेस्वीकारल.े नवश्वास ठेवणाऱ्या तरु्च्यार्ध्य ेकाया करत.े 14. बिंूनंो, तमु्ही 

निस्त यशेरू्ध्य ेयहूदीयात असले् या देवाच्या र्डंळ्याचं ेअनकुरण करणारे झाला आहात. (1 िसे्सलनीकाकर 

2:13-14अ). 

 7 ... सत्याच ेवचन, (2 कररंि 6:7) 

13 तमु्ही सत्याच ेवचन, तरु्च्या तारणाची सवुाताा ऐक्यानतंर तमु्ही त्याच्यावर नवश्वास ठेवला; (इदफस 1:13) 

५ ... तरु्च्यासाठी स्वगाात जी आशा ठेवली आहे, ज्याबद्दल तमु्ही सवुातचे्या सत्याच्या वचनात आिी ऐकल े

आहे, (कलनस्सयन 1:5) 

सत्य हे बहुतकेासंाठी एक गढू आहे , कारण बहुतकेाचंा देवाच्या खर् या वचनावर पणूा नवश्वास नाही (cf. कलनस्सयन 1:5,-

6,25 -27 ; 1 िसे्सलनीकाकर 2:13) ककंवा सवुातचेी बरीचशी सवुाताा सर्जत नाही. तारण च्या. इतर र्ानवावंर 

बहुतके नवश्वास ठेवतात, ज्यानंा स्वतः सतैानान ेफसवल ेआहे (प्रकटीकरण 12:9). यशेनू ेम्हटल:े 

8 “हे लोक तदडान ेर्ाझ्याजवळ यतेात आनण ओठानंी र्ाझा आदर करतात, पण त्याचं ेहृदय र्ाझ्यापासनू दरू 

आहे. 9 आनण व्यिा त ेर्ाझी उपासना करतात, र्नषु्याचं्या आज्ञा नशकवतात. (र्त्तय 1५:8-9) 

देवाच्या वचनापिेा इतर र्ानवावंर जास्त नवश्वास ठेव्यान ेव्यिा उपासना होत ेआनण लोकानंा सत्यापासनू दरू नले े

जात.े 

तरीही, सत्य जाणनू घतेा यते.े 

प्रनेषत योहानान ेनलनहल:े 

31 र्ग ज्या यहुद्ानंी त्याच्यावर नवश्वास ठेवला त्यानंा यशे ूम्हणाला, “जर तमु्ही र्ाझ्या वचनात रानहलात तर 

तमु्ही खरेच र्ाझ ेनशष्य आहात. 32 आनण तमु्हाला सत्य कळेल आनण सत्य तमु्हाला र्कु्त करेल.” (जॉन 8:31-

32) 

46 … आनण जर र्ी खरे सागंतो, तर तमु्ही र्ाझ्यावर नवश्वास का ठेवत नाही? 47 जो देवाचा आहे तो देवाच े

शब्लद ऐकतो. म्हणनू तमु्ही ऐकत नाही कारण तमु्ही देवाच ेनाही. (जॉन 8:46-47) 

37 … र्ी सत्याची साि दणे्यासाठी या जगात आलो आहे. प्रत्यकेजण जो सत्याचा आह ेतो र्ाझी वाणी ऐकतो 

(जॉन 18:37). 

6 जर आपण म्हणतो की आपली त्याच्याशी सहवास आहे, आनण अिंारात चालत आहोत, तर आपण खोटे 

बोलतो आनण सत्याच ेपालन करत नाही. 7 पण जर तो प्रकाशात आहे तस ेआपण प्रकाशात चाललो तर आपली 

एकर्केाशंी सहवास आहे आनण त्याचा पतु्र यशे ू निस्त याच ेरक्त आप्याला सवा पापापंासनू शदु्ध करत.े (1 

योहान 1:6 - 7) 

4 जो म्हणतो, “र्ी त्याला ओळखतो,” आनण त्याच्या आज्ञा पाळत नाही, तो लबाड आह ेआनण त्याच्यार्ध्य ेसत्य 

नाही. 5 परंत ुजो कोणी त्याच ेवचन पाळतो, त्याच्यार्ध्य ेदवेाच ेप्ररे् खरेच पटरपणूा होत.े याद्वारे आप्याला 



कळत ेकी आपण त्याच्यार्ध्य ेआहोत. 6 जो म्हणतो की र्ी त्याच्यार्ध्य ेराहतो त्यान ेस्वत:ही जसा तो चालला 

तस ेचालल ेपानहज.े (1 योहान 2:4-6) 

18 र्ाझ्या लहान र्लुानंो, आपण शब्लदात ककंवा नजभवेर प्ररे् करू नय,े तर कृतीन ेआनण सत्यान ेप्रीती करू या. 19 

आनण याद्वारे आम्हालंा कळत ेकी आम्ही सत्याच ेआहोत आनण त्याच्यासर्ोर आपली अतंःकरण ेखात्रीपवूाक ठेव.ू 

(1 योहान 3:18-19) 

3 कारण जवे्हा तमु्ही सत्यात चालता तस ेबिंूनंी यऊेन तरु्च्यार्ध्य ेअसले् या सत्याची साि ददली तवे्हा र्ला 

खपू आनदं झाला. 4 र्ाझी र्लु ेसत्यात चालतात हे ऐकून र्ला दसुरा आनदं नाही. (3 योहान 3-4) 

बायबलर्ध्य ेज ेम्हटल ेआहे त ेअसनूही, सत्य ह ेदेवाच ेवचन असण ेआनण देवाची आज्ञा पाळणाऱ्यानंा अनिक चागं्या 

प्रकारे सर्जण ेयार्िील सबंिं अनकेासंाठी एक गढू आहे. 

जॉनन ेपढुील गोष्टी दखेील नलनह्या: 

3 ... हे सतंाचं्या राजा, तझु ेर्ागा न्याय्य आनण सत्य आहेत! (प्रकटीकरण 15:3) 

चालण ेआप्याला सत्य सर्जनू घणे्यास र्दत करत ेकारण आपण सत्यानसुार जगतो. 

नििन म्हणनू, देवाच्या वचनान ेपनवत्र केलले े(जॉन 17:17), आपण "सत्याच ेवचन योग्यटरत्या नवभानजत केल ेपानहज"े 

(2 तीर्थ्य 2:15), " सासंाटरक आनण टरकार्े बडबड टाळून, कारण त े पुढ े नईेल. अिार्र्ाकता ” (2 तीर्थ्य 2:16, 

NASB). त्यार्ळेु आपण जगातील िर्ाांशी तडजोड टाळतो. 

पण अनके पनंडताचं्या दाव्याप्रर्ाण ेनवज्ञान बायबलला नवरोि करत असले तर? 

ठीक आहे, "देव खरा अस ूदे पण प्रत्यके र्ाणसू खोटा आहे" (रोर्न्स 3:4). देवाच्या वचनावर नवश्वास ठेवा. 

अगदी नवीन कराराच्या काळातही, असे लोक होत ेजे तु्रटीला 'नवज्ञान' म्हणायचे. सचूना: 

20 हे तीर्थ्य, जे तुझ्या नवश्वासाला बांिील आहे ते ठेवा, अपनवत्र आनण व्यिा बडबड टाळा आनण नवज्ञानाच्या 

नवरोिाला खोटे म्हणतात: 

21 ज्याचा दावा करणार् या काही लोकांनी नवश्वासानवषयी चूक केली आहे. (1 तीर्थ्य 6:20-21, KJV) 

तर, निस्तावर दावा करणारे असे लोक आहेत ज्यांना सत्याचा नवरोि करणाऱ्या बौनद्धक नते्यांनी ददशाभूल केली आहे. 

प्रेनषत योहानला नलनहण्याची प्रेरणा नर्ळाली: 

26 जे तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करतात त्याचं्याबद्दल र्ी या गोष्टी तुम्हाला नलनह्या आहेत. (1 जॉन 2:26) 

नवनवि शास्त्रज्ञ फसवे आहेत आनण/ककंवा त्यांना असे वाटले आहे की त्यांच्याकडे देवाच्या वचनाशी असहर्त तथ्य आहेत. 

त्यांच्या चकुीच्या र्ानहतीला बळी पडू नका. 



देव आहे (तपशीलासंाठी, ccog.org वर ऑनलाइन र्ोफत पसु्तक पहा: देवाच े अनस्तत्व तार्काक आहे का?) आनण 

सत्यासाठी त्याच्या शब्लदावर अवलबंनू राहता यते.े बायबल चतेावणी देत ेकी “[c] र्ाणसावर नवश्वास ठेवणारा र्ाणसू 

रागात आहे” (नयर्ाया 17:5). 

प्रेनषत पौलाने तीर्थ्याला खालीलपैकी काही लोकांबद्दल नलनहले: 

7 नेहर्ी नशकत असतो आनण सत्याच्या ज्ञानापयांत किीही यऊे शकत नाही. 8 आता जॅनेस आनण जांबे्रस यांनी 

र्ोशेला नवरोि केला, त्याचप्रर्ाण े हे देखील सत्याचा नवरोि करतात: भ्रष्ट र्नाच े लोक, नवश्वासाबद्दल 

नापसंत; 9 पण त ेपढुे प्रगती करणार नाहीत, कारण त्याचंा र्खूापणा सवाांसर्ोर प्रकट होईल , (2 तीर्थ्य 3:7-

9) 

पषु्कळ लोक नहेर्ी सत्य नशकत अस्याचा आनण त्यात रस घते अस्याचा दावा करतात, तरीही बहुतके जण वास्तनवक 

सत्याचा नवरोि करतात. 

शेवटच्या काळात सत्य एक दरु्र्ाळ वस्त ूअस्याच ेभाकीत केल ेहोत:े 

12 होय, आनण निस्त यशेरू्ध्य ेदेवान ेजग ूइनच्छणाऱ्या सवाांचा छळ होईल. 13 पण दषु्ट र्ाणस ेआनण कपटी लोक 

फसवणकू व फसवणकू करून ददवसेंददवस वाईट होत जातील. 14 परंत ुज्या गोष्टी तमु्ही नशकलात आनण ज्याची 

खात्री ददली आहे त्या तमु्ही करत रानह्या पानहजते, आनण तमु्ही त्या कोणाकडून नशकलात हे जाणनू घ्या (2 

तीर्थ्य 3:12-14) 

जर तरु्च्याकड े"सत्याच ेप्ररे्" परेुस ेअसले ( 2 िेस्सलनीकर 2:10), आनण त्यावर काया केले, तर तुम्ही येणार् या र्ोठ्या 

फसवणुकीपासून वाचू शकता ( 2 िेस्सलनीकर 2:7-12), आनण त्यापासनू वाच ूशकता. एक भयानक “परीिेची वेळ” जी 

संपूणा पृथ्वीवर येत आह े(प्रकटीकरण 3:7-10). 

नवश्ातंीच ेरहस्य 

नवश्ांती हे एक गूढ असेल असे वाटत नसले तरी अनकेांसाठी ते असेच ठरले आहे. 

बायबल दाखवत ेकी देवान ेसातव्या ददवशी आशीवााद ददला (उत्पनत्त 2:2-3). बायबल असे नशकवत नाही की देवान े

र्ानवाच्या ननवडीच्या इतर कोणत्याही ददवशी आशीवााद ददला. लोकानंी “पुरुषांपेिा देवाची आज्ञा पाळावी” (प्रनेषताचंी 

कृत्य े५:29). 

देवाने र्ानवांसाठी साप्तानहक शारीटरक नवश्ांती प्रदान केली. आनण तो तरतुदी करतो जेणेकरून र्ानव ते ठेवू शकतील 

(cf. ननगार् 16:5; लेव्हीटटकस 25:18-22). 

दीघाकाळात सात ऐवजी सहा ददवस कार् करून अनिक कार् करता यतेे हे जाणून अनेकानंा आिया वाटते. पण ते खरे 

आहे. 

आनण लोकांना िर्ागं्रि सर्जत नस्यार्ळेु, हे बहुतकेासंाठी एक रहस्य आहे. 

देवाने संदषे्टा यहेज्केलला नलनहण्यास प्रटेरत केले: 



26 नतच्या याजकांनी र्ाझ्या ननयर्ाचंे उ्लंघन केले आहे आनण र्ाझ्या पनवत्र वस्तूंना अपनवत्र केले आहे. त्यांनी 

पनवत्र आनण अपनवत्र याचं्यात फरक केला नाही ककंवा त्यांनी अशुद्ध आनण शुद्ध यातील फरक ओळखला नाही. 

आनण त्यांनी र्ाझ्या शब्लबािांपासून डोळे झाकले आहेत, त्यार्ळेु र्ी त्यांच्यार्ध्य ेअपनवत्र झालो आह.े (यहजे्केल 

22:26) 

अनेक िार्र्ाक नेते देवाच्या ननयर्ांच ेउ्लंघन करतात आनण त्यांनी शब्लबािांशी संबंनित त्यांच ेडोळे लपवले आहेत. र्ाझे 

शब्लबाि हे साप्तानहक शब्लबाि तसेच वार्षाक शब्लबाि याचंा संदभा आहे ज्यांना देवाचे पनवत्र ददवस म्हणूनही ओळखले जात.े 

शब्लबाि हा शारीटरक नवश्ातंी/पुनस्िाापना आनण आध्यानत्र्क पनुरुत्िानाचा काळ असतो. 

सात ददवसाचं्या आठवड्यातील नचते्र ज्याप्रर्ाणे देवाने र्ानवांना त्याचंे कार् करण्यासाठी आनण सातव्या ददवशी 

नवश्ांतीसाठी सहा ददवस ददले, त्याप्रर्ाणे देवान ेर्ानवाला सहा 'एक हजार वषाांचे ददवस' ददले (cf. स्तोत्र 90:4; 2 

पीटर 3:8 ) र्ानवतेच ेकाया करा, परंतु नंतर सहस्राब्लदी राज्यार्ध्ये 'सातव्या एक हजार वषााच्या ददवसात' जगण्यासाठी 

(cf. प्रकटीकरण 20:4-6). 

प्रेनषताचंी कृत्ये 2:14-17 ) असण्यानवषयीच्या नवीन कराराच्या नशकवणींशी सुसंगत आहे जी येशून ेपृथ्वीवरील सेवा 

पूणा करत असताना सुरू केली होती ( इब्री 1:1-2 ). सहा-हजार वषाांतील शेवटचे दोन ददवस त्या आठवड्याचे शेवटच े

ददवस असतील. 

यहुदी परंपरा नशकवत े की ही 6,000 वषाांची क्पना प्रिर् एनलजा सदंेष्याच्या शाळेत नशकवली गेली होती ( 

बॅनबलोननयन ता्र्ुड: सनहेनरन 97a). 

दसुऱ्या आनण पूवीच्या नतसऱ्या शतकाच्या उत्तरािाात, ग्रीको-रोर्न संत आनण इरेनेयस (इरेनेयस. अॅडव्हसास) सारख े

नबशप पाखंडी, पुस्तक V, अध्याय 28:2-3; 29:2) आनण नहप्पोनलटस (नहप्पोनलटस. हेक्सार्ेरॉन वर, ककंवा सहा 

ददवसांचे कार्) यांनी 6,000-7,000 वष ेसर्जून घेतले आनण नशकवले तसेच साप्तानहक शब्लबाि सहस्त्राब्लदी नवश्ांतीचे 

(हजार वषाातील सातवे) नचत्रण करते असे नददवले. 

परंतु सम्राट कॉन्स्टंटाईनच्या चौथ्या शतकाच्या उदयानतंर , इतर अनेकानंी हे नशकवण े बंद केले. ccog.org वर 

ऑनलाइन उपलब्लि असले्या, र्ळू कॅिोनलक चचाच्या श्द्धा या र्ोफत पुस्तकात सुरुवातीच्या नवश्वासांबद्दल अनिक 

र्ानहती नर्ळू शकते . 

ग्रीको-रोर्न कॅिोनलक अनिकृतपण े6000 वषाांची नशकवण यापुढ े नशकवत नसतानाही, देवान ेया 6,000 वषाांच्या 

युगात सैतान आनण र्ानवतेला संपूणा दःुख कर्ी करण्यासाठी आनण सवा र्ानवांना पटरपूणा करण्याच्या प्रद्यचेा भाग 

होण्यासाठी चुकीच्या र्ागाावर जाण्याची परवानगी ददली आह.े कोण त्याच ेऐकेल - या युगात ककंवा येणाऱ्या युगात. 

6,000 वषे का? 

असे ददसते की देवाने असा ननष्कषा काढला आहे की र्ानवानंा जीवनाच्या नवनवि र्ागाांचा प्रयत्न करण्यासाठी हा पुरेसा 

वेळ असेल जे त्यांना सवोत्तर् वाटले होते - आनण आदार् आनण हव्वा पासून अनेक नपढ्यांना ही संिी नर्ळाली आह.े 

म्हणून, हजारो वषाांपयांत र्ानव नंतर चांगल्या प्रकारे पाहू शकतील की नीनतसूते्र 14:12 आनण 16:25 र्िील नविाने , 

"एक र्ागा आह ेजो र्नुष्याला योग्य वाटतो, परंत ुत्याचा शेवट र्ृत्यूचा र्ागा आहे," योग्य. 



देवाला र्ाहीत होते की हे जग त्या 6,000 वषाांच्या शेवटी इतके वाईट होईल, की “त े ददवस कर्ी केले नाही तर 

कोणीही वाचणार नाही” (र्ॅथ्य ू24:22). 

6,000 वषाांनंतर, येशू परत येईल, संताचं ेपुनरुत्िान केले जाईल, ग्रहावरील जीवनाच ेरिण केले जाईल आनण देवाच्या 

राज्याचा हजार वषाांचा भाग स्िानपत केला जाईल (cf. प्रकटीकरण 20:4-6) 

आनण हे बहुतकेासंाठी एक रहस्य अस्याचे ददसते. 

यशयाला काहीतरी नलनहण्यास प्रेटरत केले होत ेते पहा: 

11 कारण तो या लोकांशी बोलेल, 12 ज्यांना तो म्हणाला, "हाच नवसावा आहे ज्यान ेतुम्ही िकले्यांना नवश्ांती 

देऊ शकता," आनण, "हे ताजेतवाने आहे"; तरीही त्यांनी ऐकले नाही. (यशया 28:11-12) 

देवाने नवश्ांती दणे्याचे वचन ददले आह,े परंतु “ओठ अडखळणारे व दसुरी जीभ”—चुकीच्या नशकवणीर्ळेु आनण 

भाषांतराच्या सर्स्यांर्ुळे—बहुतेक जण देवान ेप्रत्येक आठवड्यासाठी ददलेली रीफे्रलशंग नवश्ातंी स्वीकारत नाहीत. 

इब्री लोकांच्या नवीन कराराच्या पुस्तकात, दोन नभन्न ग्रीक शब्लद वापरले आहेत आनण "नवश्ांती" म्हणून इंग्रजीर्ध्य े

भाषांतटरत केले आहेत. इंग्रजीर्ध्ये नलप्यंतटरत, ते katapausis आहेत आनण सब्लबानतस्र्ोस _ अनके अनुवादकांनी त्या 

दोन्ही शब्लदांच ेचकुीचे भाषातंर के्यार्ळेु अनेकाचंा गदिळ उडाला आहे. Sabbatismos नहबू्र 4:9 र्ध्य ेवापरले आह,े 

तर katapausis नहबू्र 4:3 सारख्या टठकाणी वापरले आह.े 

भनवष्यातील “नवश्ांती” ( काटापौनसस )--देवाचे राज्य--आध्यानत्र्क इस्रायलर्ध्ये प्रवेश करण् यार्ुळे (इब्री 4:3), 

त्यांच्यासाठी शब्लबािचा ददवस उरला आहे — आता शब्लबाि ददवस पाळणे (इब्री 4:9) ). याचा अिा असा की निस्ती 

लोक देवाच्या राज्याच्या भनवष्यातील 'नवश्ांती'र्ध्ये प्रवेश करतील, जरी ते आता साप्तानहक शब्लबाि नवश्ांती घेतात 

ज्याची प्रतीिा आह.े या युगात, देवाच्या लोकांना देवाने त्याच ददवशी पटरश्र्पूवाक नवश्ांती घ्यावी (इब्री 4:9-11अ), 

"त्याच आज्ञाभंगाच्या उदाहरणानुसार कोणीही पडू नये" (इब्री 4:11ब). 

चुकीच्या भाषांतरांर्ळेु आनण िार्र्ाक नशिकांनी 'डोळे लपनव्यार्ुळे ', बायबलसंबंिी नवश्ांती अजनूही अनेकांसाठी एक 

रहस्य आहे. 

पापाच ेरहस्य 

पाप म्हणज ेकाय, या सभं्रर्ात अनेकजण पडलेले ददसतात. 

अनेक जण त ेपटरभानषत करू शकतात तसे वागतात. 

तरीही, पापाची व्याख्या करणारा देव आहे, र्ानव नाही. 

पाप म्हणज ेकाय? 

बायबल त्याची व्याख्या कशी करत ेते येिे आहे: 

4 जो कोणी पाप करतो तो अिर्ा देखील करतो आनण पाप हे अिर्ा आहे. (1 जॉन 3:4, एनकेजेव्ही) 



4 जो कोणी पाप करतो तो पाप देखील करतो. आनण पाप हा अिर्ा आहे. (1 जॉन 3:4, डीआरबी) 

4 प्रत्येकजण जो पाप करतो तो ननयर् र्ोडतो आनण खरे तर पाप ह े अिर्ा आहे. (1 जॉन 3:4, ईओबी न्य ू

टेस्टार्ेंट) 

4 जो कोणी पाप करतो तो ननयर्शास्त्राचे उ्लंघन करतो कारण पाप हे ननयर्शास्त्राचे उ्लंघन आहे. (1 जॉन 

3:4, केजेव्ही) 

कोणता कायदा? 

देवाचा ननयर्, जो त्याच्या शब्लदात आहे (cf. स्तोत्र 119:11), आनण त्यात दहा आज्ञा सर्ानवष्ट आहेत (cf. 1 जॉन 2:3-

4; स्तोत्र 119:172; नवनार्ू्य पुस्तक दखेील पहा, www वर ऑनलाइन उपलब्लि आहे. ccog.org, शीषाक: द टेन 

कर्ांडर्ेंट्स: द डकेलॉग, नििननटी आनण द बीस्ट ). 

कोणालाही पाप करण्यास भाग पाडले गेले नसले तरी, बायबल नशकवते की सवाांनी पाप केले आह े(रोर्न्स 3:23). 

र्ानव पाप का करतात? 

बरं, हव्वा आनण आदार्ने पाप केलं त्याच कारणासाठी. त्यांना सैतान आनण/ककंवा त्यांच्या वासनांनी फसवले होत.े 

सैतानाने संपूणा जगाला फसवले आहे (प्रकटीकरण 12:9). त्याने सवा र्ानवजातीवर प्रभाव पाडण्यासाठी आनण फसवणकू 

करण्यासाठी त्याला शक्य असले्या प्रत्यके वाईट नवचाराचंा वापर केला आहे. सैतानाने त्याचे तत्त्वज्ञान दरूवर प्रसाटरत 

केले आहे (cf. इदफनशयन्स 2:2) - आप्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी व्यिा, वासना आनण लोभ यांना आवाहन करत आहे. 

ददवंगत सुवार्ताक लेरॉय नेफ यांच्या पुढील गोष्टींकड ेलि द्ा: 

आप्यापकैी प्रत्यकेजण लहानपणापासूनच या फसव्या भनडर्ारात अडकला आहे. सैतानान े चकुीचे नवचार 

घालण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला आह ेआनण तो आदार् आनण हव्वाप्रर्ाणचे चकुीचे ननणाय घेण्यासाठी 

आप्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी वातावरण आनण पटरनस्ितीचा वापर करतो. 

जेव्हा आपण जन्र्ाला आलो तेव्हा आप्या र्नात देव ककंवा त्याच्या पटरपूणा र्ागाानवरुद्ध कोणताही द्वषे ककंवा 

वैर नव्हता. देव अनस्तत्त्वात आह ेककंवा त्याच्याकडे जगण्याचा योग्य र्ागा आहे हेही आप्याला र्ाहीत नव्हते. 

पण योग्य वेळी आपणही सैतानासारखीच वृत्ती, स्वािीपणा, लोभ आनण वासनेची आनण स्वतःची इच्छा 

बाळगण्याची वृत्ती नवकनसत केली. 

जेव्हा आपण लहान र्ुले होतो, तेव्हा आपण कदानचत निस्ताने बोलले्या लोकांसारखे असू शकतो (र्ॅथ्यू 18:3, 

4). ते नम्र आनण नशकवण्यायोग्य होते — अद्ाप सैतान आनण त्याच्या सर्ाजाने पणूापणे फसवले नाही. … 

सवा र्ानवी द:ुख, दःुख, वेदना आनण दःुख ह ेपापाच े िेट पटरणार् म्हणनू आले आहेत - देवाच्या आध्यानत्र्क 

आनण भौनतक ननयर्ांच े उ्लंघन. आनदं आनण पणूा नवपुल जीवन हे देवाच्या ननयर्ांचे पालन करण्याच े

आपोआप पटरणार् आहेत. (चीफ लसवा पापाबद्दल. उद्ाचे जागनतक र्ानसक. एनप्रल 1972) 

आनण जेव्हा येशू आप्या सवा पापांसाठी र्रण पावला, तेव्हा पापाची ककंर्त आह.े आनण दीघाकालीन खचा असा आह ेकी 

ते पापी व्यक्तीवर आनण आणखी चांगले करण्याच्या िर्तेवर नकारात्र्क पटरणार् करते. तर, करा असे सर्जू नका की 



आता पाप करण े तुर्च्यासाठी (ककंवा इतरांसाठी) चांगले आहे, परंत ु आशा आहे की सवाजण त्यांच्या पापापंासून िड े

घेतील (सीएफ. 2 पीटर 2:18-20), त्यांना कबूल करा (1 जॉन 1:9), आनण त्यांच्याबद्दल पिात्ताप करा ( cf. कायदा 

2:37-38). 

अयोग्य नशकवणी आनण परंपरांर्ळेु, या युगात अनकेजण पाप ओळखत नाहीत. 

प्रेनषत पौलाने नलनहले: 

7 कारण अिर्ााच ेरहस्य आिीच कायारत आहे. सध्या फक्त एकच आह ेजो त्याला रोखत आहे, जोपयांत तो र्िून 

ननघून जात नाही. 8 आनण र्ग अिर्ी प्रगट होईल, ज्याला प्रभु येशू त्याच्या तदडाच्या श्वासाने खाऊन टाकील 

आनण त्याच्या यणे्याच्या ददसण्याने रद्द करील, 9 ज्याचे येण े सैतानाच्या कायाानुसार, प्रत्यके शक्तीने आनण 

नचन्हांर्ध्य ेआहे. , आनण खोयाच्या चर्त्कारांर्ध्य,े 10 आनण दषु्टतेच्या प्रत्येक फसवणकुीत ज्याचंा नाश होतो, 

ज्याच्या बद्यात त्यांना सत्याचे प्रेर् प्राप्त झाले नाही जेणेकरून त्याचंे तारण व्हावे. 11 आनण या कारणास्तव, 

देव त्यांच्याकडे खोया गोष्टींवर नवश्वास ठेवण्यासाठी एक भ्रर्ाचे काया पाठवील, 12 यासाठी की ज्यांनी सत्यावर 

नवश्वास ठेवला नाही परंतु अिार्र्ाकतेर्ध्ये आनदंदत आहे अशा सवाांचा न्याय केला जावा. (2 िेस्सलनीकाकर 

2:7-12, बेटरयन नलटरल बायबल) 

“अिर्ााचे गूढ” (“अिर्ााचे गूढ” DRB) चा एक भाग असा आहे की अनेकांना पापाबद्दलचे सत्य नशकवले गेले नाही 

आनण/ककंवा येशूच्या काळातील परुश्यांप्रर्ाणे देवाच्या ननयर्ांबद्दल तका  करण्यास नशकवले गेले आहे आनण त्याऐवजी 

अयोग्य परंपरा स्वीकारणे आहे. (cf. र्ॅथ्य ू15:1-9). सत्याबद्दल पुरेसे प्रेर् नसले्यांची ्ूरपणे फसवणूक केली जाईल 

कारण आपण या युगाच्या शेवटच्या जवळ येऊ. 

बायबल नशकवत,े “र्ाझ्या नप्रय बंिंूनो, फसवू नका” (जेम्स 1:16). 

तरीही, आपण र्ानव स्वतःला फसवतो (नवशेषत: सतैानाच्या प्रभावाने) आनण आप्या भटकण्याच्या प्रवृत्ती दकती 

प्रर्ाणात आहेत ह ेलिात येत नाही. 

प्रेनषत जेम्सने प्रलोभन आनण पापाबद्दल पुढील गोष्टी स्पष्ट के्या: 

12 िन्य तो र्नुष्य जो र्ोह सहन करतो; कारण जेव्हा त्याला र्ान्यता ददली जाईल, तेव्हा त्याला जीवनाचा 

र्ुकुट नर्ळेल जे परर्ेश्वराने त्याच्यावर प्रेर् करणाऱ्यांना ददले आहे. 13 जेव्हा कोणी र्ोहात पडतो तेव्हा अस े

म्हणू नये की, “देवान ेर्ाझी परीिा घेतली आहे”; कारण देवाला वाईटाने र्ोहात पाडले जाऊ शकत नाही आनण 

तो स्वतः कोणाची परीिा घेत नाही. 14 पण प्रत्येकजण र्ोहात पडतो जेव्हा तो त्याच्या स्वतःच्या वासनांनी 

ओढला जातो आनण र्ोहात पडतो. 15 र्ग इच्छा गभािारणा झाली की ती पापाला जन्र् देत.े आनण पाप, पूणा 

वाढ झा्यावर, र्ृत्यू आणते. (जेम्स 1:12-15) 

प्रलोभनाचा प्रनतकार करण्यासाठी, तुर्च्या र्नातून चुकीचा नवचार बाहेर काढण्यासाठी, तुर्च्या र्नात चांग्या 

नवचारांनी भरा (दफनलनप्पयन 4:8) आनण देवाकड ेवळवा. 

देव आनण त्याचे वचन यापिेा चांगले नवचार कोणते आहेत? जर तुम्ही सैतानाचा योग्य प्रकारे प्रनतकार केला तर तो 

पळून जाईल अस ेबायबल म्हणते (जेम्स 4:7). 

प्रनतकार के्याने तुम्हाला आध्यानत्र्क दषृ्या बलवान बनते, तर पापात गंुत्यान ेतुम्ही कर्कुवत होतात. 



जे नवश्वास ठेवण्यास इच्छुक आहेत त्यांना पाप हे दाखवण्यास र्दत करत ेकी आप्याला देव आनण त्याचे र्ागा हवे आहेत. 

देवाला सैतानाच्या फसवणुकीच्या प्रभावानवषयी, तसचे र्ानवी वासनांबद्दल सर्जले आनण त्यानंी तारणाची एक योजना 

नवकनसत केली ज्यार्ध्य ेत े नवचारात घेतले जात े (त्याबद्दल अनिक तपशीलांसाठी, कृपया नवनार्ू्य ऑनलाइन पुस्तक 

पहा: यनुनव्हसाल ऑफर ऑफ सॅ्व्हेशन. Apokatastasis: यणेार् या युगात हरवले्यांना वाचवा? शेकडो शास्त्रे देवाची 

तारणाची योजना प्रकट करतात ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  जगातील िर्ा काय नशकवतात? 

सृष्टीर्ागील हेतू काय आहेत यानवषयी नवनवि िर्र्ायांच्या श्द्धा आहते. तर, नवनवि पौवाात्य आनण पािात्य िर्ाांना 

र्ानणाऱ्यांची काही नविाने पाहू. 

पण आिी आपण नानस्तकाचंा नवचार करू या. नानस्तकांचा असा नवश्वास नाही की र्ानवाचंा काही उदे्दश आहे, कदानचत 

आनंद ककंवा वैयनक्तक पूताता यानशवाय. 

असे काही आहेत (जे स्वतःला नानस्तक र्ानतात ककंवा नसतील) ज्यांना वाटते की कर्ी र्ानव अनस्तत्त्वात अस्यास त े

चांगले होईल: 

जन्र्नवरोि हा असा नवश्वास आहे की र्ानवी जीवन वस्तुननष्ठपणे ननरिाक आनण ननरिाक आहे. द गार्डायनन े

स्पष्ट के्याप्रर्ाणे, अ ॅन्टी-नेटनलस्ट लोकाचंा असा दावा आहे की र्ानवी पनुरुत्पादनार्ळेु र्ानवी सर्ाजाला (ज े

या नवचारसरणीने सुरुवातीस अनस्तत्वात नसावे) आनण ग्रहाला अन्यायकारक हानी पोहोचत.े नशवाय, ज्यांनी 

त्यांच्या अनस्तत्वाला संर्ती ददली नाही अशा र्ुलांवर अनस्तत्व लादनू पालक नैनतक अपरािासाठी दोषी आहते. 

… 

अ ॅन्टी-नेटनलस्ट असा दावा करतात की र्ानवी जीवनाच्या ननरिाकतेवर त्यांचा नवश्वास र्ानवी जीवनाबद्दलच्या 

करुणेने प्रेटरत आहे ... 

अ ॅन्टी-नेटनलस्ट र्ाणुसकी नष्ट करून हानीपासनू संरिण करू इनच्छतात... (वॉ्श एर्. ग्रोइंग 'अँटी-नॅटनलस्ट' 

चळवळ र्ानवतचे्या नवलोपनासाठी कॉल करते... डेली वायर, नोव्हेंबर 15, 2019) 

र्ुळात, नवरोिी र्तवादी र्ानतात की र्ानव चांग्यापिेा जास्त नुकसान करतात, जीवन कठीण आह ेआनण अशा प्रकारे 

लोकांनी जगात जास्त र्ानव आणू नये कारण असे के्याने एकूण दःुख आनण वेदना वाढतील. 

परंतु, ते र्ानवी र्ू्याबद्दल चुकीचे आहेत. 

र्ाणसानंा र्ू्य असते. आनण दःुख असताना, र्ानवांना योगदान आनण र्दत करण्यासाठी बनवले गेले. जीवनाला एक 

अिा आहे. 

आता, र्ानवजातीच्या उदे्दशाबद्दल लहंद ूिर्ा काय म्हणतो ते पाहू. 

अहवालानुसार एक अब्लजाहून अनिक लहंद ूआहेत. त्या नवश्वासाच्या नवश्वासांबद्दलची र्ानहती येिे आहे: 

लहंद ू िर्ाानसुार, जीवनाचा अिा (उदे्दश) चौपट आहे: िर्ा, अिा , कार् आनण र्ोि प्राप्त करणे. पनहला, िर्ा 

म्हणजे सद्गुण आनण नीनतर्त्ताने वागण.े ... लहदं ू िर्ाानुसार जीवनाचा दसुरा अिा अिा आहे , ज्याचा अिा 

एखाद्ाच्या जीवनात संपत्ती आनण सर्दृ्धीचा शोि घेणे होय. ... लहदंचू्या जीवनाचा नतसरा उदे्दश म्हणज े

कार्ाचा शोि घेणे. सोप्या भाषेत, कार्ाची व्याख्या जीवनातनू आनदं नर्ळवण ेअशी केली जाऊ शकत.े लहदं ू

िर्ाानुसार जीवनाचा चौिा आनण अंनतर् अिा म्हणजे र्ोि, ज्ञान. जीवनाचा आतापयांतचा सवाात कठीण अिा 

साध्य करण्यासाठी, र्ोि व्यक्तीला पूणा करण्यासाठी फक्त एकच आयुष्य लागू शकते (क्वनचतच) ककंवा त्याला 

अनेक वेळ लागू शकतात. तिानप, हा जीवनाचा सवाात र्हत्वाचा अिा र्ानला जातो आनण पनुजान्र्, आत्र्-

सािात्कार, आत्र्ज्ञान ककंवा देवाशी एकता यासारख्या पुरस्कारांची ऑफर देतो . ( नशवकुर्ार ए. लहंद ू

िर्ाानुसार जीवनाचा अिा, ऑक्टोबर 12, 2014) 



म्हणून, र्ूलत: लहंद ूिर्ा िार्र्ाकतेन ेजगण्यासाठी, सर्ृद्धीचा शोि घेण्यास, जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी आनण ज्ञान प्राप्त 

करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास नशकवतो, ज ेर्ी एका लहदंचू्या र्ते ऐकले आहे, त्यात देवीकरण दखेील सर्ानवष्ट आहे. जरी 

त्या लहंद ूनवश्वास बायबलशी ससुंगत अस ूशकतात, परंतु प्रिर् जीवन का असावे ह ेते स्पष्ट करत नाहीत. 

अहवालानुसार दीड अब्लजाहून अनिक बौद्ध आहेत. बौद्ध िर्ा लहदं ूिर्ाापिेा वेगळा दनृष्टकोन बाळगतो: 

जीवनाचे कोणतेही शाश्वत आनण ननरपेि र्हत्त्व आहे ह े बौद्ध िर्ा नाकारतो आनण जीवनाच े वणान 

असर्ािानकारक (s. दखु) आनण शून्य (s. sunyata) अस ेकरतो. तिानप, बुद्धान े कबूल केले की जीवनाचे 

सापेि र्हत्त्व आहे आनण जीवनाच्या या सापेि आनण सशता स्वरूपाद्वारेच आपण वैनश्वक सत्य प्राप्त करू शकतो 

आनण ओळख ू शकतो. बुद्धाच्या प्रवचनांनुसार, आपले जीवन आनण जग ह े उगवत्या आनण पडणाऱ्या 

घटनांनशवाय दसुरे काही नाही. ही ननर्र्ाती आनण झीज होण्याची प्रद्या आहे. (जीवनाचे र्हत्त्व काय आहे? 

Buddhanet.net, 03/21/19 रोजी प्राप्त) 

लहंद ूिर्ाात अनके देव आहेत, तर बौद्ध िर्ाात एक नाही. आनण, जर देव नसेल, तर बौद्ध (इतर नानस्तकांप्रर्ाणे) बरोबर 

आहेत की जीवनाला पूणा र्हत्त्व नाही. 

पण जर दैवी आत्र्ा अनस्तत्वात असेल, आनण होय असा ननष्कषा काढणे तकासंगत आहे (तसे नसद्ध करणारी र्ानहती 

असण्यासाठी, ccog.org वर आर्ची नवनार्ू्य पनुस्तका देखील पहा, देवाचे अनस्तत्व तार्का क आह ेका? ), तर त ेहोईल. 

दैवी ननर्ाात्याचा खरा आनण र्हत्त्वाचा उदे्दश होता ह ेअनिक जाणवते. 

आता, बौद्ध आनण लहदं ूदोन्ही िर्ा कर्ा नावाची क्पना नशकवतात. येिे बौद्ध स्त्रोताकडून काही र्ानहती आहे: 

कर्ा हा ननैतक कारणाचा ननयर् आह.े कर्ााचा नसद्धातं हा बौद्ध िर्ाातील एक र्ूलभूत नसद्धांत आह.े … या 

जगात र्ाणसाच्या बाबतीत अस ेकाही घडत नाही की ज्याला तो काही कारणाने ककंवा इतर पात्रतेला पात्र 

नाही. … पाली शब्लद कर्ा याचा शानब्लदक अिा द्या ककंवा करणे. र्ाननसक, शानब्लदक ककंवा शारीटरक 

कोणत्याही प्रकारची हतेुपुरस्सर कृती कर्ा म्हणून गणली जात.े "नवचार, शब्लद आनण कृती" या वाक्यांशार्ध्ये 

सर्ानवष्ट असले्या सवा गोष्टींचा त्यात सर्ावेश आहे. सवासािारणपणे, सवा चांग्या आनण वाईट कृती कर्ा 

बनवतात. त्याच्या अंनतर् अिाान ेकर्ा म्हणज ेसवा नैनतक आनण अनैनतक इच्छा. ( सयादव एर्. द निअरी ऑफ 

कर्ाा. Buddhanet.net, 07/22/19 रोजी प्राप्त) 

बायबलर्ध्ये "कर्ा" हा शब्लद वापरला जात नसला तरी त ेनशकवते की कोणी ज ेपेरते तचे कापले जाईल (गलती 6:7-8). 

परंतु बौद्ध िर्ााच्या नवपरीत, बायबल नशकवते की देव गोष्टी ननदेनशत करतो ( नीनतसूते्र 16:9) त्यार्ुळे शेवटी ते त्याच्या 

इच्छेचा स्वीकार करणार् यांसाठी चांगले कार् करेल (सीएफ. रोर्न्स 8:28). आनण शांततेच्या वाढीला अंत नसेल (यशया 

9:7). 

तिानप, आता हे ननदशानास आणनू ददले पानहजे की लहदं ूआनण बौद्ध िर्ााला जग अनिक चांगले स्िान हवे आहे. पण 

बायबलर्ध्ये असे कसे होईल हे त्यानंा सर्जत नाही. 

बौद्धांच्या नवपरीत, र्ुनस्लर्ांचा दैवी ननर्ाात्यावर नवश्वास आहे ज्याचा र्ानवांसाठी एक उदे्दश आहे. 1.8 अब्लज र्ुनस्लर् 

आहेत. देवाने लोकांना का बनवले यासंबंिीचा एक इस्लानर्क दनृष्टकोन येिे आह:े 

आपले शरीर, आपला आत्र्ा, देवाची उपासना करण्याची आपली प्रवृत्ती आनण आपला प्रकाश या देवाकडून िेट 

पाठवले्या भेटवस्त ूआहेत ज ेआप्या र्ानवी पटरपूणातेच्या ददशेने र्हत्त्वपूणा सािन म्हणून कार् करतात. ती 

पटरपूणाता आत्म्याच्या त्या पैलंूची जोपासना करण्यार्ध्य े आहे जी त्याच्या सजीव गुणाचं्या पलीकडे जाते, 



आपली उपासनेची प्रवृत्ती प्रत्यिात आणते आनण आपला प्रकाश शुद्ध करते. जेव्हा हे घडते तेव्हा, र्ानव हा एक 

सुंदर प्राणी आह े आनण त्याप्रर्ाणे, दैवी प्रेर्ाची एक योग्य वस्तू आहे, कारण आर्च्या पैगंबराने नर्दू 

के्याप्रर्ाण े, "खरोखर, देव सुंदर आह ेआनण त्याला सौंदया आवडते." (शाकीर ए. द ह्युर्न इन द कुराण. जनाल 

ऑफ द जैतुना कॉलेज, 5 जून 2018) 

आता जेव्हा येशूने ह ेदखेील ननदशानास आणून ददले की पटरपणूाता हचे ध्येय असले पानहजे (र्ॅथ्य ू5:48), वरील गोष्टी 

खरोखरच देवान ेर्ानव का बनवले हे स्पष्ट करत नाही. तिानप, खालील इस्लानर्क स्रोत कारण देतो: 

देवाने र्नषु्याला त्याची सेवा करण्यासाठी ननर्ााण केले, याचा अिा असा की, र्ाणसांनी एकाच देवावर नवश्वास 

ठेवला पानहजे आनण चांगले केले पानहज.े ही र्ानवी जीवनाची वस्तु आह.े देव म्हणतो, "र्नुष्यांनी र्ाझी सेवा 

करावी यासाठी र्ी ननर्ााण केलेले नाही." (द लवंड्स दॅट स्कॅटर, 51:56) (इस्लार्र्ध्ये र्ानवी जीवनाचा उदे्दश 

काय आहे? र्ुनस्लर् कन्व्हट्सा असोनसएशन ऑफ लसंगापूर, 03/21/19 रोजी प्रवेश) 

र्ानवाने चांगले केले पानहजे , परंतु वरीलपकैी बरेच काही देवाने र्ानव का बनवले यानवषयी काही प्रोटेस्टंट 

र्तांसारखचे आहे, ज्याचे आपण पुढ ेपाहू. 

काही प्रोटेस्टंट दशृ्य े

आिीच नर्दू केले्या िर्ाांर्ध्ये देवाने र्ानवांना का ननर्ााण केले याबद्दल नभन्न र्ते आहेत. 

आनण प्रोटेस्टंट लोकांर्ध्येही हचे आह.े 

कनितटरत्या 800 दशलिाहून अनिक प्रोटेस्टंट आहेत आनण ते अनेक संप्रदाय, र्ंत्रालय ेआनण पंिांनी नवभागले गेले 

आहेत (टीप: देवाचा सतत चचा हा प्रोटेस्टंट नाही - आर्च्या नवनार्ू्य ऑनलाइन पुस्तकांर्ध्य ेका आढळतात याचे 

तपशील: द कंटटन्यइंुग नहस््ी ऑफ द चचा ऑफ गॉड आनण होप ऑफ सॅ्व्हेशन: सतत चचा ऑफ गॉड प्रोटेस्टंटवादापेिा 

वेगळे कस ेआह े). 

तिानप, प्रोटेस्टंटची नवनविता असूनही, देवान ेकाहीही का केले यावर काही सार्ान्य करार अस्याच ेददसते. 

देवाने र्ानवांना का बनवले यानवषयी एक प्रोटेस्टंट दनृष्टकोन लिात घ्या: 

देवान ेर्ानवाचंी ननर्र्ाती का केली? 

त्यान ेस्वतःला गौरव दणे्यासाठी असे केले. देवान ेआप्याला जगण्यासाठी आनण त्याच्याप्रर्ाण ेनातेसंबंिांचा 

आनंद घेण्यासाठी ननर्ााण केले आह.े येशू म्हणाला, "र्ाझा आनंद तुर्च्यार्ध्य ेअसावा आनण तुर्चा आनंद पूणा 

व्हावा म्हणून र्ी तुम्हाला हे सांनगतले आहे" (जॉन 15:11). ... 

देवाचा गौरव करण-ेम्हणजेच, त्याला उंच करणे, त्याला उंच करणे, त्याची स्तुती करणे, त्याच्यावर आदरणीय 

लचंतन करण ेह ेखरे तर आप्या जीवनातील उदे्दश आहे. (बेल एस. जोश र्ॅकडॉवेल र्ंत्रालय. 11 एनप्रल 2016 

पोस्ट केलेले) 

आम्ही CCOG र्ध्य ेअसहर्त असू. देवान ेआप्याला ननर्ााण केले नाही कारण तो काही अहंकार-चानलत आध्यानत्र्क 

अनस्तत्व आह े ज्याला त्याला गौरव देण्यासाठी लोकाचंी आवश्यकता होती. तसचे देवाला गौरव देणे हा र्ानवी 

जीवनाचा उदे्दश नाही. पण देवाला आनंद वाढवायचा होता हे खरे आह.े 



येिे आणखी एक, काहीसा सर्ान प्रोटेस्टंट प्रनतसाद आहे: 

देवान ेप्रिर् स्िान का ननर्ााण केल?े त्याला कंटाळा आला होता का? तो एकटा होता का? र्ाणस ंघडवताना 

देवाला त्रास का झाला? 

बायबल आप्याला सांगत े की नवश्वासाठी देवाचा अनंतर् उदे्दश त्याचा गौरव प्रकट करण े हा आहे. बायबल 

आप्याला सांगत ेकी र्ानवजातीसाठी देवाचा अंनतर् उदद्शे त्याचे प्रेर् प्रकट करणे हा आहे. (देव कंटाळला 

होता? देव र्ंत्रालयांबद्दल सवा, 03/21/19 र्ध्ये प्रवेश) 

बरं, हे िोडे जवळ आह ेकारण प्रेर् हा त्याचा भाग आह,े परंतु पुन्हा तात्पया असा आह ेकी देवान ेसवा काही त्याच्या 

अहंकाराला र्ारले पानहज ेम्हणून घडवले. देव व्यिा नाही आनण त्याची गरज नाही. 

इतर दोन प्रोटेस्टंटची र्ते येिे आहेत: 

देवान ेजग का ननर्ााण केल?े 

संपूणा बायबलर्ध्ये र्ेघगजानासारखे आवाज येणारे छोटे उत्तर आहे: देवाने त्याच्या गौरवासाठी जग ननर्ााण केले 

. (पाइपर ज.े 22 सप्टेंबर 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-

the-world 01/16/19 रोजी प्रवेश केला) 

देवान ेका ननर्ााण केल?े 

देवाने स्वतःच्या काही र्याादांर्ुळे ननर्ााण केले नाही. त्याऐवजी, त्यान े ननर्र्ाले्या प्राण्यांच्या आनंदासाठी 

त्याच े वैभव प्रदर्शात करण्यासाठी आनण त्यांनी त्याची र्हानता घोनषत करण्यासाठी सवा काही शून्यातनू 

ननर्ााण केले. (लॉसन ज.े नलगोननयर नर्ननस््ीज, 3 जुलै, 2017) 

आणखी दोन दावे देवाने त्याच्या वैयनक्तक वैभवासाठी गोष्टी के्या. 

तर, त्या प्रोटेस्टंट (बॅनप्टस्टसह) स्त्रोत सहर्त आहेत अस ेददसते. परंत ुCCOG र्ध्य ेआम्हाला नवश्वास नाही की त्यानंा 

खरोखरच देवाच्या योजनचेे रहस्य सर्जले आह.े 

रोर्न कॅिोनलक चचा आनण यहोवाच्या सािीदाराचंी दशृ्य े

रोर्न कॅिनलकांबद्दल काय? 

कॅिोनलक चचाचा कॅटेनसझर् नशकवते: 

293 पनवत्र शास्त्र आनण परंपरा हे र्ूलभूत सत्य नशकवणे आनण साजरे करणे किीही िांबवत नाही: "जग 

देवाच्या गौरवासाठी ननर्ााण केले गेले." 134 सेंट बोनाव्हेंचर स्पष्ट करतात की देवाने सवा गोष्टी "त्याच ेवैभव 

वाढवण्यासाठी नाही, तर ते दाखवण्यासाठी आनण संवाद सािण्यासाठी" ननर्ााण के्या, 135 कारण देवाला 

त्याच्या प्रेर् आनण चांगुलपणानशवाय ननर्ााण करण्याचे दसुरे कारण नाही: "प्राणी अनस्तत्वात आले जेव्हा 

प्रेर्ाच्या चावीन ेत्याचा हात उघडला. 136 पनहली व्हॅटटकन कौनन्सल स्पष्ट करते: 



हा एक, खरा देव, त्याच्या स्वत: च्या चांगुलपणाचा आनण "सवाशनक्तर्ान सार्थ्यााचा" आह,े तो स्वतःची 

सुंदरता वाढवण्यासाठी ककंवा त्याची पटरपूणाता प्राप्त करण्यासाठी नाही, तर स््याच्या पूणा स्वातंत्र्यासह, तो 

प्राण्यांना ज ेफायद ेदेतो त्याद्वारे ही पटरपूणाता प्रकट करण्यासाठी. "आनण काळाच्या सुरुवातीपासून, जीवाचंे, 

अध्यानत्र्क आनण शारीटरक अशा दोन्ही ्र्ान ेकाहीही बनलेले नाही. . . ” 137 

294 देवाच्या गौरवात हे प्रकटीकरण आनण त्याच्या चांगुलपणाचा संवाद आहे, ज्यासाठी जगाची ननर्र्ाती 

झाली आहे. देवान े आप्याला “येशू निस्ताद्वारे त्याच े पुत्र होण्यासाठी, त्याच्या इच्छेनसुार, त्याच्या 

गौरवशाली कृपेची स्तुती करण्यासाठी ” बनवले, 138 कारण “देवाच ेगौरव र्नुष्य पूणापण ेनजवंत आह;े नशवाय 

र्नुष्याच ेजीवन हे देवाच ेदशान आह:े जर सृष्टीद्वारे देवाच्या प्रकटीकरणान ेपृथ्वीवर राहणार्या सवा प्राण्यांना 

आिीच जीवन प्राप्त करून ददले आह,े तर नपत्याच्या शब्लदाचे प्रकटीकरण ज ेदेवाला पाहतात त्यांना जीवन 

दकती जास्त प्राप्त होईल. 139 सृष्टीचा अंनतर् उदे्दश असा आहे की देव “जो सवा गोष्टींचा ननर्ााता आह ेतो शेवटी 

“सवा काही” बन ूशकेल, अशा प्रकारे त्याच वेळी त्याच्या स्वतःच्या गौरवाची आनण आप्या सौंदयााची खात्री 

देतो. 

आता, प्रेर्ाच्या उ्लेखार्ुळे, वरील काही इतर स्त्रोतांपिेा जवळ आहे, जरी ते पुरेस ेपूणा नाही कारण त ेएक र्हत्त्वाच े

कारण सोडत.े 

ददवंगत कार्डानल जॉन हेन्री न्यूर्न जवळ आले जेव्हा त्यांनी खालील नलनहले: 

र्ी काहीतरी करण्यासाठी ककंवा काहीतरी बनण्यासाठी तयार झालो आह े ज्यासाठी कोणीही ननर्ााण केलेले 

नाही. देवाच्या स््यांर्ध्ये, देवाच्या जगात र्ाझे स्िान आहे, जे इतर कोणाकडेही नाही ... जर, र्ी अयशस्वी 

झालो, तर तो दसु-याला वाढवू शकतो, जसे तो अब्राहर्च्या दगडांना बनवू शकतो. तरीही या र्हान कायाात 

र्ाझा वाटा आहे ... त्याने र्ला शून्यासाठी ननर्ााण केले नाही. (न्यूर्न जेएच. र्ेनडटेशन्स अँड नडव्होशन्स ऑफ 

द लेट कार्डानल न्यूर्न. लाँगर्न्स, ग्रीन, 1903, पृ. 301) 

वरील र्ुळात बरोबर आहे, जरी ते अद्ाप पूणा झाले नाही. काही प्रोटेस्टंटना हे देखील कळत ेकी देवाला त्याच्या 

संतांसाठी अनंतकाळ कार् असेल, परंत ुते काय कार् ककंवा का याबद्दल अस्पष्ट असतात. 

देवान े र्ानवांची ननर्र्ाती का केली ? या शीषाकाच्या ऑनलाईन बायबल नशकवणींच्या िडा 2.3 र्ध्ये यहोवाच े

सािीदार काय नशकवतात ते येिे आहे . : 

यहोवाने र्ानवांना पथृ्वीवर सदैव जीवनाचा आनदं घणे्यासाठी आनण त्याला आपला प्रेर्ळ नपता म्हणनू 

ओळखण्यासाठी ननर्ााण केले. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-

bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 01/16/ रोजी प्रवेश केला 19) 

... पृथ्वी का अनस्तत्वात आह?े ... हे र्ानवांसाठी एक सुंदर घर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले होत े

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-

did-god- create-man-purpose/#85 प्रवेश 01/16/19). 

1. देवाने पृथ्वी र्ानवांसाठी कायर्स्वरूपी घर म्हणून ननर्ााण केली 



2. देवाने र्ानवांना त्याच्या प्रेर्ळ र्ागादशानाखाली सदासवाकाळ जगण्यासाठी ननर्ााण केल.े तो तो उदे्दश 

पूणा करेल (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-

2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

हे खरे असले तरी, देवान े पृथ्वी र्ानवांसाठी घर बनवण्यासाठी ननर्ााण केली आह ेआनण ज े योग्यटरत्या पिात्ताप 

करतील आनण येशूला सावाकानलक जीवन स्वीकारतील त्यांना देव दईेल, हे खरे आह ेकी दवेाने र्ानवांना प्रिर् का 

ननर्ााण केले हे स्पष्ट होत नाही. 

बीटटदफक नव्हजन 

काहींना असे वाटते की अनंतकाळ देवाच्या चेहऱ्याकडे पाहण्यात घालवला जाईल. याला 'बीटीदफक नव्हजन' असे 

म्हणतात. 

बायबल नशकवते की आपण देवाचा चेहरा सदैव पाहू शकतो (स्तोत्र 41:12), काहींनी बीटटदफक नव्हजन हे निस्ती बिीस 

आनण ननर्र्ातीचा उदे्दश म्हणून नशकवले आहे. 

न्यू व्डा एनसायक्लोपीनडया त्याच ेवणान कसे करते ते येिे आह े: 

द बीटटदफक नव्हजन हा कॅिोनलक िर्ाशास्त्रातील एक शब्लद आहे जो स्वगाात असले्यानंा देवाच्या प्रत्यि 

िारणेचे वणान करतो, ज ेपरर् आनंद ककंवा आशीवााद देतात. या दनृष्टकोनात, नजवंत असताना देवाबद्दलची 

र्ानवाची सर्ज अप्रत्यि (र्ध्यस्िी) असते, तर बीटटदफक नव्हजन िेट (तात्काळ) असते. ... 

िॉर्स ऍदक्वनास यांनी बीटटदफक नव्हजन ह ेभौनतक र्तृ्यूनतंर र्ानवी अनस्तत्वाच ेअंनतर् ध्यये अस्याचे स्पष्ट 

केले. स्वगाात देव पाहण्याची एदक्वनासची रचना प्लेटोच्या रूपांच्या जगात चांगले पाहण्याच्या वणानाशी 

सर्ांतर आहे, ज ेभौनतक शरीरात असतानाही शक्य नाही. ... 

प्लेटोचे तत्वज्ञान गुहेच्या रूपकातील बीटटदफक नव्हजनच्या संक्पनेकडे इशारा करते, ज े टरपनब्ललक बुक 7 

(514a-520a) र्ध्ये ददसते, सॉ्ेटटसच्या व्यनक्तरेखेद्वारे बोलते: 

र्ाझे र्त असे आहे की ज्ञानाच्या जगात चांग्या (चांग्या) ची क्पना सवाात शेवटी ददसत ेआनण 

ती केवळ प्रयत्नानचे ददसते; आनण, जेव्हा पानहले जात ेतेव्हा, सवा गोष्टींचा सावाभौनर्क लेखक, सुदंर 

आनण योग्य, प्रकाशाचा पालक आनण या दशृ्यर्ान जगात प्रकाशाचा स्वार्ी, आनण बौनद्धक (517b 

,c ) र्ध्ये तका  आनण सत्याचा तात्काळ स्रोत अस्याच ेदेखील अनुर्ाननत केले जात.े . 

प्लेटोसाठी, नििन िर्ाशास्त्रात चांगले हे देवाशी संबंनित अस्याच ेददसते. ... 

सेंट सायनप्रयन ऑफ कािेज (नतसरे शतक) यांनी स्वगााच्या राज्यात देवाच्या दशानानवषयी नलनहले: 

तुर्चा गौरव आनण आनदं दकती र्हान असेल, देवाला पाहण्याची परवानगी नर्ळणे, तारणाचा आनंद 

आनण नचरंतन प्रकाशाचा आनंद निस्त तुर्चा प्रभू आनण देव यांच्यासोबत सार्ानयक करण्यात 

सन्र्ाननत होण्यासाठी… स्वगााच्या राज्यात नीनतर्ान लोकासंोबत अर्रत्वाच्या आनंदात आनंददत 

होण्यासाठी आनण देवाचे नर्त्र. ... 



तेराव्या शतकात, तत्वज्ञानी-िर्ाशास्त्रज्ञ िॉर्स ऍदक्वनस यांनी, त्याच ेनशिक अ्बटास र्ॅग्नसच ेअनुकरण करून, 

र्ानवी जीवनाच ेअंनतर् ध्येय हे र्ृत्यूनंतरच्या देवाच्या साराच्या बौनद्धक सुंदर दषृ्टीर्ध्य ेसर्ानवष्ट अस्याच े

वणान केले. अदक्वनासच्या र्त,े बीटटदफक नव्हजन नवश्वास आनण तका  या दोन्हींना र्ागे टाकते. ... 

लहंद ू आनण बौद्ध नवचारांनी सर्ािीच्या अनभुवाबद्दल दीघाकाळ सानंगतले आहे, ज्यार्ध्य े आत्र्ा शरीरात 

असतानाच परर्ात्म्याशी एकरूप होतो. इस्लार्र्िील गूढ परंपरा शब्लदशः देवाच्या डोळ्यांनी पाहण्याबद्दल 

बोलते: “जेव्हा र्ी त्याच्यावर प्रेर् करतो, तेव्हा र्ी त्याच ेऐकतो ज्यादव्ारे तो ऐकतो; आनण त्याची दषृ्टी 

ज्याद्वारे तो पाहतो; ज्या हातान ेतो र्ारतो; आनण त्याचा पाय ज्यान ेतो चालतो” (अन-नवावीची हदीस 38). 

जॉजा फॉक्स आनण इतर सुरुवातीच्या के्वकसाचा असा नवश्वास होता की देवाचा प्रत्यि अनुभव र्ध्यस्िीनशवाय 

सवा लोकांना उपलब्लि आहे. (नबटटदफक नव्हजन. न्यू व्डा एन्सायक्लोपीनडया, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 04/16/19 रोजी प्रवेश) 

टीप: बायबल स्पष्ट आह ेकी देव पृथ्वीवर येईल (प्रकटीकरण 21:1-3), म्हणून पनवत्र शास्त्र स्वगाातील सुंदर दषृ्टान्ताचे 

दषृ्य नाकारते. 

लुिरन जनाल ऑफ एनिक्सच्या सपंादकान ेनलनहले: 

परंतु र्ानवी सृष्टीसाठी देवाच्या उदे्दशाचे अंनतर् उदद्दष्ट हे पनवत्रीकरणाच्या सर्जातून चर्कते, नजिे आप्याला 

पनवत्रतेचे सुंदर दशान आनण अनंतकाळासाठी देवासोबत पणूा सवंादाचे वचन ददले जात.े (सँटोस सी. संपादकाचा 

पटरचय: लुिेरन्स आनण पनवत्रीकरण. © सप्टेंबर/ऑक्टोबर 2017. जनाल ऑफ लुिेरन एनिक्स, खंड 17, अंक 

5) 

बीटटदफक नव्हजनवर नवश्वास ठेवणारे अनेक प्रोटेस्टंट या दनृष्टकोनाकड ेझुकतात की ही दषृ्टी आध्यानत्र्क आहे, भौनतक 

दषृ्टी नाही (उदा . ऑटालंड जी. आम्ही बीटटदफक नव्हजनचा गैरसर्ज का करतो. ओजईच े फस्टा बॅनप्टस्ट चचा, 26 

सप्टेंबर, 2018). 

जे बीटटदफक नव्हजनच्या आवृत्त्या अंनतर् ध्येय म्हणून स्वीकारतात त्यांना असे वाटते की देव पाहणे त्यांना त्याच्या ककंवा 

त्यांच्या स्वतःच्या आनंदाने भरून जाईल. 

चचा ऑफ गॉडच्या एकेकाळच्या लेखकाच ेत्या दषृ्टीचे एक नवरोिी दशृ्य येिे आहे: 

जर अनंतकाळ आनदंाने देवाच्या चेहऱ्याकडे पाहण्यात घालवायचे असेल, ककंवा आपली प्रत्यके इच्छा 

ताबडतोब पूणा करायची असेल - जसे अनेक िर्ा नशकवतात - काही र्नहन्यांनंतर (ककंवा काही ऑटटनलयन 

वषाांनंतर, काही फरक पडत नाही), जीवन कंटाळवाण ेहोईल. . आनण एकदा का आयुष्य कंटाळवाण ेझाले की 

ते आजारी आनण भयंकर भयानक असेल. कारण येणार्या कंटाळवाण्या अनंतकाळनशवाय दसुरे काहीही 

नश्लक राहणार नाही - र्ृत्यूसह सुटकेचा एक अद्भुत परंतु अशक्य र्ागा (लूक 20:35-38 पहा). ही 

खरोखरच अंनतर् यातना असेल. 

पण आप्या शाश्वत नपत्याकड ेचांगली क्पना आह.े त्यान ेएक योजना तयार केली आहे ज्यार्ध्य ेअनंतकाळ 

अनिक कंटाळवाण े होणार नाही. परंतु, नजतके अनवश्वसनीय वाटते नततकेच, अनंतकाळ उत्तरोत्तर अनिक 



रोर्ांचक, अनिक तेजस्वी आनण अनिक आनंददायक होत जाईल कारण प्रत्यके युग युगाच्या र्ागे जाईल. 

(कुहन आरएल. द गॉड फॅनर्ली - भाग तीन: अनंतकाळात राहण्यासाठी. गुड न्यूज, जुलै 1974) 

होय, देवान ेज े केले ते केले जेणेकरून अनंतकाळ अनिक चांगले होईल. र्ृत चचा ऑफ गॉड लेखकाकडून काहीतरी 

लिात घ्या: 

ज्या देवाने हे जग एकत्र ठेवले त्याने र्नाशी योजना करून असे केले. ती योजना जगाच्या एका प्रर्ुख िर्ााच े

हताश ननवााण नव्हत ेज ेवचन देत ेकी तुम्ही कायर्स्वरूपी कोणतीही लचंता न करता कोणत्याही गोष्टीचा एक 

अचेतन भाग व्हाल - कारण तुर्च्याकड ेकायर्स्वरूपी वैयनक्तक चेतना नाही. ओएनससर्ध्य ेदोन खजुरांर्ि्ये 

लपून बसले्या झूलार्ध्य े झोपण े हा आनदं नाही, ज्याची अ्लाहच्या अनुयायांना खात्री ददली जात.े हे 

सोनेरी रस्त्यांवर सोनेरी चप्पल घालून चालत नाही, वीणेवर वाजवून तुर्चा प्रभार्ंडल सरळ कसा ठेवायचा 

हीच लचतंा आह,े जस ेकी बहुसंख्य पर्ोटेस्टंट गटांचे वचन आह.े शेवटी देवाच्या चेहर्याकड ेपाहणे आनण सुंदर 

दषृ्टीच ेकौतुक करणे (ज ेकाही असेल) हे वचन नक्कीच नाही, जस े कॅिोनलक नवश्वासाच ेपालन करणार्यांना 

ददलेले वचन आह:े सवा काही ननर्ााण करणारा देव काय प्रस्तानवत करतो. तुम्हाला त्याच्या कुटंुबात आणा. 

देव म्हणून देव असणे म्हणज ेदेव! आपण सवा भाऊ आनण बहीण आहोत या शब्लदबद्ध अिाान ेकेवळ देव बनणे 

नव्ह ेतर देवाच ेदैवी स्वरूप पूणापणे सार्ानयक करणे. … 

देवाची खरी योजना व्यावहाटरक आहे. तो त्याच्या कौटंुनबक राज्याबद्दल म्हणतो की त्याच्या नवस्ताराचा 

किीही अतं होणार नाही. त्याच्यासारखे ददसणारे, अनुभवणारे, वागणारे आनण त्याच्यासारखचे आत्र्-

पुनरुत्पादक शाश्वत आनत्र्क जीवनान े बनलेले पुत्र आनण र्लुींना जोडणे ही त्याची योजना आहे, कायर्च!े 

म्हणूनच देवान ेस्वतःसर्ोर ठेवलेले ध्येय ही एक आशा आहे जी तो किीही पूणा करणार नाही. अतंहीन, शाश्वत, 

त्याने आिीच बनवले्या र्हान सृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी आनण त्यावर राज्य करण्यासाठी - आनण तुम्हाला 

आनण र्ला भनवष्यातील ननर्र्ातींर्ध्ये अतंहीन सार्ानयक करण्यासाठी एक सतत नवस्तारणारे कुटंुब तयार 

करणे. एक व्यस्त, व्यावहाटरक, र्नोरंजक, आव्हानात्र्क, चालू असलेली योजना जी जगण्याचे शाश्वत कारण 

देते. 

त्या योजनेत कंटाळा येत नाही. तुर्ची स्वारस्य संपेल अशी वेळ किीही नाही. काही अध्यानत्र्क किीही-

किीही नसले्या भूर्ीबद्दल कोणतीही पौरानणक, िार्र्ाक-ध्वनी देणारा फो्डर नाही नजिे आपण कायर्चे 

काहीही करत नाही — परंत ु ननर्ााण करण्याच,े शासन करण्याच े शाश्वत कार्! दशृ्यर्ान लाभासह सर्स्या 

सोडवणे. ... त्याच्याकडे तुम्हाला पुनरुत्िान करण्याची शक्ती आह े ... (नहल डीज.े आता जगाला काय हवे 

आह.े.. आशा. सािा सत्य, फेबु्रवारी 1979) 

चचा ऑफ गॉडच्या ददवंगत नेत्याकडून काहीतरी लिात घ्या: 

"जर र्ाणूस र्ेला तर तो पुन्हा नजवंत होईल का?" (जॉब 14:14). हा आशेचा काळ असावा, कारण जरी ह ेजग 

र्रण पावले तरी - आनण त े- एक नवीन आनण चागंल ेजगाच ेपनुरुत्िान होईल - एक शातं जग - सर्ािानाचे, 

आनंदाचे, नवपुलतेचे, आनदंाचे जग! देव आम्हाला सर्जण्यास र्दत कर! केवळ अखंड अनस्तत्वच नाही तर पूणा, 

आनंदी, र्नोरंजक, नवपुल जीवन! होय - आनण ते सवा अनंतकाळासाठी! (आर्ास््ाँग एचडब्ल्यू. पनुरुत्िानाचा 

उदे्दश काय आह?े चांगली बातर्ी, र्ाचा 1982) 

अनेकांना पनवत्र शास्त्र पूणापणे सर्जत नस्यार्ुळे, त्यांनी नवचारांना प्रोत्साहन ददले आह,े जस ेकी ते सुंदर दषृ्टी कशी 

नशकवतात, जी देवाच्या योजनेशी पूणापणे सुसंगत नाही. 



आपण देवाकडे पाहणे, स्वतःच, अनंतकाळ चांगले बनवत नाही. जरी तो आप्याला कायर्चा आशीवााद देत असला 

तरी ते नक्कीच करेल (cf. स्तोत्र 72:17-19). 

सवा गोष्टी यशेसूाठी ननर्ााण के्या आहेत 

नवीन करार येशू आनण ननर्र्ातीशी संबंनित ह ेनशकवते: 

15 तो अदशृ् य देवाची प्रनतर्ा आह,े जो सवा सृष्टीवर प्रिर् जन्र्लेला आह.े 16 कारण स्वगाातील आनण पृथ्वीवरील 

सवा गोष्टी त्याच्याद्वारे ननर्ााण के्या गे्या, दशृ्य आनण अदशृ्य, र्ग त ेलसंहासन असो, सत्ता असो, सत्ता असो 

ककंवा सत्ता असो. सवा गोष्टी त्याच्याद्वारे आनण त्याच्यासाठी ननर्ााण के्या गे्या. कलस्सैकर 1:1५-16) 

2 … त्याचा पुत्र, ज्याला त्यान ेसवा गोष्टींचा वारस म्हणून ननयुक्त केले आह,े ज्याच्याद्वारे त्यान ेजग ननर्ााण 

केले; 3 जो त्याच्या वैभवाचे तजे आनण त्याच्या व्यनक्तर्त्त्वाची प्रकट प्रनतर्ा आहे, आनण त्याच्या सार्थ्यााच्या 

शब्लदाने सवा गोष्टींच ेसर्िान करतो, (इब्री 1:2-3) 

आता, आपण केवळ अनंतकाळासाठी येशूकडे पाहण्यासाठी तयार केले होत ेका? 

नाही. 

येशू आला असे का म्हणाला याकडे लि द्ा: 

10 … त्यांना जीवन नर्ळावे आनण ते अनिक नवपुल प्रर्ाणात नर्ळावे म्हणून र्ी आलो आह.े (जॉन 10:10) 

“जीवन” नर्ळवून आनण ते “अनिक प्रर्ाणात” नर्ळवण्याद्वारे येशू नशकवत आहे की तो आला जेणेकरून आप्याला 

चांगले अनंतकाळ नर्ळू शकेल आनण आपण अनंतकाळ चांगले बननवण्यात र्दत करू शकू. 

देवाने र्ानवांना सदासवाकाळ त्याच्याकडे टक लावून पाहावे या हेतूने र्ानवांची ननर्र्ाती केली नाही. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  देव दःुख का होऊ देतो? 

आप्याला “अनिक नवपुलतेने” जीवन नर्ळावे म्हणून यशे ूआला (जॉन 10:10), तर दवे दःुखाला अनुर्ती देतो का? 

होय. 

त्यासाठी काही उदे्दश आहे का? 

होय. 

31 कारण परर्ेश्वर कायर्चा टाकून देणार नाही. 32 तो द:ुख दते असला तरी तो त्याच्या दयाळूपणानुसार दया 

दाखवील. 33 कारण तो स्वेच्छेने त्रास दते नाही ककंवा र्ाणसांच्या र्ुलानंा दःुख देत नाही. (नवलाप 3:31-33) 

लिात घ्या की देव स्वेच्छेने आप्याला त्रास दते नाही ककंवा दःुखही देत नाही. आपण चांगले करावे अशी त्याची इच्छा 

आहे (cf. 3 जॉन 2). 

सभ्य लोकांसोबत वाईट गोष्टी घडतात. 

येशूने किीही पाप केले नाही (इब्री 4:15), परंतु आप्यासाठी दःुख सहन केले (1 पीटर 2:21). आनण "जरी तो पुत्र 

होता, तरीही त्याने भोगले्या गोष्टींद्वारे आज्ञापालन नशकले" (इब्री 5:8). 

देव र्ानवांना दःुख का सहन करू देतो? 

एक दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे आप्या पापाचंी नशिा/पटरणार् म्हणजे आप्याला पाप न करण्यास आनण देवाकड े

परत जाण्यास प्रोत्सानहत करणे (नवलाप 3:39-40; लेव्हीटटकस 26:18). आनण, आपण ह े सर्जून घेतले पानहजे की 

बायबल नशकवते की देव आप्याला आप्या अपरािांच्या पात्रतेपेिा कर्ी नशिा देतो (cf. एज्रा 9:13; जॉब 11:6). 

आता, बायबलच्या दकर्ान त्या भागांवर नवश्वास ठेवणाऱ्या लोकांनाही याची जाणीव झाली आहे. 

पण आणखी एक, अनिक नक्लष्ट, कारण आहे. 

प्रेनषत पौल आप्याला सांगतो की "सृष्टी ननरिाकतेच्या अिीन होती, स्वेच्छेन े नाही, तर ज्याने ती आशेने वश केली 

त्याच्यार्ळेु" (रोर्न्स 8:20). त्यान ेहे देखील नलनहले: 

16 म्हणून आपण िीर सोडत नाही. आपला अतंबााह्य र्ाणसू जरी नाश पावत असला तरी अतंर्ानाचा र्नुष्य 

ददवसेंददवस नवनवीन होत आहे. 17 कारण आपले हलके द:ुख, जे काही िणापुरतेच आहे, त ेआप्यासाठी खूप 

जास्त आनण शाश्वत वैभवाचे कार् करत आहे, 18 तर आपण ददसणाऱ्या गोष्टींकडे पाहत नाही, तर न ददसणाऱ्या 

गोष्टींकडे पाहतो. कारण ज्या गोष्टी ददसतात त्या तात्पुरत्या असतात, पण ज्या गोष्टी ददसत नाहीत त्या शाश्वत 

असतात. (2 कररंिकर 4:16-18) 

लोक पटरष्कृत होण्याच्या प्रद्येत आहेत—ज्यार्ध्य ेद:ुख आनण दःुख याचंा सर्ावेश आहे—तरीही आशा आह.े ज्यांना या 

युगात बोलावले नाही त ेएक प्रकारे शुद्ध केले जातात (यशया 48:10; नयर्ाया 9:7), तर ज्यांना बोलावले जात ेत ेचांदी 

आनण/ककंवा सोन्यासारखे शुद्ध आनण शुद्ध केले जावे (जखटरया 13:9; स्तोत्र 66:10; डॅननयल 11:35, 12:10; 1 पीटर 

1:7; cf. प्रकटीकरण 3:18). म्हणून या युगात "अनग्नदायक" परीिा आहेत (1 पेत्र 1:7; 4:12). 



काय चांगले होईल याची आशा आह:े 

9 पण, नप्रयजनांनो, आम्हांला तुर्च्यानवषयी अनिक चांग्या गोष्टींची खात्री आहे, होय, ज्या गोष्टी तारणासोबत 

आहेत, जरी आम्ही अशा प्रकारे बोलतो. 10 कारण तुम्ही सतंांची सेवा केली आनण सेवा केली म्हणून तुम्ही 

त्याच्या नावाप्रती दाखवले्या प्रेर्ाचे काया आनण श्र् नवसरण्यास देव अन्यायकारक नाही. 11 आनण आर्ची 

इच्छा आहे की तुर्च्यापकैी प्रत्येकाने शेवटपयांत आशेच्या पूणा खात्रीसाठी सर्ान तत्परता दाखवावी, 12 म्हणज े

तुम्ही आळशी होऊ नका, तर ज्यानंा नवश्वास आनण संयर्ाने वचने वारसा नर्ळतात त्यांचे अनकुरण करा. (इब्री 

6:9-12) 

अशाप्रकारे, आपण िीर िरला पानहजे आनण खात्री बाळगली पानहजे की देवाच्या र्ागाांर्ळेु “चांग्या गोष्टी” नर्ळतील. 

सहनशीलतेने दःुख सहन करणे ह ेप्रेर्ाचे लिण आहे: 

4 प्रेर् हे सहनशील आहे, ते दयाळू आहे, प्रेर् हेवा करत नाही, प्रेर् स्वतःला फुशारकी र्ारत नाही, फुगून जात 

नाही, 5 अनशष्ट वतान करत नाही, स्वतःच्या गोष्टी शोित नाही, नचिावणी देत नाही, वाईटाचा आरोप लावत 

नाही, 6 अिार्र्ाकतेवर आनदं होत नाही आनण सत्याने आनदंदत होतो. तो सवा काही सहन करतो, 7 तो सवाांवर 

नवश्वास ठेवतो, सवा आशा ठेवतो, सवा सहन करतो. 8 प्रेर् किीच कर्ी होत नाही; (1 कररंिकर 13:4-8, 

नलटरल स्टँडडा व्हजान) 

प्रेर् म्हणून भाषांतटरत केलेला ग्रीक शब्लद 'अगाप'े म्हणनू नलप्यतंटरत केला जातो - आनण या प्रकारचे प्रेर् सत्यात आनदंदत 

होते आनण सवा काही सहन करेल. वास्तनवक प्रेर्ाचे एक रहस्य हे आहे की प्रेर्ाच्या नवकासार्ध्ये दःुखाचा सहभाग असू 

शकतो. खरे प्रेर् अयशस्वी होणार नाही. 

काहीवेळा लोकांना चांगले कार् करण्यासाठी त्रास होतो: 

17 कारण देवाची इच्छा असेल तर वाईट करण्यापेिा चांगले के्यार्ुळे द:ुख भोगणे चांगले आहे. (1 पेत्र 3:17) 

लिात घ्या की वरील गोष्टी अस े म्हणत नाहीत की आप्यावर दःुख सोसावे ही देवाची इच्छा आह ेजणेेकरून आपण 

दःुखी होऊ. देवाचे र्ागा आप्या र्ागाांपेिा उच्च आहेत ( यशया 55:8-9 ) आनण प्रेर्ाच ेपैलू ह ेदेवाच्या योजनेतील एक 

रहस्य आहे (cf. इदफस 5:25-32). 

आता, बायबल स्पष्ट आहे की आप्याला त्रास देणार् या द:ुखातनू उभवणवणारे फायदे आहते: 

3 द:ुख हसण्यापिेा चांगले आह,े कारण उदास चेहऱ्यान े हृदय चांगले बनते. 4 शहाण्या र्ाणसाच े हृदय 

शोकाच्या घरात असते, पण र्ूखाांच ेहृदय आनंदाच्या घरात असते. (उपदेशक 7:3-4) 

16 आत्र्ा स्वतः आप्या आत्म्यासोबत साि देतो, आपण देवाची र्ुले आहोत याची साि देतो. 17 आता जर 

आपण र्ुले आहोत, तर आपणही वारस आहोत-खरोखर, देवाचे वारस आनण निस्ताबरोबरच ेवारस आहोत-

जर आपण त्याच्याबरोबर एकत्र दःुख सहन केले तर त्याच्याबरोबर आपले गौरवही व्हावे. (रोर्न्स 8:16-17, 

एएफव्ही) 

18 कारण र्ला असे वाटते की सध्याच्या काळातील द:ुख आप्यार्ध्य ेप्रकट होणाऱ्या गौरवाशी तुलना करण्यास 

योग्य नाहीत. (रोर् 8:18) 



12 नप्रय नर्त्रांनो, तुम्हांला काही नवनचत्र घटना घड्याप्रर्ाण ेतुम्हांला ज्या अनग्नपरीिचेी परीिा घ्यायची आहे 

त्याबद्दल नवनचत्र सर्जू नका. 13 परंत ु निस्ताच्या द:ुखात तमु्ही सहभागी होता त्या प्रर्ाणात आनदं करा, 

जेणेकरून जेव्हा त्याचा गौरव प्रकट होईल, तेव्हा तुम्हीही अनत आनंदाने आनदंदत व्हाल. (1 पेत्र 4:12-13) 

11 र्ाझ्या र्ुला, प्रभूच्या नशिेचा नतरस्कार करू नकोस, त्याच्या सुिारणेचा नतरस्कार करू नकोस. 12 प्रभु 

ज्याच्यावर प्रेर् करतो त्याच्यासाठी तो सुिारतो, जसा बाप र्लुगा ज्याच्यार्ध्य ेत्याला आनदं होतो. (नीनतसूते्र 

3:11-12) 

5 आनण तुम्हांला पुत्र म्हणून सांनगतलेला उपदेश तुम्ही नवसरलात: “र्ाझ्या र्ुला, प्रभचू्या नशिेला तुच्छ लेखू 

नकोस, त्याच्याकडून तुम्हांला फटकार्यावर ननराश होऊ नकोस; 6 प्रभ ुज्याच्यावर प्रेर् करतो त्याच्यासाठी तो 

नशिा करतो, आनण प्रत्येक पुत्राला फटके र्ारतो.” 

7 जर तुम्ही नशिा सहन करत असाल तर देव तुर्च्याशी र्ुलापं्रर्ाणे वागतो. कारण असा कोणता र्ुलगा आहे 

ज्याला वडील नशिा करत नाहीत? 8 परंतु जर तुम्हांला नशिा न करता, ज्याचे सवा भागीदार झाले आहेत, तर 

तुम्ही पुत्र नसनू अवैि आहात. 9 नशवाय, आप्याला सुिारणारे र्ानव नपता आहेत आनण आपण त्यांचा आदर 

केला. आपण आत्म्यांच्या नपत्याच्या अिीन होऊन अनिक सहजतेने जगू नये का? 10 कारण त्यांनी खरेच काही 

ददवस आम्हाला त्यांच्यासाठी चांगले वाटले म्हणून नशिा केली, परंतु त्याने आर्च्या फायद्ासाठी, जणेेकरून 

आम्ही त्याच्या पनवत्रतेचे भागीदार होऊ. 11 आता कोणतीही नशिा सध्याच्या काळासाठी आनदंदायक नाही, 

परंतु वेदनादायक आहे; तरीसुद्धा, नतंर ते िार्र्ाकतचेे शांतीपूणा फळ देते ज्यानंा त्याद्वारे प्रनशनित केले गेले आह.े 

(इब्री 12:5-11) 

द:ुख सहन करण्याची परवानगी आहे जणेेकरून लोक सुिारले जातील, प्रनशनित केले जातील, चाटरत्र्य ननर्ााण करतील 

आनण त्यातून चांगले बनतील (रोर्न्स 5:3-4, 8:17; 2 िेस्सलनीकाकर 1:3-5; जेम्स 1:2-4 देखील पहा; 2 पेत्र 1:5-8; 

प्रकटीकरण 21:7-8 ). परीिा आनण सर्स्या नवश्वास वाढवण्यास र्दत करतात, नम्रता नशकवतात, िड े नशकवतात 

आनण देवाच्या जवळ येण्यास र्दत करतात. 

हे आता जबरदस्त वाटत असले तरी, देव सर्जून घेतो आनण त्याचे लोक ते सहन करू शकतील म्हणून बनवतो (1 

कररंिकर 10:13). येशूने र्ूलत: त ेएका वेळी एक ददवस घेण्यास नशकवले (र्ॅथ्यू 6:34). आनण त्याने भनवष्यात ज ेकाही 

योजले आहे ते या जीवनात दकती शारीटरक दःुख ेहोतील याच्या पलीकड ेआहे ( रोर्न्स 8:18 ). 

येशू आनण देवाच्या लोकांनी द:ुख सहन केले आहे: 

1 म्हणून, आपणही सािीदारांच्या एवढ्या र्ोठ्या ढगाने वेढलेले आहोत, हे पाहून, आप्या सभोवतालच्या 

पापाच ेसवा भार र्ागे टाकून, आप्यासर्ोर उभ्या असले्या शयातीत आपण िीराने िावू या, 2 आपली नजर 

येशूकडे ठेऊन, आर्च्या नवश्वासाचा लेखक आनण पूणा करणारा, ज्याला आनंद देण्यात आला, त्याने विस्तंभ 

सहन केला. स्टुरोस - भागभांडवल }, लाजेला तुच्छ लेखून देवाच्या लसंहासनाच्या उजव्या हाताला बसला होता. 
3 कारण ज्याने स्वत: नवरुद्ध पापी लोकांचा असा नवरोिाभास सहन केला त्याचा नवचार करा, नाही तर तुम्ही 

तुर्च्या आत्म्यात िकून जाल आनण बेहोश व्हाल. (इब्री 12:1-3, जुबली बायबल) 

दःुख संपेल: 

12 … र्ी तुम्हांला त्रास ददला असला तरी र्ी तुम्हाला यापढुे त्रास दणेार नाही. 13 आत्ता र्ी त्याचे जोखड 

तुझ्यापासून तोडून टाकीन आनण तुझे बंिन तोडून टाकीन. (नहूर् 1:12-13) 



हे नननवेशी संबंनित एक भनवष्यवाणी म्हणून ददलेले असताना, इतर शास्त्रवचने पुष्टी करतात की दःुखाचा अंत होईल 

(प्रकटीकरण 21:4) आनण सैतानाच ेजोखड तुटले जाईल ( यशया 14:12-17; प्रकटीकरण 20:1-3). 

हे ननदशानास आणणे आवश्यक आहे की दःुख नेहर्ीच आप्या कृतींर्ळेु होत नाही. आपण, येशूप्रर्ाण,े चकुीचे दःुख सहन 

करू शकतो: 

19 कारण देवाप्रती सदसनद्ववेकबुद्धीर्ळेु जर कोणी द:ुख सहन करत असेल, चकुीचे दःुख सहन करत असेल तर ह े

प्रशंसनीय आहे. 20 जेव्हा तुर्च्या चकुांबद्दल तुम्हाला र्ारहाण केली जाते, तेव्हा तुम्ही ती िीराने घेतली तर 

त्याचे काय शे्य ? परंत ुजेव्हा तुम्ही चांगले कार् करता आनण दःुख सहन करता तेव्हा तुम्ही त ेिीराने घेतले तर 

हे देवासर्ोर प्रशंसनीय आहे. 

21 यासाठी तुम्हांला पाचारण करण्यात आले आहे, कारण निस्तानेही आर्च्यासाठी द:ुख सोसले, आनण तुम्ही 

त्याच्या पावलावर चालावे यासाठी आम्हाला एक उदाहरण ददले. 

22 “ज्याने कोणतेही पाप केले नाही, त्याच्या तदडात कपट आढळले नाही”; 

23 ज्याने, जेव्हा त्याची लनंदा केली गेली, तेव्हा त्याने त्याची लनदंा केली नाही; जेव्हा त्यान ेद:ुख सहन केले तेव्हा 

त्यान ेिर्कावले नाही, तर स्वतःला जो न्यायीपण ेन्याय दतेो त्याच्या स्वािीन केला. (1 पेत्र 2:19-23) 

येशूने दःुखानवषयी आप्यासाठी एक उदाहरण ठेवले (1 पेत्र 2:21-24). सदंेष्यांनी केले (जेम्स 5:10-11). 

आपण येशूचे अनुकरण केले पानहजे (1 पेत्र 2:21-24), तसचे संदेष्टा पॉल (1 कररंिकर 13:2) जसे त्याने येशूचे अनुकरण 

केले (1 कररंिकर 11:1). 

र्लु े

त्रास सहन करणाऱ्या र्ुलाचंे काय? 

बायबलर्ध्ये पीनडत र्ुलांबद्दल सांनगतले आहे. दकर्ान एक र्नुष्य आंिळा जन्र्ाला आला होता जणेेकरून "देवाची काये 

त्याच्यार्ध्ये प्रकट व्हावीत" (जॉन 9:3). पण दसुरे कारण म्हणजे ते चाटरत्र्यही घडवतील. 

आपण जन्र्ाला यणे्यापूवीच देवाची आप्यासाठी योजना आहे: 

16 तुझ्या डोळ्यांनी र्ाझा पदािा पानहला, अजून अनाकलनीय आहे. आनण तुझ्या पुस्तकात ते सवा नलनहले होते, 

ते ददवस र्ाझ्यासाठी तयार झाले, जेव्हा अद्ाप त्यापैकी एकही नव्हता. (स्तोत्र 139:16) 

ज्या र्ुलांचा र्ृत्यू होतो, गभापात केला जातो ककंवा लहान वयातच र्ारला जातो त्याचं्याबद्दल काय? 

त्या र्ानवी शोकांनतका अस्या तरी, देवाची त्यांच्यासाठी एक योजना आहे - तो त्यांना नवसरला नाही (cf. यशया 

49:15). ते, या युगात न बोलावलेले आनण न ननवडलेले इतरापं्रर्ाणे, दसुऱ्या पुनरुत्िानाचा भाग असतील (प्रकटीकरण 

20:5, 11). आनण, बायबल म्हणते की ते पुन्हा नजवंत होतील - परंतु यशया 65:20 नुसार 100 वषे. 

पटरपणूातकेड ेवाटचाल 



जुन्या करारात, र्ोझसेने नलनहले की देवाच े"काया पटरपूणा आहे" (अनुवाद 32:4). नवीन करारात, प्रेनषत जेम्सने नलनहले: 

2 र्ाझ्या बंिंूनो, जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या परीिांर्ध्य े पडता तेव्हा सवा आनदं र्ाना, 3 तुर्च्या नवश्वासाची 

परीिा सहनशीलता ननर्ााण करते हे जाणून घ्या. 4 परंतु िीराने त्याचे पटरपणूा काया होऊ द्ा, म्हणजे तुम्ही 

पटरपूणा आनण पटरपूणा व्हाल, ज्यार्ध्ये कशाचीही कर्तरता नाही. 5 जर तुर्च्यापैकी कोणाकड ेशहाणपणाची 

कर्तरता असेल, तर त्यान ेदेवाकड ेर्ागावे, जो सवाांना उदारतेने आनण लनदंा न करता देतो, आनण त े त्याला 

ददले जाईल. (जेम्स 1:2-5) 

दःुख हे पटरपूणातेकडे वाटचाल करण्याचा एक भाग अस्याचे ददसते. याचा अिा असा नाही की आपण काही जणांप्रर्ाणे 

जाणूनबुजून स्वतःला छळत आहोत, परंतु आप्यावर यणेाऱ्या परीिा आनण त्रास सहनशीलतेन ेसहन करायचे आहते. 

आनण हो, अनुभव घेण्यापिेा त ेनलनहणे सोपे आह े- आनण देवाला हे र्ाहीत आहे (cf. नहबू्र 12:11): 

8 जे र्ाझ्यासाठी आहे ते परर्ेश्वर पूणा करेल . (स्तोत्र 138:8) 

देव तुम्हाला पटरपूणा करण्यासाठी कार् करत आहे! 

बायबल येशूला नशकवते की येशूने दःुखातून आज्ञािारकपणा नशकला याचा नवचार करा: 

8 जरी तो पुत्र होता, तरीही त्याने ज्या गोष्टी सहन के्या त्याद्वारे त्याने आज्ञािारकपणा नशकला. 9 आनण 

पटरपूणा झा्यार्ळेु, जे त्याची आज्ञा पाळतात त्यांच्यासाठी तो नचरंतन तारणाचा लेखक बनला, (इब्री 5:8-9) 

त्यांच्या अनुयायांनीही ते नशकावे. 

येशूने नशकवले: 

48 म्हणून जसा तुर्चा स्वगाातील नपता पटरपूणा आहे तस ेतुम्ही पटरपूणा व्हा. (र्त्तय ५:48) 

याचा अिा निस्ती आता पटरपूणा आहेत का? 

नाही. 

प्रेनषत जॉनन ेस्पष्टपणे नशकवले की खरे नििन अजूनही पाप करतात आनण त्यांना िर्ा आवश्यक आहे (1 जॉन 1:8-

10). 

तर, याचा अिा असा आह ेकी नििनांनी फक्त असा ननष्कर्ष काढावा की हे अशक्य आहे, प्रयत्न न करणे ठीक आहे? 

नाही. 

नििनांनी देवाच्या र्दतीन े(रोर्न्स 12:21; दफनलप्पैकर 4:13; 1 जॉन 4:4) या जीवनातील परीिा आनण परीिांवर 

र्ात करायची आह,े जी आप्याला पटरपूणातेच्या जवळ आणण्यास र्दत करते (जेम्स 1:2-4). 

प्रेनषत पौल, दःुखाने त्रस्त असताना, येशून ेत्याला सांनगतलेली गोष्ट सांनगतली: 



9 आनण तो र्ला म्हणाला, “र्ाझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आह,े कारण र्ाझी शक्ती दबुालतेत पूणा होते.” (2 

कररंिकर 12:9) 

आपण ज्यातनू जातो त्यातून आपण आता पटरपूणा होत आहोत. 

जेव्हा नििनाचंे देवाची र्ुले म्हणून पुनरुत्िान केले जाते तवे्हा ते पूणापणे पटरपूणा होतील (cf. इदफस 4:13; इब्री 

11:40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  देवान ेतमु्हाला का बनवल?े 

तुर्चा उदे्दश काय आहे? 

तुम्ही इतर कोणासारखे नाही आहात. बायबल नशकवते की "सवा अवयवाचंे काया सारखेच नसते ... वैयनक्तकटरत्या ... 

देवाने त्यांच्या इच्छेप्रर्ाणे शरीरात अवयव ठेवले आहेत" (रोर्न्स 12:4-5, 1 कररंि 12:18) . 

तर, तुम्ही वेगळे आहात. तुर्चे नशीब अनद्वतीय आनण र्हत्त्वाच ेआहे. तुर्च्या जीवनाला अिा आहे. 

तुर्च्या जीवनाचा बायबलसंबंिी अिा काय आह?े 

तू कोण आहेस? 

अनोख्या पद्धतीन ेप्रेर् देऊ शकणारे तुम्ही आहात. 

आनण हे असे काहीतरी आह ेजे तुम्ही सदैव करू शकाल. 

गे्या शतकाच्या र्ध्यभागी, चचा ऑफ गॉड (सातवा ददवस) प्रकानशत: 

नििन केवळ आजसाठी जगत नाही; तो एक चांगला उद्ाची अपिेा करतो. (चचा ऑफ गॉड नबलीव्स. द 

बायबल अॅडव्होकेट अँड हेरा्ड ऑफ द कलर्ंग ककंगडर्. ऑक्टोबर 3, 1949, पृ. 7) 

पण एक नििन फक्त चांग्या उद्ाची अपिेा करत नाही. खरा नििन आता जीवनातील परीिा, संिी आनण 

परीिांर्िून चाटरत्र्य ननर्ााण करतो (cf. रोर्न्स 5:1-4) ज े नििन व्यक्तीला "उत्तर् उद्ा" साठी वैयनक्तकटरत्या 

योगदान देण्यास सिर् होण्यास र्दत करेल. 

शेवटी देवाकडे तुर्च्यासाठी वैयनक्तकटरत्या नवशेष योजना आहते. 

देवाने तुम्हाला तुर्च्या वैयनक्तक र्ागााने प्रेर् देण्यासाठी बनवले (cf. 1 कररंि 12:20-13:10). 

पण कस?े 

र्ूलत:, आता या जीवनात नवश्वासान ेआनण देवाच्या आज्ञािारकतेन ेजगणे. 

आज्ञािारक राहून, बायबलसंबंिी ननवडी करून, नवश्वास ठेवून, प्रेर्ाच ेपालन करून आनण शेवटपयांत टटकून राहून, 

नििन केवळ चाटरत्र्य ननर्ााण करणार नाहीत तर स्वतःसाठी आनण इतरांसाठी अनंतकाळ चांगले बनवतील. 

जोपयांत नवश्वास आहे तोपयांत, देवाच े अनस्तत्व हे सत्य आह े (cf. रोर्न्स 1:20; ccog.org वर उपलब्लि असलेले 

नवनार्ू्य पुस्तक देखील पहा, देवाचे अनस्तत्व तार्काक आहे का?), यावर नवश्वास ठेवण्यासाठी नवश्वास लागत नाही. 

देव. भुत ेदेखील नवश्वास ठेवतात आनण िरिर कापतात (जेम्स 2:19). तिानप, देवावर नवश्वास ठेवण्यासाठी, नवश्वास 

ठेवण्यासाठी आनण त्याचे पालन करण्यासाठी नवश्वास लागतो. तो "नवश्वासाच्या रहस्याचा" भाग आह े(cf. 1 तीर्थ्य 



3:9; नवश्वासाबद्दल अनिक र्ानहती नवनार्ू्य पुनस्तकेत आढळू शकते, ccog.org वर ऑनलाइन उपलब्लि आहे, देवाने 

बोलावले आहे आनण ननवडले आह ेत्यांच्यासाठी नवश्वास ). 

जे “ त्याची आज्ञा पाळतात” त्यानंा देव त्याचा पनवत्र आत्र्ा देतो (प्रेनषतांची कृत्य े ५:32). तो, देवाचा आत्र्ा, जो 

एखाद्ाला खरा नििन बनवतो (रोर्न्स 8:9-11). 

नििन, स्वत: नंतर, पनह्या पुनरुत्िानात बदलले जातील आनण पटरपूणा होतील (1 कररंिकर 15:50-54; प्रकटीकरण 

20:5-6) प्रेर् देण्यास र्दत करण्यासाठी आनण वास्तनवकपण ेअनंतकाळ चांगले बनवण्यासाठी. हे पुनरुत्िान सातव्या 

आनण शेवटच्या कणााशी एकरूप आह े (1 कररंिकर 15:52), जो देवाच्या रहस्याचा भाग पूणा होईल (प्रकटीकरण 

10:7) वेळ आह.े 

प्रेनषत पौलाने या बदलाचा उ्लेख "एक रहस्य" म्हणून केला आह े(1 कररंिकर 15:51). 

जे सध्या गैर-नििन आहेत त्यांना नंतर पुनरुत्िान झा्यानतंर बदलाची ही संिी नर्ळेल (ccog.org वर ऑनलाइन 

नवनार्ू्य पुस्तक, युननव्हसाल ऑफर ऑफ सॅ्व्हेशन, अपोकाटास्टेनसस: देव येणा-या युगात हरवले्यांना वाचवू शकतो 

का? शेकडो शास्त्रातील देवाची तारणाची योजना प्रकट करते ). 

चागंल ेकर 

देव चांगला आहे (र्ाका  10:18; स्तोत्र 143:10) आनण जे योग्य आहे ते करतो (cf. उत्पनत्त 18:25). 

देवाची इच्छा आहे की आपण चांगले करावे (स्तोत्र 34:14; इब्री 13:16). 

19 तू स्लार्सलत करण्यात र्हान आनण कायाात परा्र्ी आहसे, कारण र्नुष्यपुत्रांच्या सवा र्ागाांकडे तुझे डोळे 

उघडे आहेत, प्रत्यकेाला त्याच्या र्ागाानुसार व त्याच्या कृत्याच ेफळ दणे्यास. (नयर्ाया 32:19) 

9 आनण चांगले करताना आपण खचून जाऊ नय,े कारण आपण िीर सोडला नाही तर योग्य वेळी आपण कापणी 

करू. 10 म्हणून, जशी संिी नर्ळेल त्याप्रर्ाणे आपण सवाांचे , नवशेषत: नवश्वासाच्या घराण्यातील लोकांचे भल े

करू या. (गलती 6:9-10) 

5 … देव, 6 जो “प्रत्येकाला त्याच्या कर्ााप्रर्ाणे प्रनतफळ दईेल”: 7 जे िीराने चांगले काया करत राहून गौरव, 

सन्र्ान आनण अर्रत्व शोितात त्यानंा अनंतकाळचे जीवन; (रोर् 2:5-7) 

देवाला तुर्च्यासाठी चांगले हवे आहे आनण जर तुम्ही खरोखर प्रेर् केले आनण "त्याची आज्ञा पाळली" (कृत्ये 5:32; इब्री 

5:9), तर सवाकाही असचे घडेल (रोर्न्स 8:28). 

खालील लिात घ्या: 

24 र्ाणसाला त्याने खावे आनण प्यावे आनण त्याच्या आत्म्याने त्याच्या श्र्ात चांगला आनंद घ्यावा यापिेा दसुरे 

काहीही चांगले नाही. हे देखील, र्ी पानहले, देवाच्या हातून होते. (उपदेशक 2:24) 



12 र्ला र्ानहत आहे की त्यांच्यासाठी आनदंी होण्यापेिा आनण त्याचं्या जीवनात चांगले करण्यापेिा काहीही 

चांगले नाही, 13 आनण हे देखील की प्रत्येक र्ाणसाने खावे, प्यावे आनण त्याच्या सवा श्र्ाचा आनदं घ्यावा - ही 

देवाची देणगी आहे. 14 दवे जे काही करतो ते सवाकाळ राहील हे र्ला र्ाहीत आह े. (उपदेशक 3:12-14) 

वरील सत्य आहे, र्ूलत: कारण कार्ात उत्पादक असणे ह े गोष्टी अनिक चांगले बनवण्याच्या उदे्दशाने आहे. आनण 

र्ानवाने उत्पादक असण्याचा आनंद घ्यावा. 

नशवाय, देवाची योजना तुर्च्या बाबतीत काय घडले आह े याचा नवचार करते. त्याशी संबंनित जुन्या कराराच्या 

नशकवणीकडे लि द्ा: 

11 परर्ेश्वराचा स्ला सदैव टटकून आहे, त्याच्या र्नातील योजना सवा नपढ्यानन्पढ्या आहेत. 12 िन्य ते राष्ट् 

ज्याचा देव परर्ेश्वर आहे , ज्या लोकांना त्यान े स्वतःचा वारसा म्हणून ननवडले आहे. 13 परर्ेश्वर स्वगाातून 

पाहतो. तो सवा पुरुषपुत्रांना पाहतो. 14 त्याच्या ननवासस्िानापासून तो पथृ्वीवरील सवा रनहवाशाकंड ेपाहतो . 

15 तो त्याचंी अतंःकरण ेस्वततं्रपण ेतयार करतो. तो त्याचं्या सवा कार्ाचंा नवचार करतो . (स्तोत्र 33:11-1५) 

1 कारण र्ी या सवा गोष्टींचा र्ाझ्या अंत:करणात नवचार केला आहे, यासाठी की र्ी हे सवा सांगू शकेन: 

नीनतर्ान आनण ज्ञानी आनण त्यांची कार्े देवाच्या हातात आहते . (उपदेशक 9:1अ) 

9 र्ाणसाचे र्न त्याच्या र्ागााची योजना आखते, परंतु परर्ेश्वर त्याची पावले ननदेनशत करतो. (नीनतसूते्र 16:9) 

24 र्ाणसाची पावले परर्ेश्वराची आहेत ; र्ग र्ाणसू स्वतःचा र्ागा कसा सर्जेल? (नीनतसूते्र 20:24) 

73 तुझ्या हातांनी र्ला घडवले आनण र्ला घडवले. (स्तोत्र 119:73) 

17 ... “देव नीनतर्ान आनण दषु्टाचंा न्याय करील, कारण प्रत्यके उदे्दशासाठी आनण प्रत्येक कार्ासाठी एक वेळ 

आहे. (उपदेशक 3:17) 

लि द्ा, आता, नवीन करारातील पटरच्छेद: 

11 परंतु या सवा गोष्टींर्ध्य े एकच आत्र्ा कायारत आह,े जो स्वतः देवाच्या इच्छेप्रर्ाण े प्रत्येकाला स्वतंत्रपण े

नवभागतो. … 27 आता तुम्ही निस्ताच े शरीर आहात आनण तुम्ही सवा वैयनक्तक अवयव आहात. (1 कररंि 

12:11, 27, AFV) 

7 फसवू नका, देवाची िट्टा केली जात नाही. कारण र्ाणूस ज ेकाही पेरतो तचे कापणीही करतो. 8 कारण जो 

आप्या देहासाठी पेरतो तो देहातून भ्रष्टतचेी कापणी करील, परंतु जो आत्म्यासाठी पेरतो तो आत्म्यासाठी 

सावाकानलक जीवनाची कापणी करील. (गलती 6:7-8) 

10 कारण देवाने त्याच्या नावाप्रती तुम्ही दाखवले्या प्रेर्ाचे काया आनण श्र् नवसरणे अन्यायकारक नाही... 

(इब्री 6:10) 

देवाकडे सवाांसाठी एक योजना आहे! या युगात तुम्हाला बोलावले जात असेल ककंवा नाही हे त्यात तुर्चा वैयनक्तक 

सर्ावेश आहे. आनण तो तुर्च्या सवा कार्ांचा नवचार करतो. 



तुम्ही जे काही सहन केले आहे, तुम्ही जे काही सहन केले आह,े तुम्ही जे काही साध्य केले आहे, त ेसवा तुम्हाला अनंतकाळ 

चांगले बनवण्यासाठी तयार करत आह े(जोपयांत तुम्ही शेवटी दवेाच्या राज्याच ेसर्िान करण्यास नकार देत नाही). तुम्ही 

जे काही अनभुवत आहात ते तुम्हाला कॉललंगसाठी आनण देवान ेतुर्च्यासाठी केले्या कार्ासाठी तयार करत आह!े तुम्ही 

अनोख्या पद्धतीन ेदणे्यास सिर् असाल आनण अनंतकाळ चांगले बननवण्यात र्दत कराल! 

बायबलर्ध्ये अस े नर्ूद केले आह े की जसे शरीराचे हात आनण डोळे यांसारखे अवयव असतात आनण वास घेण्याचे, 

ऐकण्यासाठी आनण इतर गोष्टींचे भाग असतात (1 कररंिकर 12:12-26), देवाच्या शाश्वत योजनेत आपला सवाांचा भाग 

आहे. होय, तुर्ची भूनर्का इतर अब्लजाविी र्ानवांपिेा खूप वेगळी असू शकत े - देवाकडे तुर्च्यासाठी खरोखर योजना 

नाही असे सर्जू नका. 

नशवाय, तुम्ही ज े करता त्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात (रोर्न्स 14:12). तुम्ही काय करता (उपदेशक 12:14; 

प्रकटीकरण 20:12) तसेच तुम्ही काय करू शकत नाही (र्ॅथ्य ू25:24-30). तुम्ही जेवढ ेजास्त कराल ते तुम्ही कराल, 

नततके तुम्ही तुर्च्या स्वतःसाठी आनण इतरांसाठी अनतंकाळ चांगले बनवाल. तुम्ही जे करू नये ते तुम्ही नजतके जास्त 

करत नाही नततके तुम्ही तुर्च्या स्वतःसाठी आनण इतरांसाठी अनंतकाळ चांगले बनवाल. देव एक न्यायी न्यायािीश आहे 

(2 तीर्थ्य 4:8). 

बायबल नशकवत ेकी आप्या कृतींनुसार आप्याला प्रनतफळ नर्ळेल (र्ॅथ्यू 16: 2 7; रोर् 2:6; नीनतसूते्र 24:12; 

नयर्ाया 17:10; प्रकटीकरण 22:12)! आनण त्यार्ळेु आम्ही अनिक लोकानंा र्दत करू शकू (cf. लूक 19:15-19). 

बायबल म्हणते की र्तृ्यूनतंर, आपली काये आप्याला अनसुरतात (cf. प्रकटीकरण 14:13)—ज्याचा र्ुळात अिा असा 

होतो की आपण शारीटरक असताना जे नशकलो आनण नवकनसत केले ते आप्याला अनंतकाळपयांत कस ेदणे्यास आनण 

काया करण्यास सिर् असेल हे आकार देईल. 

देवाने जे काही केले त्याचे त्याला कारण होते (यहेज्केल 14:23). आप्या आयषु्याच्या लांबीसह, जे सहसा आप्यासाठी 

एक रहस्य असते (cf. उपदेशक 9:12). 

"देवावर नवश्वास ठेवा" (र्ाका  11:22) कारण तो जे काही करतो त्यार्ागे त्याच्याकड े नवलिण कारणे आहेत-जरी त े

आप्याला नेहर्ी तसे वाटत नाही (cf. नहबू्र 12:11; रोर्न्स 8:28). 

अनेकांनी त्यांच्या स्वतःच्या ननष्कषाांवर आिाटरत देवाचा चकुीचा न्याय केला आहे, तरीही बायबल हे देखील नशकवते: 

5 म्हणून प्रभ ूयईेपयांत वळेेपवूी कशाचाही न्याय करू नका , जो अंिारातील लपले्या गोष्टी प्रकाशात आणेल 

आनण अतंःकरणातील स्ले प्रकट करील. र्ग प्रत्येकाची स्तुती देवाकडून होईल. (1 कररंिकर 4:५) 

काही गोष्टी लपव्या आहेत. आप्याला कोणत्याही र्ाणसाबद्दल सवा काही र्ानहत नाही. 

सवा लोक सारख ेनसतात. आप्या प्रत्येकासाठी देवाची वैयनक्तक योजना आहे (1 कररंिकर 12:4-12). 

देव सवाांसोबत काया करत आहे जेणेकरून आप्यापैकी प्रत्यकेाला आपला भाग अनंतकाळासाठी नर्ळू शकेल! जस ेशास्त्र 

नशकवते: 

17 िार्र्ाकतेच े काया शांती असेल, आनण िार्र्ाकतेचा पटरणार्, शांतता आनण खात्री सदैव असेल. (यशया 

32:17) 



11 तू र्ला जीवनाचा र्ागा दाखवशील; तझु्या सानन्नध्यात पणूा आनंद आहे. तुझ्या उजव्या हाताला अनतंकाळचे 

सुख आहते. (स्तोत्र 16:11) 

सदैव शांती आनण आनंद. एक चांगले अनंतकाळ! 

तुम्ही काय करायला हवे? 

11 र्ुलांनो, या, र्ाझे ऐका. र्ी तुला परर्ेश्वराचे भय नशकवीन. 12 असा कोण आहे जो जीवनाची इच्छा बाळगतो 

आनण अनेक ददवस प्रीती करतो की त्याने चांगले पाहावे? 13 तझुी जीभ वाईटापासून आनण तझु्या ओठांना खोटे 

बोलण्यापासून दरू ठेव. 14 वाईटापासून दरू जा आनण चांगले करा. शांतता शोिा आनण त्याचा पाठलाग करा. 

(स्तोत्र 34:11-14) 

3 परर्ेश्वरावर नवश्वास ठेवा आनण चांगले करा. देशात राहा आनण त्याच्या नवश्वासूपणावर खा. 4 प्रभूर्ध्य ेसदु्धा 

आनंदी राहा आनण तो तुम्हाला तुर्च्या र्नातील इच्छा पूणा करेल. (स्तोत्र 37:3-4) 

चांगले कर! देवावर नवश्वास ठेव. 

या सगळ्याचा अिा काय? 

याचा अिा असा की देवाने ज ेकेले त ेननर्ााण केले जेणकेरून त्याची ननर्र्ाती चांगली करू शकेल. 

ककंवा अनिक नवनशष् टपण,े देवाने सवा काही ननर्ााण केले जेणेकरून अनंतकाळ चांगले होईल! 

छान आह ेना? 

3 … सवाशनक्तर्ान प्रभ ुदेवा, तझुी कृत्ये र्हान आनण अद्भुत आहेत! (प्रकटीकरण 15:3) 

19 अरे, तुझे चांगुलपण दकती र्हान आहे, जे तझुे भय िरतात त्यांच्यासाठी तू ठेवले आहेस, जे तुझ्यावर नवश्वास 

ठेवतात त्यांच्यासाठी तू र्नषु्यपुत्रांच्या उपनस्ितीत तयार केले आहेस! (स्तोत्र 31:19) 

देवाचा चांगुलपणा र्हान आहे कारण त्यान ेआप्यासाठी जे काही तयार केले आहे. 

इब्री 11:4-12 र्ध्य,े हाबेलपासून सुरुवात करून, आपण जुन्या करारात देवाच्या नावाने ओळख्या गेले्या नवनवि 

गोष्टींबद्दल नशकतो. आनण त्याचंा सदंभा देताना, खालील श्लोक काय नशकवतात: 

13 हे सवा नवश्वासान ेर्रण पावले, त्यांना अनभवचन े नर्ळाली नाहीत, परंतु त्यानंा दरुून पाहून त्याचं्याबद्दल 

खात्री पटली, त्यांनी त्यांना नर्ठी र्ारली आनण कबूल केले की ते पृथ्वीवर परके आनण याते्रकरू आहेत. 14 कारण 

जे असे बोलतात ते स्पष्टपण ेघोनषत करतात की त ेर्ातभृूर्ी शोितात. 15 आनण ज्या देशातून त ेबाहेर आले होत े

ते जर त्यांनी लिात ठेवले असते तर त्यांना परत जाण्याची सिंी नर्ळाली असती. 16 पण आता त्यानंा आणखी 

चागं्याची, म्हणज ेस्वगीय देशाची इच्छा आहे. म्हणून देवाला त्यांचा देव म्हणायला लाज वाटत नाही, कारण 

त्यान ेत्याचं्यासाठी एक नगर तयार केल ेआहे . (इब्री 11:13-16) 



त्यार्ळेु ननदान हाबेलच्या काळापासून लोकांचा असा नवश्वास होता की देवाची काहीतरी चांगली योजना होती आनण 

ज्यानंा ते खरोखर सर्जले त्याचंा देव आहे. "शहर" हे नवीन जेरुसलेर् आहे जे स्वगाातून पृथ्वीवर यईेल (प्रकटीकरण 

21:2). 

गोष्टी चांग्या व्हाव्यात यासाठी ही योजना आहे. 

नवीन करारातील खालील गोष्टींचा नवचार करा: 

17 म्हणून, ज्याला चांगले करण ेर्ानहत आहे आनण ते करत नाही , त्याच्यासाठी त ेपाप आहे. (जेम्स 4:17) 

याचा अिा नििनांनी चांगले करावे असा नाही का? 

चांगले करण ेम्हणजे गोष्टी चांग्या बनवण.े 

डुइंग चाड अडँ देनवदफकेशन वरील प्रारंनभक चचा लखेक 

सुरुवातीच्या चचा लेखकांना काही सर्ज होती आनण त्यांनी देवाच्या योजनेच्या गूढ हेतूबद्दल संकेत ददले. 

दसु-या शतकात (ए.डी.) एक ककंवा अनिक र्ूळ प्रेनषतांनी ननयकु्त केले्या नस्र्नााच्या पॉलीकापाने नलनहले: 

जे चांगले आहे त्याच्या शोिात आपण आवेशी राहू या (पॉलीकापाचे दफनलनप्पयन्सना पत्र, अध्याय 6) 

तो {येशू} नशकवतो... शाश्वत प्रनतफळाच्या फळासाठी. (पॉलीकापा, कॅपुआच्या नव्हक्टरचे तुकडे, नवभाग 4) 

त्याचप्रर्ाण,े सार्डासचा र्ेनलटो, जो नंतर पॉलीकापाचा उत्तरानिकारी होता, त्याने नलनहले: 

त्यान ेतुला स्वातंत्र्यान ेसंपन्न र्न ददले आह;े त्यान ेतुर्च्यासर्ोर र्ोठ्या संख्येन ेवस्तू ठेव्या आहते, जेणकेरून 

तुम्ही प्रत्येक गोष्टीच ेस्वरूप ओळख ूशकाल आनण तुर्च्यासाठी चांगले त ेननवडू शकता; (र्ेनलटो. ए नडसकोसा ज े

अँटोनननस सीझरच्या उपनस्ितीत होत.े रॉबट्सा आनण डोना्डसन यांच्या अँटी-ननसेन फादसार्ध्ये, खंड 8, 

1885. हेंनरक्सन पनब्ललशसा, पीबॉडी (एर्ए), लप्रंरटंग 1999, प.ृ 755) 

चांगले करायला नशक्यान ेचाटरत्र्य घडते. जेंव्हा आपण चांगलं करायच ंननवडतो तेंव्हा आपण गोष्टी चांग्या बनवायला 

र्दत करतो. 

र्ेनलटोला सर्जले की देवाने र्ानवांना ननवडीचे स्वातंत्र्य ददले आहे आनण जे चांगले आह ेते आपण ननवडायचे आह.े 

आदार् आनण हव्वेने उ्लंघन करणे ननवडले असनूही, ज्याने र्लूत: गुलार्नगरी आणली (cf. रोर्न्स 6:16-17), र्ेनलटोने 

स्पष्ट केले: 

परंतु पृथ्वीच्या र्ातीप्रर्ाणे चांगले आनण वाईट दोन्ही प्राप्त करण्यास सिर् असले्या र्नषु्याने, प्रनतकूल आनण 

लोभी स्लागाराचे स्वागत केले आनण त्या झाडाला स्पशा करून आज्ञा र्ोडली आनण देवाची आज्ञा र्ोडली. 

(र्ेनलटो. द होर्ीली ऑन द पासओव्हर र्ेनलटो, ओळ 48) 

र्ेनलटोला हे देखील सर्जले की येशू आम्हाला पापाच्या गुलार्नगरीतून सोडवण्याच्या योजनचेा एक भाग होता: 



व्हांडण सणाचे गूढ नवीन आनण जुने, शाश्वत आनण लौदकक, भ्रष्ट आनण अनवनाशी, नश्वर आनण अर्र आहे ... 

बरं, या प्रकरणाचे सत्य हे आहे की प्रभचूे रहस्य जुने आनण नवीन दोन्ही आहे ... कारण ते भनवष्यवाणीच्या 

आवाजाद्वारे होते. परर्ेश्वराचे रहस्य घोनषत केले गेले. …हा तो आहे ज्याने आप्याला गुलार्नगरीतनू 

स्वातंत्र्यात, अंिारातून प्रकाशात, र्ृत्यूपासून जीवनात, जुलूर्शाहीतून शाश्वत राज्यात आणले आनण ज्यान े

आप्याला एक नवीन पुरोनहत आनण कायर्चे खास लोक बनवले. (र्ेनलटो. द होर्ीली ऑन द पासओव्हर 

र्ेनलटो, ओळी 2,५8,61,68 ) 

होय, राज्य हे अनंतकाळचे आह.े आनण हे भनवष्यवाणीच्या गूढतेतून होते-भनवष्यवाण्या ज्या येशूच्या काळातील िार्र्ाक 

नेत्यानंा सर्ज्या नव्हत्या तसेच त्या असायला हव्या होत्या-येशू येण्यापूवी त्याची घोषणा करण्यात आली होती (त्या 

शेकडो भनवष्यवाण्यासंाठी, नवनार्ू्य पुस्तक पहा, ऑनलाइन येिे www.ccog.org शीषाक: येशू र्शीहा आह ेयाचा 

पुरावा ). व्हांडण सणाशी संबंनित आणखी एक गूढ म्हणजे येशूने भाकर फोडली आनण प्रत्यके नशष्याला एक अनोखा 

तुकडा ददला (cf. ्यकू 24:30), ज ेआज नििन व्हांडण (ज्याला किी किी यकेुटरस्ट म्हणतात) पाळण्यास र्दत करते. 

हे दाखवा की देवाकडे आप्या प्रत्यकेासाठी काहीतरी वेगळे आहे आनण आपण सवा खास लोक आहोत. 

नलयॉनच्या इरेनयेसला नस्र्नााच्या पॉलीकापाने नशकव्याचा दावा केला. इरेननयसने नलनहले की नििनांना 

"पुनरुत्िानाची आशा अनंतकाळपयांत" आहे (इरेनेयस. अगेन्स्ट हेरेसीज, पुस्तक IV, अध्याय 18, पॅरा 5). आनण होय, 

पुनरुत्िान झालेले निस्ती अनतंकाळ जगतील. 

स्तोते्र नशकवतात: 

20 तू, ज्याने र्ला र्ोठे आनण गंभीर संकटे दाखवली आहेत, तू र्ला पुन्हा नजवंत करशील आनण र्ला पृथ्वीच्या 

खोलगटातून पुन्हा वर आणशील. 21 तू र्ाझी र्हानता वाढवशील आनण सवा बाजूंनी र्ाझ ेसातं्वन करशील. 

(स्तोत्र 71:20-21) 

पुनरुत्िानानंतर (पुन्हा पुनरुत्िान म्हणून देखील सदंर्भात) देव त्याच्या सेवकाचंी र्हानता वाढवेल. 

असे दकती? 

येशूने “तुम्ही देव आहात” (जॉन 10:34) स्तोत्र 82:6 चा भाग उद्िृत केला जो देवाच्या र्ागाान े जगण्यास इच्छुक 

असले्यांना अनंतर् देवत्वाशी संबंनित नशकवण आह.े 

इरेनेयसने हे देखील नशकवले: 

... सवाांचा नपता, पुत्र आनण ज्याचं्याकड ेदत्तक आहे (इरेनयेस. अॅडव्हसास पाखंडी , पुस्तक IV, प्रस्तावना, श्लोक 

4) 

“र्ी म्हणालो, तुम्ही सवा परात्पराचे पुत्र आनण देव आहात; पण तुम्ही र्ाणसांसारखे र्राल.” तो ननःसंशयपणे ह े

शब्लद त्यांच्यासाठी बोलतो ज्यांना दत्तक देणगी नर्ळाली नाही, परंत ु ज े देवाच्या वचनाच्या शुद्ध नपढीच्या 

अवताराचा नतरस्कार करतात, देवाच्या पदोन्नतीच्या र्ानवी स्वभावाची फसवणूक करतात आनण स्वतःला 

देवाच्या वचनाबद्दल कृतघ्न नसद्ध करतात. त्यांच्यासाठी र्ांस बनले. कारण या उदे्दशासाठी देवाचे वचन र्नुष्य 

बनवले गेले, आनण जो देवाचा पुत्र होता तो र्नुष्याचा पुत्र झाला, तो र्नुष्य, वचनात घेतला गेला आनण दत्तक 

घेत्याने, देवाचा पुत्र होऊ शकेल. . कारण अनवनाशी आनण अर्रत्वाशी एकरूप झा्यानशवाय इतर 

कोणत्याही र्ागााने आपण अनवनाशी आनण अर्रत्व प्राप्त करू शकलो नसतो. इरेनेयस. नवरोिी पाखडंी , पुस्तक 

III, अध्याय 19, श्लोक 1). 



प्रेनषत योहानाने नलनहले: 

2 नप्रय नर्त्रांनो, आता आपण देवाची र्ुले आहोत, आनण आपण काय होऊ हे अजून प्रगट झालेले नाही. आम्हांला 

र्ाहीत आहे की जर ते प्रकट झाले तर आपण त्याच्यासारखे होऊ, कारण तो जसा आहे तसा आपण त्याला पाहू. 

(1 जॉन 3:2, डाबी बायबल भाषांतर) 

कारण येशू अद्ाप परत आला नाही, निस्ती अद्ाप त्याच्यासारखे होण्यासाठी बदललेले नाहीत - परंत ुइतके बदलण ेहा 

योजनेचा एक भाग आह े (cf. 1 कररंि 15:50-53). आपण कसे ददसेल याबद्दल अजूनही काही गूढ आहे (1 कररंिकर 

13:12), परंतु देवाच्या योजनेत देवीकरण सर्ानवष्ट आहे (रोर्न्स 8:29; कृत्ये 17:29; र्ॅथ्यू 5:48; इदफस 3:14-19; 

र्लाखी 2 :15). 

दसुऱ्या शतकाच्या सुरुवातीस, अँटटओकच्या इग्नेनशयसने नलनहले: 

कारण तुर्च्यासाठी र्नषु्याला आनदं देणारे म्हणनू वागण्याची र्ाझी इच्छा नाही, तर देवाला आनंद देणारा, 

जसे तुम्ही त्याला संतुष्ट करता तसे वागावे अशी र्ाझी इच्छा आहे. कारण र्ला देवाकडे जाण्याची अशी [दसुरी] 

संिी किीही नर्ळणार नाही... एका चांग्या कार्ाच्या सन्र्ानाचा हक्क आह े... जगातून देवाकड ेजाण ेचांगले 

आहे, जेणकेरून र्ी त्याच्याकडे पुन्हा उठू शकेन. ... र्ला लहंस्त्र श्वापदांसाठी अन्न बनवण्यास द्ा, ज्यांच्या 

सािनेद्वारे र्ला भगवंतापयांत पोहोचण्याची परवानगी ददली जाईल ... र्ला देवाचे पये पानहजे आह,े त्याच े

रक्त, जे अनवनाशी प्रेर् आनण शाश्वत जीवन आहे. (इग्नेनशयस. रोर्न्सला पत्र, अध्याय 2,4). 

तो नपत्याचा दरवाजा आह,े ज्याद्वारे अब्राहर्, इसहाक, याकोब आनण सदंेष्ट,े प्रेनषत आनण चचार्ध्ये प्रवेश 

करतात. या सवाांचा उदे्दश देवाची एकता प्राप्त करण ेआहे (इग्नेनशयस. रोर्न्सला पत्र, अध्याय 9). 

म्हणून, इग्नेनशयसने नशकवले की देवाच्या लोकांचे ध्येय देवीकरण आनण एक चांगले, शाश्वत, काया करण ेआहे. 

नंतर दसुऱ्या शतकात, अँटटओकच्या निओदफलसने नलनहले: 

जे िीराने चांगले काया करून अर्रत्व नर्ळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना तो सावाकानलक जीवन, आनदं, शांती, 

नवश्ांती आनण भरपूर चांग्या गोष्टी दईेल, ज्या डोळ्यांनी पानह्या नाहीत, कानांनी ऐक्या नाहीत ककंवा 

र्नुष्याच्या हृदयात प्रवेश केला नाही. गभािारणा करणे. (निओदफलस. ऑटोलाइकस, पुस्तक I, अध्याय 14) 

यास्तव, जेव्हा र्नुष्य या जगात ननर्ााण झाला होता, तेव्हा गूढपणे उत्पत्तीर्ध्ये नलनहले आहे, जणू काही त्याला 

दोनदा नदंनवनात ठेवण्यात आले होते; जेणकेरुन जेव्हा त्याला तेिे ठेवले गेले तेव्हा एक पूणा झाले आनण दसुरे 

पुनरुत्िान आनण न्यायानंतर पूणा होईल. कारण ज्याप्रर्ाणे एखाद ेभाडंे बनवताना त्यात काही दोष असतात, त े

नवीन आनण संपूणा व्हावे म्हणून पुन्हा तयार केले जाते ककंवा पनु्हा तयार केले जाते; तसेच र्नषु्याच्या र्ृत्यूनेही 

असेच घडते. कारण तो कसा तरी तुटला आह,े जेणेकरून तो पनुरुत्िानात संपूणापणे उठेल; र्ाझा अिा ननष्कलंक, 

आनण नीनतर्ान आनण अर्र आहे. ... 

कारण जर त्यान ेत्याला सुरुवातीपासनू अर्र केले असते, तर त्याने त्याला देव बनवले असत े... जणेेकरून त्यान े

जर अर्रत्वाच्या गोष्टींकडे झुकले असेल, देवाची आज्ञा पाळली असेल, तर त्याला त्याच्याकडून अर्रत्वाच े

बिीस नर्ळाव ेआनण त ेव्हाव.े देवा ... कारण देवाने आप्याला कायदा आनण पनवत्र आज्ञा दद्या आहेत; आनण 

जो कोणी ते ठेवतो तो जतन केला जाऊ शकतो, आनण पुनरुत्िान प्राप्त करून, अनवघटनचा वारसा नर्ळवू शकतो 

(निओदफलस ऑफ अँटटओक. ते ऑटोनलकस, पुस्तक 2, अध्याय 26, 27, पृ. 105). 



तो अनतंकाळच्या नशिेपासून वाचतो आनण देवाकडून सावाकानलक जीवनासाठी पात्र सर्जला जातो. 

(निओदफलस. त ेऑटोलाइकस, पुस्तक II, अध्याय 34) 

परंतु ज े शाश्वत देवाची उपासना करतात, त्यानंा सावाकानलक जीवनाचा वारसा नर्ळेल, (निओदफलस. त े

ऑटोनलकस, पुस्तक II, अध्याय 36) 

आनण आम्ही एक पनवत्र ननयर् नशकलो आहोत; परंतु आर्च्याकडे कायद्ाचा कताा म्हणून तो आहे जो खरोखर 

देव आहे, जो आप्याला नीनतर्ान वागण्यास, िार्र्ाकतेने आनण चांगले वागण्यास नशकवतो. (निओदफलस. ते 

ऑटोलाइकस, पुस्तक नतसरा, अध्याय 9) 

तर, निओदफलसने ज ेखरे नििन होते त्यांच्यासाठी देवीकरण आनण चांगले करण ेनशकवले. 

नतसऱ्या शतकात, रोर्न कॅिोनलक संत आनण रोर्चे नबशप नहप्पोनलटस यांनी नलनहले: 

अर्रत्वाच्या नपत्याने अर्र पुत्र आनण वचन यानंा जगात पाठवले, जो र्नुष्याला पाण्याने आनण आत्म्यान े

िुण्यासाठी आला; आनण त्याने, आत्र्ा आनण शरीराच्या अनवनाशीपणासाठी आम्हाला पुन्हा जन्र् ददला , 

आर्च्यार्ध्ये जीवनाचा श्वास (आत्र्ा) फंुकला आनण आम्हाला अनवनाशी पॅनोपली ददली. म्हणून, जर र्नुष्य 

अर्र झाला असेल, तर तो देवही होईल. आनण जर तो िराच्या पुनरुत्िानानंतर पाण्याने आनण पनवत्र आत्म्यान े

देव बनवला गेला असेल तर तो र्ेले्यांतून पुनरुत्िानानंतर निस्ताबरोबर संयुक्त-वारस देखील अस्याचे 

आढळले (नहप्पोनलटस. पनवत्र नियोफनीवरील प्रवचन, अध्याय 8).  

कारण, सद्गुणांर्ध्य े प्रगती करून, आनण अनिक चांग्या गोष्टी नर्ळवून, “आिीच्या गोष्टींपयांत पोहोचून,” 

{दफलीनपयन्स 3:13, केजेव्ही} िन्य पॉलच्या वचनानसुार, आपण उच्च सौंदयााकडे किीही वाढतो. तिानप, र्ला 

अिाातच आध्यानत्र्क सौंदया असे म्हणायचे आहे, जेणकेरून आप्यासाठीही पुढ ेअसे म्हणता येईल, "राजाला 

तुझ्या सौंदयााची खूप इच्छा होती." (नहप्पोनलटस. नहप्पोनलटसच्या शास्त्रवचनातील भाष्यांचे तुकडे) 

अशा प्रकारे, नहप्पोनलटसन े देवीकरण नशकवले आनण नििन, सद्गुणांर्ध्य े प्रगती करून, अनिक चांग्या गोष्टी प्राप्त 

करतात. 

चौथ्या शतकात , ग्रीको-रोर्न संत आनण नर्लानचे नबशप एम्ब्रोस यांनी नशकवले: 

र्ग एक व्हर्जान गरोदर रानहली, आनण शब्लद देह बनला जणेेकरून देह देव बनू शकेल (नर्लानचा अॅम्ब्रोस. 

कौर्ाया संबंनित (पुस्तक I, अध्याय 11). 

चौथ्या शतकात , ग्रीको-ऑिोडॉक्स सतं आनण नबशप जॉन द्सोस्टोर् यानंी नलनहले: 

... र्ाणूस देव बनू शकतो, आनण देवाचा र्ुलगा. कारण आपण वाचतो, “र्ी म्हणालो, तुम्ही देव आहात आनण 

तुम्ही सवा सवोच्च देवाची र्ुले आहात” (जॉन द्सोस्टर्. प्रनेषताचं्या कृत्यांवर आदरपूवाक 32). 

कर्ीतकर्ी येशूच्या काळापासून देवीकरण हे र्ानवांसाठी एक ध्येय अस्याचे सर्जले गेले. 

शयातीच ेरहस्य? 

र्ानव नवनवि रंग, आकार आनण दखेावा र्ध्ये यतेात. 



कोणतीही वंश इतर कोणत्याही जातीपिेा शे्ष्ठ नाही. 

अनेक लोक अशा देशांर्ध्य ेराहतात नजिे त्यांच्या वंशाचे वचास्व आहे. त ेनवनवि िडे नशकतात. 

काही लोक अशा देशांर्ध्ये राहतात नजिे त्यांच्या वंशार्ध्ये अत्यंत भदेभाव केला जातो. त ेनवनवि िडे नशकतात. 

काही एकापिेा जास्त वंशांचे नर्श्ण आहेत. त ेनवनवि िडे नशकतात. 

काही लोक बहुनवि वंश स्वीकारणाऱ्या देशांर्ध्ये राहतात. त ेनवनवि िडे नशकतात. 

आनण त्या पटरनस्ितींर्ध्य ेनभन्नता आहेत, ज्याचा पटरणार् अंशतः नवनवि िडे नशकण्यात होतो. 

आपण सवा आदार् आनण हव्वा (उत्पनत्त 3:20), आनण नंतर नोहाच्या र्ुलाच्या आनण त्यांच्या पत्नींच्या वंशजातून आलो 

आहोत. 

अॅडर् आनण इव्हच्या आिी ननरननराळ्या प्रकारचे होनर्ननड्स होते, तेव्हा सवा आिुननक र्ानव अॅडर् आनण इव्हपासून 

आले - म्हणून होय, आम्ही सवा र्ानवजातीचा भाग आहोत, अडॅर् आनण इव्हच्या कुटंुबातून. 

नवीन करारात "परराष्ट्ीयांर्िील गूढतेचा" उ्लेख आह े(कलनस्सयन 1:27). 

जेनेनसस 10 र्ि्य ेजेनेनसस 10 र्ि्य ेआपण जेनटाइल या शब्लदाचा प्रिर् सार्ना करतो ते दशानवत ेकी पूर आ्यानतंर 

नोहाच्या र्ुलांना र्ुले झाली आनण ते वेगवेगळ्या टठकाणी गेले आनण त ेवेगवेगळ्या वंशांच ेआनण अनेक वांनशक 

गटांच ेपूवाज होते. 

तारणाच्या दषृ्टीकोनातून, ज्यू ककंवा परराष्ट्ीय, इस्रायली ककंवा गैर-इस्राएली यांच्यात कोणताही फरक नाही (कलनस्सयन 

3:9-11), "कारण देवाबरोबर पिपात नाही" (रोर्न्स 2:11). "ते पूवेकडून आनण पनिर्ेकडून, उत्तरेकडून आनण 

दनिणेकडून यतेील आनण देवाच्या राज्यात बसतील" (लूक 13:29). 

म्हटलं जात का वाण? 

बरं, याचा पटरणार् असा होतो की लोकांच ेअनुभव नभन्न आहते. 

पण व्यक्तींचे काय, फक्त लोकांचेच नाही? 

देवाची योजना तुर्चे सवा वैयनक्तक अनभुव नवचारात घेत े( गलतीकर 6:7-8; इब्री 6:10; स्तोत्र 33:11-1५ ). 

बायबलर्ध्ये असे नर्दू केले आहे की जसे शरीराचे हात आनण डोळे यासंारख ेअवयव आहेत आनण वास घेणे, ऐकण ेआनण 

इतर गोष्टी आहेत त्याप्रर्ाण ेशरीरातील सवा भागांची भूनर्का आहे: 

14 कारण शरीरात एक अवयव नसून अनेक अवयव आहते. 

15 जर पाय म्हणतो, “र्ी हात नाही म्हणून र्ी शरीराचा नाही,” तर तो शरीराचा नाही का? 16 आनण जर 

कान म्हणाला, “र्ी डोळा नाही म्हणून र्ी शरीराचा नाही,” तर त ेशरीराचे नाही का? 17 जर संपूणा शरीर 



डोळा असते तर ऐकणे कोठे असत?े जर संपूणा ऐकत असेल तर वास कुठे असेल? 18 पण आता देवाने त्याच्या 

इच्छेप्रर्ाणे शरीरात प्रत्यके अवयव बसवला आहे. 19 आनण जर ते सवा एक अवयव असत ेतर शरीर कोठे असते? 

20 पण आता खरोखर अनेक अवयव आहते, तरीही एक शरीर आह.े 21 आनण डोळा हाताला म्हणू शकत नाही, 

“र्ला तुझी गरज नाही”. ककंवा पुन्हा डोके पायाकडे, "र्ला तुझी गरज नाही." 22 नाही, उलट, शरीराच ेजे 

अवयव कर्कुवत वाटतात ते आवश्यक आहेत. 23 आनण शरीराच्या ज्या अवयवांना आपण कर्ी आदरणीय 

सर्जतो, त्यांना आपण जास्त सन्र्ान देतो. आनण आर्च्या सादर न करता येणार्या भागानंा जास्त नम्रता 

आह,े 24 परंतु आर्च्या सादर करण्यायोग्य भागांची गरज नाही. परंतु देवान ेशरीराची रचना केली, ज्यार्ध्य े

कर्तरता आहे त्या भागाला अनिक सन्र्ान देऊन, 25 शरीरात र्तभेद नसावेत, परंत ुअवयवांनी एकर्ेकाचंी 

सर्ान काळजी घ्यावी. (1 कररंिकर 12:14-26) 

लिात घ्या की र्तभेद होण्याचे एक कारण म्हणज ेआप्याला दसुर् यासाठी सर्ान काळजी घेता यईेल - याचा अिा फरक 

आप्याला वेगवेगळ्या र्ागाांनी प्रेर् देण्यास र्दत करण्याचा हेत ूआह.े 

आता, काहीजण म्हणतील की तुम्ही नवनशष्ट वंश, उंची, कर्कुवत इ. अस्यास जगणे अनिक कठीण आह.े 

आनण काही र्ागाांनी ते खरे आहे. 

तरीही, तो योजनचेा भाग आह:े 

27 परंतु देवाने ज्ञानी लोकानंा लाज वाटावी म्हणनू जगातील र्खूा गोष्टी ननवड्या आहेत आनण परा्र्ी गोष्टींना 

लाज देण्यासाठी देवाने जगातील दबुाल गोष्टी ननवड्या आहेत. (1 कररंिकर 1:27) 

देवाने नवनवि रंग, आकार इत्यादी लोकांना एकाच शरीराचे भाग बनवले (रोर्न्स 12:4-5; 1 कररंिकर 12:12-14). 

सवाांना र्ोिाची संिी नर्ळेल. 

ही ऑफर स्वीकारणारे सवाजण स्वतःसाठी आनण इतर सवाांसाठी अनंतकाळ अनिक चांगले बनवण्यासाठी अनोख्या 

पद्धतीन ेप्रेर् देऊ शकतील - या युगात नभन्न वंश, वंश आनण दखेावे असण्यार्ळेु येणारे अनंतकाळच ेयुग इतरांपिेा 

चांगले होण्यास योगदान देईल. आह े

चागंल ेकरण्यासाठी काया करा 

शलर्ोनने नलनहले की लोकानंी देवाच्या कायााचा नवचार केला पानहजे (उपदेशक 7:13). पषु्कळ लोकांना देवाचे काया 

सर्जत नाही ककंवा त्याचा पुरेसा नवचार केला जात नाही - परंतु त्यांनी ते करावे (cf. र्ॅथ्यू 6:33). सर्िान करण्यासाठी 

आता एक काया करण ेबाकी आह े(र्ॅथ्य ू24:14, 28:19-20; रोर्न्स 9:28; 2 कररंिकर 9:6-8; प्रकटीकरण 3:7-10). 

आनण त ेकरणे चांगले आह े(cf. 2 कररंिकर 9:6-14; प्रकटीकरण 3:7-13). 

दोन डझनहून अनिक वेळा (NKJV) बायबल नवशेषतः "चांगले करा" असे म्हणते. इतरानंा र्दत करण्यासाठी कार् करून 

आम्ही चांगले करतो. आपण देवावर आनण आप्या शेजाऱ्यांवर प्रेर् करून चांगले करतो (र्ॅथ्यू 22:37-39)—इतर 

र्ानव. 



नििनांनी इतरांपयांत पोहोचण्यासाठी देवाच्या कायााच े सर्िान करावे (र्ॅथ्य ू 24:14, 28:19-20; रोर्न्स 10:15, 

15:26-27). 

कार्ाचा उदे्दश गोष्टी चांग्या करणे हा आहे: 

5 पटरश्र्शील लोकांच्या योजना नननितच भरपूर होतात, (नीनतसूते्र 21:5a) 

23 सवा श्र्ात नफा आहे, (नीनतसूते्र 14:23) 

23 सवा श्र्ात फायदा आहे (नीनतसूते्र 14:23, यंगचे शानब्लदक भाषांतर) 

कार् के्यान ेसवाांना फायदा (फायदा) नर्ळाला पानहजे. 

प्रेनषत पौलाने नलनहले: 

12 म्हणून, र्ाझ्या नप्रय, तू नेहर्ी आज्ञा पाळलीस, फक्त र्ाझ्या उपनस्ितीतच नाही, तर आता र्ाझ्या 

अनुपनस्ितीत, भीतीने आनण िरिर कापत तुझ्या स्वतःच्या तारणासाठी प्रयत्न करा; 13 कारण देवच 

तुर्च्यार्ध्य ेइच्छेसाठी आनण त्याच्या चांग्या आनदंासाठी काया करण्यासाठी काया करतो. (दफनलप्पैकर 2:12-

13) 

आपण देवाच्या चांग्या आनदंासाठी काया केले पानहजे - जे प्ररे् वाढवण्यासाठी आनण अनंतकाळ चांगले बनवण्यासाठी 

आहे. 

आप्या प्रत्यकेासाठी देवाच ेकार् आहे: 

15 तू हाक र्ारशील आनण र्ी तुला उत्तर देईन. तुझ्या हातच्या कार्ाची तुला इच्छा असेल. (नोकरी 14:1५) 

तुम्ही पण देवाच्या हाताच ेकार् आहात! त्याच्याकड ेतुर्च्यासाठी एक योजना आहे आनण त्यात तुम्ही एक काया करण े

सर्ानवष्ट आहे जेणेकरुन अनंतकाळ चांगले बननवण्यात र्दत होईल. 

लेनखका र्ाटरया पोपोव्हा यानंी खालील ननरीिण केले: 

आयुष्यभर बदल होत असतानाही तुम्हाला आनण तुर्च्या बालपणाला एकच व्यक्ती बनवत े याचे रहस्य ह े

तत्वज्ञानातील सवाात र्नोरंजक प्रश्नांपैकी एक आहे. (पोपोवा एर्. गे्रस पॅले ऑन द आटा ऑफ ग्रोइंग ओ्डर. बे्रन 

नपककंग्स, 3 सप्टेंबर, 2015) 

हे अनेकासंाठी गूढ असले तरी ते देवासाठी रहस्य नाही. देव आप्या सवाांसोबत कार् करत आहे जेणकेरुन आप्याला 

सवोत्तर् बनण्यास र्दत होईल. तसचे इतरांना र्दत करण्यासाठी. 

नवचार करा की गोष्टी शोिण्याच ेकारण सार्ान्यतः गोष्टी अनिक चांगले बनवणे आह.े 

देवाने र्ानवांना “आनवष्कार” लावण्याचे कारण म्हणजे अनंतकाळ चांगले बनवणे. 

पॉल आनण बनाबास म्हणाले: 



18 त्याची सवा कार्े देवाला अनंत काळापासून ज्ञात आहेत. (प्रेनषतांची कृत्ये 1५:18) 

देवाने लोकांना ननर्ााण केले आनण चांग्या कार्ासाठी त्याच्या योजनेचा भाग म्हणून त्यानंा या पृथ्वीवर ठेवले: 

8 कारण कृपेने तुर्चे तारण नवश्वासाद्वारे झाले आहे, आनण त ेतुर्च्याकडून नाही. ही देवाची देणगी आहे, 9 

कृत्यांचे नाही, जेणकेरून कोणी बढाई र्ारू नये. 10 कारण आपण त्याची कारानगरी आहोत, जी निस्त येशूर्ध्ये 

चांग्या कार्ासंाठी ननर्ााण केली आहे, जी देवान ेआिीच तयार केली आहे की आपण त्याचं्यार्ध्ये चालावे. 

(इदफस 2:8-10) 

सवा र्ानव? 

देवाच्या योजनचेा स्वीकार करणारे सवा अनतंकाळ चांगले बनतील. आनण चुकीच्या पद्धतीने दषु्ट लोकांनशवाय जे जगले त े

सवाच असतील (त्याबद्दल अनिक तपशीलांसाठी आर्चे नवनार्ू्य ऑनलाइन पुस्तक पहा: यनुनव्हसाल ऑफर ऑफ 

सॅ्व्हेशन, अपोकाटास्टेनसस: यणेार् या युगात हरवले्यांना दवे वाचवू शकतो का? शेकडो शास्त्रवचने देवाची योजना 

प्रकट करतात. र्ोि ). 

येशूने घोनषत केले की आप्या प्रत्येकासाठी एक जागा आहे: 

1 “तुर्ची अंतःकरणे अस्वस्ि होऊ दऊे नका. तुम्ही देवावर नवश्वास ठेवता; र्ाझ्यावरही नवश्वास ठेवा. 2 र्ाझ्या 

वनडलांच्या घरात अनके खो्या आहेत. तसे नसत े तर र्ी तमु्हाला सांनगतले असते का की र्ी तुर्च्यासाठी 

जागा तयार करायला जात आहे? 3 आनण जर र्ी गेलो आनण तुर्च्यासाठी जागा तयार केली तर र्ी परत यईेन 

आनण र्ाझ्या उपनस्ितीत तुर्चे स्वागत करीन, जेणकेरून र्ी नजिे आहे नतिे तुम्हीही असावे. (जॉन 14:1-3, 

बीएसबी) 

तुर्च्यासाठी जागा म्हणजे येशू तुर्च्यासाठी सवोत्कृष्ट असेल अशी जागा देण्याचे वचन देत आहे. तुर्च्या िर्तेसाठी. 

तुम्ही देवाच्या राज्याचे आनदंी आनण योगदान दणेारे सदस्य होऊ शकत नाही याची काळजी करू नका. त्याने 

तुर्च्यार्ध्य ेसुरू केलेले काया पूणा करण्यासाठी देव नवश्वासू आह े(cf. दफनलनप्पयन्स 1:6). 

र्ानवांसाठी देवाची योजना सदैव टटकेल: 

14 दवे जे काही करतो ते सवाकाळ राहील हे र्ला र्ाहीत आह े. (उपदशेक 3:14) 

बायबल दाखवते की येशू, स्वतः, गोष्टी चांग्या करण्यासाठी आला होता: 

6 ... तो एका चांग्या कराराचा र्ध्यस्ि देखील आहे, जो चांग्या वचनांवर स्िानपत झाला होता. (इब्री 8:6) 

नििनांना चांग्यासाठी आशा आहे - आनण हे सांत्वनदायक असले पानहजे: 

19 ... एक चांगली आशा आह,े ज्याद्वारे आपण देवाच्या जवळ जातो. (इब्री लोकासं 7:19) 

13 परंतु बंिंूनो, जे झोपी गेले आहेत त्यांच्यानवषयी तुम्ही अज्ञानी असावे अशी र्ाझी इच्छा नाही, यासाठी की 

आशा नसले्या इतरांप्रर्ाण ेतुम्ही द:ुखी व्हावे. 14 कारण जर आपण नवश्वास ठेवतो की येशू र्रण पावला आनण 

पुन्हा उठला, तर ज ेयेशूर्ध्ये झोपतात त्यांना देव त्याच्याबरोबर आणील. 



15 कारण आम्ही प्रभचू्या वचनाने तुम्हांला सांगतो की, आम्ही जे नजवंत आहोत आनण प्रभूच्या येईपयांत राहू ते 

झोपी गेले्यांच्या पुढ ेजाणार नाही. 16 कारण प्रभू स्वतः स्वगाातून र्ोठ्याने, र्ुख्य देवदतूाच्या आवाजाने आनण 

देवाच्या कणसेह खाली उतरेल. आनण निस्तार्ध्ये र्ेलेले प्रिर् उठतील. 17 र्ग आपण जे नजवंत आहोत आनण 

रानहलो आहोत, त्यांना हवेत प्रभूला भेटण्यासाठी त्यांच्याबरोबर ढगांर्ध्ये उचलले जाऊ. आनण अशा प्रकारे 

आपण नेहर्ी परर्ेश्वरासोबत राहू. 18 म्हणून या शब्लदांनी एकर्ेकांच ेसातं्वन करा. (1 िेस्सलनीकाकर 4:13-

18) 

34 ... स्वतःला एक चांगले आनण शाश्वत ताबा आहे हे जाणून घेणे. (नहबू्र 10:34, बेटरयन नलटरल बायबल) 

देवाने जे काही केले ते सवा ननर्ााण केले जेणेकरून अनंतकाळ चांगले होईल. ते कायर्चे चांगले होईल (cf. नयर्ाया 

32:38-41). 

आप्यासाठी गोष्टी अनिक चांग्या बनव्याने देवाला आनदं होतो, जे अनिक चांगले आहे. आनण हो, देव प्रसन्न होऊ 

शकतो (cf. इब्री 11:5, 13:16; 1 पीटर 2:19-20, NLT)--हे देवासाठीही चांगले नाही का? 

देवाने जे ननर्ााण केले ते अनंतकाळ चांगले होईल. 

म्हणूनच त्यान ेनवश्व ननर्ााण केले आनण म्हणूनच त्याने स्त्री-पुरुष ननर्ााण केले. 

देवाच्या योजनेत या युगात त्याच्या आवाहनाकडे लि देणाऱ्या सवाांचा सर्ावेश आहे (हे देखील पहा: देव तुम्हाला कॉल 

करत आहे का? ) आनण येणार् या युगातील इतर (नवनार्ू्य ऑनलाइन पुस्तक दखेील पहा: युननव्हसाल ऑफर ऑफ 

सॅ्व्हेशन. Apokatastasis: देव हरवले्यांना वाचवू शकतो का? येणारे युग? शेकडो शास्त्र ेदेवाची तारणाची योजना 

प्रकट करतात ). 

नििनांना हे सर्जून घेण ेआवश्यक आहे की त्यांचा वैयनक्तक भाग अनंतकाळ अनिक चांगला करण ेआहे. 

पण हे देवाच्या र्ागााने केले पानहजे. 

12 असा एक र्ागा आह ेजो र्नुष्याला योग्य वाटतो, परंतु त्याचा शेवट र्ृत्यचूा र्ागा आहे. (नीनतसूते्र 14:12; 

16:25) 

असे लोक आहेत ज्यांना वाटत े की त ेजगाला अनके प्रकारे चांगले बनवत आहते. आनण जोपयांत ते देवाच्या र्ागाांशी 

संरेनखत होते, आशा आह ेकी ते आहते. 

तरीही, अस े लोक आहते ज्यांना अस े वाटत े की जेव्हा ते गभापाताच्या अनिकारांच्या बाजूने ननषेि करतात आनण 

बायबलद्वारे लनदंा केले्या नवनवि प्रकारच्या अनैनतकतेच्या बाजूने नवरोि करतात तेव्हा ते जग चांगले बनवत आहेत. 

असे लोक आहते ज्यांना असे वाटते की जेव्हा ते र्ूर्तापजूक प्रिांना चांगले म्हणून प्रोत्साहन देतात तेव्हा ते जग चांगले 

बनवत आहेत. 

दःुखाची गोष्ट म्हणज,े बहुतके लोक स्वतःचे र्न वळवतात आनण इतरांच्या दनृष्टकोनावर, जुन्या परंपरांवर, त्यांच्या 

इच्छांवर आनण/ककंवा त्यांच्या हृदयावर बायबलवर नवश्वास ठेवतात. तरीही, पनवत्र शास्त्र चेतावणी देत:े 



9 “हृदय सवा गोष्टींपिेा कपटी आनण अत्यंत दषु्ट आहे. ते कोणाला कळू शकेल? 10 र्ी, प्रभू, अंतःकरणाचा शोि 

घेतो, र्ी र्नाची परीिा घेतो, प्रत्यके र्ाणसाला त्याच्या र्ागाानुसार, त्याच्या कृत्यांप्रर्ाणे फळ देतो. (नयर्ाया 

17:9-10) 

देवाच्या र्ागााने गोष्टी करण्याची तुर्ची इच्छा आहे का? 

खरंच? खरोखर? 

आशा आहे की तुम्ही कराल. 

लोकांनी चांगले करावे अशी देवाची इच्छा आहे, परंतु फसव्या अंतःकरणाचे लोक असे करत नाहीत: 

20 ज्याच ेर्न फसवे आहे त्याला चांगले काही सापडत नाही आनण ज्याची जीभ नवकृत आह ेतो वाईटात पडतो. 

(नीनतसूते्र 17:20) 

भौनतक दषृ्टीकोनातून गोष्टी कठीण वाटत असतानाही, देवावर नवश्वास ठेवा: 

9 अहो, त्याच्या भक्तांनो, परर्ेश्वराची भीती बाळगा! ज ेत्याचे भय बाळगतात त्याचंी इच्छा नाही. 10 तरुण 

लसंहांना उपासर्ार सहन करावी लागते. परंत ुज ेप्रभूला शोितात त्यांना चांग्या गोष्टीची कर्तरता भासणार 

नाही. (स्तोत्र 34:9-10) 

31 “म्हणून, 'आम्ही काय खावे' अशी लचंता करू नका? ककंवा 'आम्ही काय प्यावे?' ककंवा 'आम्ही काय घालू?' 
32 कारण परराष्ट्ीय या सवा गोष्टींचा शोि घेतात. कारण तुर्च्या स्वगीय नपत्याला र्ाहीत आह ेकी तुम्हाला या 

सवा गोष्टींची गरज आह.े 33 पण प्रिर् देवाचे राज्य आनण त्याचे नीनतर्त्व शोिा म्हणजे या सवा गोष्टी तुम्हांला 

जोड्या जातील. 34 म्हणून उद्ाची लचंता करू नका, कारण उद्ा स्वतःच्याच गोष्टींची काळजी करेल. 

ददवसासाठी पुरेसा स्वतःचा त्रास आह.े (र्त्तय 6:31-34) 

स्वतःसाठी आनण इतरांसाठी तुर्ची िर्ता वाढवण्यासाठी, दवेावर नवश्वास ठेवा आनण त्याला तुर्चा ननणाय घेण्याचा 

स्लागार म्हणून ठेवा: 

5 प्रभूवर पूणा अंतःकरणान े नवश्वास ठेवा आनण स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नका. 6 तुर्च्या सवा र्ागाांनी 

त्याला ओळखा आनण तो तुर्चे र्ागा दाखवील. 7 स्वत:च्या दषृ्टीने शहाणे होऊ नका. परर्ेश्वराची भीती बाळगा 

आनण वाईटापासून दरू जा. 8 ते तुर्च्या शरीराला आरोग्य आनण हाडांना बळ देईल. (नीनतसूते्र 3:५-8) 

स्वतःच्या नजरेत इतके शहाणे होऊ नका की तुर्चा देवावर पूणा नवश्वास बसणार नाही. 

देवावर भरवसा ठेव्याने तुम्ही चांगले व्हाल. 

कार् करा आनण इतरांपयांत पोहोचण्यासाठी देवाच्या कायााचे सर्िान करा. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  दीघाकालीन योजना आह े

आता देव “उच्च आनण उदात्त जो अनंतकाळ राहतो, त्याच ेनाव पनवत्र आहे” (यशया 57:15). 

नििन, आता देवाच ेवारस म्हणून आनण नजीकच्या भनवष्यात त्याच्याबरोबर गौरव करण्यासाठी देवाची अिरशः र्ुले 

(रोर्न्स 8:16-17), शेवटी तेच करतील. नििन अनंतकाळ वास्तव्य करतील (जरी, देवाच्या नवपरीत, आप्या सवाांची 

सुरुवात झाली असेल). 

स्वतः देवाच्या र्नात एक लांब प््याची योजना आहे: 

20 कारण सृष्टी ननरिाकतेच्या अिीन होती, स्वेच्छेन ेनव्हे, तर ज्याने ती आशेन ेवश केली त्याच्यार्ुळे; 21 कारण 

सृष्टीसदु्धा भ्रष्टतेच्या गुलार्नगरीतून देवाच्या र्ुलांच्या गौरवशाली स्वातंत्र्यात र्ुक्त होईल. 22 कारण आम्हांला 

र्ाहीत आहे की, संपूणा सृष्टी आत्तापयांत सोबतीने कण्हत आहे आनण प्रसूती वेदना सहन करत आहे. 23 इतकेच 

नाही तर ज्यांना आत्म्याच े पनहले फळ आह,े आम्हीसदु्धा स्वतःर्ध्येच आ्ोश करत आहोत, दत्तक घेण्याची, 

आप्या शरीराच्या र्ुक्तीची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. 24 कारण या आशेने आर्चे तारण झाले होत,े पण जी 

आशा ददसते ती आशा नाही. तो जे पाहतो त्याची आशा का ठेवतो? 25 परंतु आपण जे ददसत नाही त्याची आपण 

आशा ठेवतो, तर आपण नचकाटीन ेत्याची आतुरतेने वाट पाहतो. (रोर् 8:20-25) 

देवाला र्ानहत होते की त्याच्या ननर्र्ातीर्ध्ये अडचणी येतील, परंतु त्याच्याकड ेएक योजना आहे. 

नयर्ाया 29:11 चे तीन भाषांतर पहा: 

11 कारण र्ला तुर्च्यासाठी असले्या योजना र्ानहत आहते,” परर्ेश्वर घोनषत करतो, “तुम्हाला हानी न 

पोहोचवण्याच्या योजना आहेत, तुम्हाला आशा आनण भनवष्य देण्याची योजना आह.े (नयर्ाया 29:11, NIV) 

11 कारण र्ी तुर्च्याबद्दल नवचार करतो ते र्ला र्ाहीत आहे, प्रभ ु म्हणतो, शांतीचे नवचार, दःुखाचे नाही, 

तुम्हाला शेवट आनण िीर दणे्यासाठी. (नयर्ाया 29:11, डॉय-हेईर्) 

11 कारण तुझ्यासाठी र्ाझ्या योजना काय आहेत हे र्ला र्ाहीत आहे,” परर्ेश्वर म्हणतो. “त्या चांग्या योजना 

आहेत आनण आपत्तीसाठी नाही, तुम्हाला भनवष्य आनण आशा दणे्यासाठी. (नयर्ाया 29:11, नवीन नजवंत 

भाषांतर) 

काही जण नयर्ाया 29:11 हे पुरावे म्हणून उद्िृत करतात की त्यांच्यासाठी देवाची योजना आहे. आनण देवाची सवाांसाठी 

योजना असताना, अनेकजण त्या वचनाचा सदंभााने नवचार करत नाहीत. 

बायबल काय नशकवते याकडे लि द्ा: 

11 कारण र्ी तुर्च्याबद्दल नवचार करतो ते र्ला र्ाहीत आहे, प्रभु म्हणतो, शांतीचे नवचार आहेत आनण वाईट 

नाही, तुम्हाला भनवष्य आनण आशा देण्यासाठी. 12 र्ग तुम्ही र्ला हाक र्ाराल आनण जाऊन र्ाझी प्रािाना 

कराल आनण र्ी तुर्च ेऐकीन. 13 आनण जेव्हा तुम्ही पूणा र्नाने र्ाझा शोि कराल तेव्हा तुम्ही र्ला शोिाल 

आनण र्ला शोिाल. 14 परर्ेश्वर म्हणतो, र्ी तुला सापडेन आनण तझु्या बंददवासातून तुला परत आणीन. र्ी 

तुम्हाला सवा राष्ट्ांतनू आनण ज्या टठकाणाहून र्ी तुम्हांला हाकलून ददले आह े नतिून गोळा करीन, असे प्रभू 

म्हणतो, आनण ज्या टठकाणाहून र्ी तुम्हाला कैद करून नेले त्या टठकाणी र्ी तुम्हाला नईेन. (नयर्ाया 29:11-

14) 



लिात घ्या की योजना हद्दपार होती. प्रवासी व्हावे, याते्रकरू व्हावे. म्हणून, आम्हा नवश्वासणाऱ्यांना आिया वाटू नये की 

आम्ही नेहर्ी त्यात बसत नाही. प्रेनषत पेत्राने काय नलनहले ते दखेील नवचारात घ्या: 

9 पण तुम्ही ननवडलेली नपढी, राजेशाही पुजारी, पनवत्र राष्ट्, त्याच े खास लोक आहात, यासाठी की ज्यान े

तुम्हाला अंिारातून त्याच्या अद्भुत प्रकाशात बोलावले त्याची स्तुती करा. 10 जे एकेकाळी लोक नव्हते पण 

आता देवाच ेलोक आहेत, ज्यांना दया आली नव्हती पण आता दया झाली आह.े 

11 नप्रयजनांनो, परदेशी आनण याते्रकरू या नात्याने र्ी तुम्हाला नवनंनत करतो की, आत्म्याशी यदु्ध करणाऱ्या 

दैनहक वासनांपासून दरू राहा, 12 परराष्ट्ीयांर्ध्य े तुर्चे आचरण आदरणीय असावे, यासाठी की जेव्हा ते 

तुर्च्यानवरुद्ध दषु्कर्ा करणारे म्हणून बोलतात तेव्हा ते तुर्च्या चांग्या कृत्यांर्ुळे ते पाळतात. भेटीच्या ददवशी 

देवाच ेगौरव करा. (1 पेत्र 2:9-12) 

17 कारण देवाच्या घरातून न्यायननवाडा सुरू होण्याची वेळ आली आहे. आनण जर त ेप्रिर् आप्यापासून सुरू 

झाले तर जे देवाच्या सुवातचेे पालन करीत नाहीत त्यांचा अंत काय होईल? 18 आता  “ जर नीनतर्ानाच े

क्वनचतच तारण झाले, तर अिार्र्ाक आनण पापी कोठे प्रकट होतील?” (1 पेत्र 4:17-18) 

28 आनण आम्हांला र्ाहीत आहे की जे देवावर प्रीती करतात त्यांच्यासाठी, त्याच्या उदे्दशाप्रर्ाणे बोलावले्या 

लोकांसाठी सवा गोष्टी एकत्र कार् करतात. (रोर् 8:28) 

किीकिी आपण गदिळून जातो, परंतु पनवत्र शास्त्र नशकवले्या गोष्टींचा नवचार करा: 

24 “र्ला नशकव आनण र्ी र्ाझी जीभ िरीन. र्ी कुठे चुकलो ते र्ला सर्जायला लाव. (नोकरी 6:24) 

8 “कारण र्ाझ ेनवचार ह ेतुर्चे नवचार नाहीत ककंवा तुर्च ेर्ागा र्ाझ ेर्ागा नाहीत,” अस ेपरर्ेश्वर म्हणतो. 9 “ 

कारण जसे आकाश पृथ्वीपिेा उंच आह,े तस े र्ाझे र्ागा तुर्च्या र्ागाांपिेा आनण र्ाझे नवचार तुर्च्या 

नवचारांपिेा उंच आहेत. (यशया ५५:8-9) 

नवश्वास ठेवा आनण सर्जून घ्या की देवाची योजना आहे आनण तो चुका करत नाही. नवश्वास ठेवा (आर्ची नवनार्ू्य 

ऑनलाइन पुनस्तका देखील पहा: ज्यांना देवाने बोलावले आहे आनण ननवडले आह ेत्यांच्यासाठी नवश्वास ). 

जर तुम्ही देवावर नवश्वास ठेवत असाल तर त्या अडचणींर्ुळे तुर्चे चांगले होईल (इब्री 12:5-11; नीनतसूते्र 3:5-8). 

आनण जर तुम्हाला या युगात बोलावले गेले, ननवडले गेले आनण नवश्वासू केले गेले (प्रकटीकरण 17:14), तुम्ही राजा 

आनण याजक म्हणून पृथ्वीवर राज्य कराल (प्रकटीकरण 5:10) सहस्राब्लदी युगात येशूसोबत (प्रकटीकरण 20:4-6) . 

सहस्राब्लदी आनण शेवटच्या र्हान ददवसात (cf. यशया 30:21) र्दत करण्यासाठी तुम्ही लोकांना चांगले जगण्याचा र्ागा 

नशकवण्यास सिर् असाल. 

हे सर्जून घ्या की नपता आनण पुत्र दोघेही र्ानवतेच्या पापांर्ुळे ग्रस्त आहेत (सीएफ. उत्पनत्त 6:5-6), तसेच येशूने 

आप्या पापासंाठी र्रण्यासाठी घेतले्या द:ुखातून (cf. 1 पीटर 4:1). येशूने स्वेच्छेने स्वतःला याद्वारे (जॉन 10:18) 

ठेवले, परंतु अनंतकाळ चांगले करण्यासाठी असे केले. 

या जीवनात आप्याला अस ेकाही िड ेनशकायला हवेत ज ेआप्याला अनंतकाळ चांगले बननवण्यात र्दत करतील अशा 

प्रकारचे चटरत्र तयार करण्यासाठी. 



1 म्हणून, नवश्वासान े नीनतर्ान ठरव्यार्ळेु, आप्या प्रभ ु यशूे निस्ताद्वारे देवाबरोबर आपली शांती आह,े 2 

ज्याच्याद्वारे आपण या कृपेत नवश्वासाने प्रवेश केला आहे ज्यार्ध्ये आपण उभ ेआहोत आनण देवाच्या गौरवाच्या 

आशेने आनंददत आहोत. 3 आनण इतकेच नाही, तर आपण सकंटातही गौरव करतो, कारण आपण जाणतो की 

संकटार्ळेु नचकाटी ननर्ााण होते. 4 आनण नचकाटी, वणा; आनण चाटरत्र्य, आशा. (रोर्न्स ५:1-4) 

5 पण याच कारणासाठी, सवा पटरश्र् दऊेन, तुर्च्या नवश्वासात सद्गुण, सद्गुण ज्ञानात, 6 ज्ञानात आत्र्सयंर्, 

आत्र्सयंर्, नचकाटी, सभुक् ती, 7 देवभक्ती बंिु दयाळूपणा, आनण बंिुप्रेर् प्रेर्. . 8 कारण जर या गोष्टी तुर्च्या 

आहेत आनण भरपूर आहेत, तर आर्च्या प्रभु येशू निस्ताच्या ज्ञानात तुम्ही वाझं ककंवा ननष्फळ होणार नाही. (2 

पेत्र 1:५-8) 

तुम्हाला कदानचत असे वाटणार नाही की तुम्हाला अडचणी आनण परीिाचंा फायदा होईल, परंतु जर तुम्ही नििन 

असाल, तर तुम्ही त ेकेले पानहजे. 

ददवंगत हबाटा डब्ल्य.ू आर्ास््ाँग यांनी नलनहले्या गोष्टीकडे लि द्ा: 

ननर्ााणकताा देवाने र्ानवाला पृथ्वीवर का ठेवले? स्वतःचे पुनरुत्पादन करण्याच्या देवाच्या अंनतर् सवोच्च 

उदे्दशासाठी--स्वतःला पुन्हा ननर्ााण करण्याच्या सवोच्च उदे्दशाने, शेवटी लाखो अगनणत जन्र्ले्या आनण 

जन्र्ले्या र्ुलांर्ध्ये िार्र्ाक दैवी चटरत्र ननर्ााण करण्याच्या सवोच्च उदे्दशाने जे देव प्राणी, देव कुटंुबाच ेसदस्य 

बनतील. र्नुष्यान ेभौनतक पृथ्वी सुिारायची होती जस ेदेवान ेत्याला ददले होते, नतची ननर्र्ाती पूणा करायची 

होती (जे पाप करणार् या देवदतूांनी जाणूनबुजनू करण्यास नकार ददला होता) आनण अस े करताना, देवाच्या 

जीवनाच्या र्ागााने देवाचे शासन पुनसांचनयत करायचे होते; आनण पुढे, याच प्रद्येत र्नषु्याच्या स्वतःच्या 

संर्तीने, देवाच्या पनवत्र, नीनतर्ान चाटरत्र्याच्या नवकासाद्वारे र्नुष्याची ननर्र्ाती पूणा करण.े एकदा हे पटरपणूा 

आनण नीनतर्ान चाटरत्र्य र्ाणसार्ध्य ेरुजले आनण र्नषु्य नश्वर देहातनू अर्र आत्म्यात रूपातंटरत झाला की, 

र्ग अतुलनीय र्ानवी संभाव्यता येईल--र्नुष्य देवाच्या दैवी कुटंुबात जन्र्ाला येईल, देवाचे सरकार पृथ्वीवर 

पुनसांचनयत करेल, आनण र्ग नवश्वाच्या संपणूा अंतहीन नवस्तारावर सृष्टीच्या पणूातेत सहभागी होणे! … देवान े

लाखो वेळा स्वतःच ेपुनरुत्पादन केले असेल! म्हणून, त्या पुनर्नार्र्ातीच्या आठवड्याच्या सहाव्या ददवशी, देव 

(एलोनहर्) म्हणाला, “आपण आप्या प्रनतरूपानुसार र्नषु्य बनवूया” (उत्पनत्त 1:26). र्नुष्याला त्याच्या 

ननर्ाात्याशी (त्याच्या संर्तीने) एक नवशेष नातेसंबंि जोडण्यात आले होते! तो देवाच्या रूपात आनण आकारात 

तयार झाला होता. नातेसंबंि शक्य करण्यासाठी त्याला आत्र्ा (स्वरूपातील सार) दणे्यात आला (आर्ास््ाँग 

एचडब्ल्यू. नर्स््ी ऑफ द एजेस. डॉड र्ीड, 1985, पृ. 102-103). 

चाटरत्र्य घडवण्याचा उदे्दश चांगला असणे आनण अनिक चांगली सेवा करणे हा आहे. 

चाटरत्र्य कसे घडवायचे? 

बरं, सवोत्तर् र्ागा म्हणजे त्याची आज्ञा पाळण.े 

आनण त ेआप्या भ्यासाठी आह.े 

19 र्ी आज तुर्च्या नवरुद्ध आकाश आनण पृथ्वी सािीदार म्हणनू म्हणतो, र्ी तुर्च्यासर्ोर जीवन आनण र्ृत्यू, 

आशीवााद आनण शाप ठेवला आहे. म्हणनू जीवन ननवडा, म्हणजे तुम्ही आनण तुर्चे वंशज दोघेही जगाल. 20 

यासाठी की तुम्ही तुर्चा देव परर्ेश्वर ह्यावर प्रीती कराल, तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल आनण तुम्ही त्याला 

नचकटून राहाल, कारण तोच तुर्चे आयषु्य आनण तुर्चे आयुष्य आहे. आनण परर्ेश्वराने तुर्च्या पूवाजांना, 



अब्राहार्, इसहाक आनण याकोब यांना जो देश दणे्याच ेवचन ददले होत े त्या देशात तुम्ही राहाल.” (अनुवाद 

30:19-20) 

12 “आनण आता, इस्राएल, तुझा देव परर्ेश्वर याची तुझ्याकडून काय अपिेा आह,े पण तझुा देव परर्ेश्वर याच े

भय बाळगणे, त्याच्या सवा र्ागाांनी चालणे आनण त्याच्यावर प्रीती करणे, तुझा देव परर्ेश्वर याची पूणा र्नाने व 

पूणा र्नाने सेवा करणे. आत्र्ा, 13 आनण परर्शे्वराच्या आज्ञा आनण त्याच ेननयर् पाळण ेज्याची र्ी आज तमु्हाला 

आज्ञा देत आहे ? (अनुवाद 10:12-13) 

लिात घ्या की देवाने आप्या भ्यासाठी आज्ञा दद्या आहेत. 

तुम्ही म्हणू शकता की ते जुन्या करारात होत,े आनण प्रेर् हचे र्हत्त्वाचे आह.े 

काही प्रर्ाणात तुम्ही बरोबर असाल. 

काही प्रर्ाणात? 

होय, ज्या प्रर्ाणात तुम्ही देवाच्या आज्ञांचे पालन करण्यास इच्छुक आहात, जे आर्च्या भ्यासाठी प्रेर्ळ ननयर् आहेत, 

ते योग्य असेल. 

येशूने नशकवले: 

15 जर तुम्ही र्ाझ्यावर प्रेर् करत असाल तर र्ाझ्या आज्ञा पाळा. (जॉन 14:1५) 

9 “जशी नपत्याने र्ाझ्यावर प्रीती केली तशी र्ीही तुर्च्यावर प्रीती केली आह.े र्ाझ्या प्रेर्ात राहा. 10 जर तुम्ही 

र्ाझ्या आज्ञा पाळ्या तर तुम्ही र्ाझ्या प्रीतीत राहाल, जसे र्ी र्ाझ्या नपत्याच्या आज्ञा पाळ्या आनण त्याच्या 

प्रेर्ात रानहलो. (जॉन 1५:9-10) 

देवाने आप्यावर प्रेर् केले आनण आप्याला बनवले जेणकेरून आपण त्या प्रेर्ाचा स्वीकार करू आनण त्याचा फायदा 

घेऊ शकू. प्रत्येक बायबलनुसार योग्य ननवड, योग्य ननणाय आनण योग्य कृती आप्याला चाटरत्र्य ननर्ााण करण्यात र्दत 

करते. हे आप्याला वैयनक्तकटरत्या तसेच इतरानंा र्दत करेल. 

प्रेनषत पौलाने नलनहले: 

1 जसे र्ी निस्ताचे अनुकरण करतो तसे र्ाझे अनुकरण करा. (1 कररंिकर 11:1) 

12 ... कायदा नवश्वासाचा नाही, परंतु "जो पाळतो तो त्यांच्याद्वारे जगेल". (गलती 3:12)  

 
12 ... आज्ञा पनवत्र आनण न्याय्य आनण चांगली. (रोर्न्स 7:12) 

जे खरोखर येशूच े अनकुरण करतील त े अनंतकाळपयांत (2 पीटर 3:18) अनिक चांगले प्रेर् देण्यासाठी येशूच्या कृपेत 

आनण ज्ञानात वाढतील. 

प्रेनषत जेम्स आनण येशूने घोनषत केले की प्रेर् देवाच्या आज्ञांशी जोडलेले आह:े 



8 “तुम्ही आप्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती करा” या पनवत्र शास्त्रातील राजेशाही ननयर्ाची पूताता के्यास 

तुम्ही चांगले कराल; 9 परंत ु जर तुम्ही पिपातीपणा दाखवला तर तुम्ही पाप कराल आनण ननयर्शास्त्राच े

उ्लंघन करणारे म्हणून तुम्ही दोषी आहात. 10 कारण जो कोणी संपूणा ननयर्शास्त्र पाळतो आनण तरीही एका 

र्ुद्द्ावर अडखळतो तो सवाांसाठी दोषी आहे. 11 कारण जो म्हणाला, “व्यनभचार करू नकोस,” त्याने असेही 

म्हटले, “खून करू नको.” आता जर तुम्ही व्यनभचार केला नाही तर खून केलात तर तुम्ही कायद्ाचे उ्लंघन 

करणारे झाला आहात. (जेम्स 2:8-11) 

37 येशू त्याला म्हणाला, “तू तुझा देव प्रभु याच्यावर पूणा अतंःकरणाने, पूणा नजवाने व पूणा र्नाने प्रीनत कर. 38 ही 

पनहली आनण र्हान आज्ञा आहे. 39 आनण दसुरा असा आह:े 'तू तुझ्या शेजाऱ्यावर तझु्यासारखी प्रीती कर.' 40 

या दोन आज्ञांवर सवा ननयर्शास्त्र आनण सदंेष्ट ेटांगलेले आहेत.” (र्त्तय 22:37-40) 

आज्ञांचा उदे्दश प्रेर् दाखवणे (1 तीर्थ्य 1:5), आप्याला चागंले बनवणे आनण इतरांना चांगले होण्यासाठी र्दत करण े

हा आहे. 

13 या संपूणा प्रकरणाचा ननष्कषा आपण ऐकू या: 

देवाची भीती बाळगा आनण त्याच्या आज्ञा पाळा ,  

कारण हचे र्ाणसाचे आहे.  
14 कारण देव प्रत्यके कार्ाचा न्याय करेल,  

त्यात प्रत्येक गुप्त गोष्टीचा सर्ावेश आह,े र्ग तो चांगला असो वा वाईट. (उपदेशक 12:13-14) 

दहा आज्ञा काही अननयंनत्रत ननयर् ककंवा ओझे नव्हते. 

जुन्या आनण नवीन करारातील काहीतरी लिात घ्या: 

18 जेिे प्रकटीकरण नाही तेिे लोक सयंर् सोडतात; पण जो ननयर् पाळतो तो िन्य. (नीनतसूते्र 29:18) 

3 नप्रय नर्त्रांनो, जरी र्ी तुम्हाला आर्च्या सार्ानयक तारणाबद्दल नलनहण्यास उत्सकु होतो, परंतु आता र्ला ह े

नलनहण्याऐवजी र्जबूर वाटत आहे की, जो नवश्वास एकेकाळी संतांवर सोपनवण्यात आला होता त्या 

नवश्वासासाठी तुम्हाला प्रार्ानणकपणे संघषा करण्यास प्रोत्सानहत करावे. 4 कारण काही र्ाणसे तुर्च्यार्ध्य े

गुपचूप घुसली आहेत - ज्यांना र्ी वणान करणार आह े त्या निक्कारासाठी फार पूवीपासून नचन्हांदकत केले गेले 

होते - अिार्र्ाक र्ाणसे ज्यांनी आर्च्या देवाच्या कृपेला वाईटाच्या परवान्यात बदलले आनण ज्यांनी आर्च्या 

एकर्ेव स्वार्ी आनण प्रभुला नाकारले. , येशू निस्त. (जुड 3-4, NET बायबल) 

3 कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळणे हेच देवावर प्रेर् आहे. आनण त्याच्या आज्ञा बोजड नाहीत. (1 योहान ५:3) 

दहा आज्ञा ह ेओझे नसतात, पण त्या पाळ्यान ेआनदं होतो. 

या जीवनात, देवाची इच्छा आहे की आपण यशस्वी, आनदंी जीवन जगावे -- चांगले आरोग्य, आव्हानात्र्क कारकीदा, एक 

सुंदर नववाह आनण आनदंी र्ुले. जे त्याच्या इच्छेनुसार वागू इनच्छतात आनण त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यानंा तो आशीवााद 

आनण नवशेष संरिणाच ेवचन देतो! 



2 नप्रये, र्ी प्रािाना करतो की जसा तझुा आत्र्ा सर्दृ्ध होतो, तसे तुझे सवा गोष्टींर्ध्ये उत्कषा व्हावे आनण आरोग्य 

लाभावे. 3 कारण जेव्हा तुम्ही सत्यात चालता तसे बंिंूनी यऊेन तुर्च्यार्ध्ये असले्या सत्याची साि ददली 

तेव्हा र्ला खूप आनदं झाला. 4 र्ाझी र्ुले सत्यात चालतात ह ेऐकून र्ला दसुरा आनदं नाही. (3 योहान 2-4) 

26 “पाहा, आज र्ी तुर्च्यासर्ोर आशीवााद आनण शाप ठेवतो: 27 जर तुम्ही तुर्चा देव परर्ेश्वर याच्या आज्ञा 

पाळ्या ज्या र्ी आज तुम्हाला देत आह;े 28 आनण जर तुम्ही परर्ेश्वराच्या आज्ञा पाळ्या नाहीत तर शाप. 

तुझा देव, पण आज र्ी तुला सांगत असले्या र्ागाापासून दरू जा (अनुवाद 11:26-28). 

19 र्ी आज तुर्च्या नवरुद्ध आकाश आनण पृथ्वी सािीदार म्हणनू म्हणतो, र्ी तुर्च्यासर्ोर जीवन आनण र्ृत्यू, 

आशीवााद आनण शाप ठेवला आहे. म्हणनू जीवन ननवडा, म्हणजे तुम्ही आनण तुर्चे वंशज दोघेही जगाल. 20 

यासाठी की तुम्ही तुर्चा देव परर्ेश्वर ह्यावर प्रीती कराल, तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल आनण तुम्ही त्याला 

नचकटून राहाल, कारण तोच तुर्चे आयुष्य आनण तुर्चे आयुष्य आहे. (अनुवाद 30:19-20) 

देवाच्या र्ागााने जगण्याने िनणक सखुापिेा जास्त आनदं नर्ळतो. जेव्हा वेळ कठीण असते तेव्हा ते एक आश्वासन आणत:े 

13 ज्याला शहाणपण नर्ळते तो िन्य आनण ज्याला सर्ज नर्ळते तो िन्य. 14 कारण नतची कर्ाई चादंीच्या 

नफ्यापिेा आनण सोन्यापेिा नतच्या कर्ाईपेिा चांगली आह.े 15 ती र्ानणकांपिेा अनिक र्ौ्यवान आहे, आनण 

तुम्हाला पानहजे असले्या सवा गोष्टी नतच्याशी तुलना करू शकत नाहीत. 16 नतच्या उजव्या हातात ददवसाचंा 

कालाविी आह,े नतच्या डाव्या हातात िन आनण सन्र्ान आह.े 17 नतचे र्ागा आनदंाचे र्ागा आहते आनण नतचे 

सवा र्ागा शांतीच ेआहेत. 18 जे नतला िरतात त्यांच्यासाठी ती जीवनाचे झाड आहे आनण जे नतला िरून ठेवतात 

ते सवा सखुी आहेत. (नीनतसूते्र 3:13-18) 

15 ज्यांचा देव परर्ेश्वर आहे त ेिन्य! (स्तोत्र 144:1५) 

21 जो आप्या शेजाऱ्याला तुच्छ र्ानतो तो पाप करतो. पण जो गरीबांवर दया करतो तो सुखी असतो. 

(नीनतसूते्र 14:21) 

14 िन्य तो र्नुष्य जो सदैव आदरणीय असतो... (नीनतसूते्र 28:14अ) 

5 ज्याच्या र्दतीसाठी याकोबाचा देव आह ेतो िन्य आहे, ज्याची आशा त्याच्या देव परर्ेश्वरावर आह,े 6 ज्यान े

स्वगा आनण पृथ्वी, सर्ुद्र आनण त्यार्िील सवा काही ननर्ााण केले आह;े जो सदैव सत्य ठेवतो, (स्तोत्र 146:५-

6) 

देवाच्या र्ागाान े जग्यान े आप्याला खरोखर आनदं नर्ळतो. आपण ते केले पानहज े तसेच बुद्धीसाठी प्रािाना केली 

पानहज े(जेम्स 1:5). 

आप्यार्ध्ये चाटरत्र्य ननर्ााण करण्यात र्दत करण्यासाठी दहा आज्ञा आम्हाला कळनवण्यात आ्या आहेत जणेेकरून 

आम्ही चांगले बनू शकू आनण अनंतकाळ चांगले बनवू शकू. जर आपण खरोखर त्याच्यावर नवश्वास ठेवला तर आपण या 

जीवनात आपले स्वतःचे अनंतकाळ चांगले बनवू शकतो. 

तरीही, िार्र्ाक नेत्यांच्या नवकृतीर्ळेु, प्रेनषत पौलाला “अिर्ााचे रहस्य” (2 िेस्सलनीकाकर 2:7) बद्दल नलनहण्याची 

प्रेरणा नर्ळाली. येशूच्या र्ते, या शेवटच्या काळात, अिर्ा वाढले आनण अनेकांचे प्रेर् िंड होईल (र्ॅथ्यू 24:12). दःुखाची 

गोष्ट म्हणज,े हे "रहस्य बाबेल द गे्रट" (प्रकटीकरण 17:5) - सात टेकड्यांवरील एक िार्र्ाक शक्ती (प्रकटीकरण 17 : 



9,18) अंनतर् शेवटच्या वेळेस नेण्यास र्दत करेल . त्याबद्दल आनण दहा आज्ञांबद्दल अनिक र्ानहतीसाठी, नवनार्ू्य 

ऑनलाइन पुनस्तका पहा: द टेन कर्ांडर्ेंट्स: द डकेलॉग, नििननटी आनण द बीस्ट . 

देवाची योजना अनिक चागंली आह े

देवाच्या योजनेचा शेवटचा भाग योजनेच्या पनह्या भागापेिा चांगला असेल: 

8 एखाद्ा गोष्टीचा शेवट त्याच्या सुरुवातीपेिा चांगला असतो. (उपदेशक 7:8) 

तरीही, देवावर शंका घेणाऱ्या आनण देवाच्या वास्तनवक लोकारं्ध्ये फरक लिात घ्या: 

13 “तुझे शब्लद र्ाझ्यानवरुद्ध कठोर आहेत , “परर्ेश्वर म्हणतो, “तरीही तू म्हणतोस, 'आम्ही तुझ्यानवरुद्ध काय 

बोललो?' 14 तुम्ही म्हणता, 'देवाची सेवा करणे व्यिा आह;े आम्ही त्याचे ननयर् पाळले आनण सवाशनक्तर्ान 

परर्ेश्वरासर्ोर शोक करणारे म्हणून चाललो याचा काय फायदा? 1५ म्हणून आता आपण गर्वाष्ठानंा िन्य 

म्हणतो, कारण जे दषु्कृत्य करतात त्यांना उठवले जाईल. त ेदेवालाही र्ोहात टाकतात आनण र्ोकळे होतात.' 

16 र्ग प्रभूचे भय र्ानणारे एकर्केांशी बोलले, आनण परर्ेश्वराने त्यांच ेऐकले आनण ऐकले. म्हणून जे प्रभूच ेभय 

र्ानतात आनण त्याच्या नावाचे लचंतन करतात त्यांच्यासाठी त्याच्यापुढे स्र्रणपुस्तक नलनहले गेले. 

17 “ते र्ाझे होतील,” सवाशनक्तर्ान परर्ेश्वर म्हणतो, “ज्या ददवशी र्ी त्यांना र्ाझे दानगन ेकरीन. आनण जसा 

र्ाणूस त्याची सेवा करणार् या स्वतःच्या र्ुलाला वाचवतो तसे र्ी त्यांना वाचवीन .” 18 र्ग तुम्ही पुन्हा 

नीनतर्ान आनण दषु्ट यांच्यात, जो देवाची सेवा करतो आनण जो त्याची सेवा करत नाही त्यांच्यात फरक कराल. 

(र्लाखी 3:13-18) 

खालील भनवष्यवाणीकड ेलि द्ा: 

6 कारण आम्हांला र्ुलगा झाला आहे, आम्हाला पुत्र ददला गेला आहे. आनण सरकार त्याच्या खादं्ावर असेल. 

आनण त्याचे नाव अद्भुत, स्लागार, परा्र्ी देव, सावाकानलक नपता, शांतीचा राजकुर्ार असे म्हटले जाईल. 7 

त्याच्या सरकारच्या वाढीचा आनण शातंीचा अतं होणार नाही , डनेव्हडच्या लसंहासनावर आनण त्याच्या 

राज्यावर, ते ऑडार करण्यासाठी आनण न्याय आनण न्यायान े ते स्िानपत करण्यासाठी त्या काळापासून पुढे, 

अगदी कायर्चे. सवाशनक्तर्ान परर्ेश्वराचा आवेश हे कार् करेल. (यशया 9:6-7) 

म्हणून, देव त्याच ेसरकार आनण शांतता वाढवेल आनण त्याचा अंत होणार नाही. गोष्टी चांग्या बनवण्याचा अंत नाही. 

"येशूने के्याप्रर्ाणे प्रनेषतानंी सुवाताा घोनषत केली - येणाऱ्या चांग्या जगाची चांगली बातर्ी" (आर्ास््ाँग एचडब्ल्यू. द 

इन्ेनडबल ह्युर्न पोटेंनशयल. एव्हरेस्ट हाउस, 1978). 

देवाच ेयेणारे राज्य शाश्वत आहे: 

13 तुझे राज्य हे सावाकानलक राज्य आहे आनण तुझे राज्य नपढ्याननपढ्या टटकते. (स्तोत्र 14५:13) 

3 त्याची नचन्हे दकती र्हान आहेत आनण त्याच ेचर्त्कार दकती शनक्तशाली आहेत! त्याच ेराज्य हे सावाकानलक 

राज्य आहे, आनण त्याचे राज्य नपढ्याननपढ्या आह.े (डॅननयल 4:3) 



27 र्ग राज्य आनण वचास्व, आनण संपूणा स्वगााखालील राज्याचंी र्हानता, लोकांना, सवोच्च देवाच्या संतांना 

ददली जाईल. त्याचे राज्य हे सावाकानलक राज्य आहे, आनण सवा राज्ये त्याची सेवा करतील आनण त्याचे पालन 

करतील. (डॅननयल 7:27) 

संतांना शाश्वत राज्य नर्ळणार आहे हे लिात घ्या. प्रेनषत पीटरला जे नलनहण्याची प्रेरणा नर्ळाली त्याच्याशी त ेसुसंगत 

आहे: 

10 म्हणून, बंिंूनो, तुर्ची ननवड आनण ननवड नननित करण्यासाठी आणखी र्ेहनत करा, कारण तुम्ही या गोष्टी 

के्या तर तुम्हाला किीही अडखळणार नाही. 11 कारण आपला प्रभ ूव तारणारा येशू निस्त याच्या सावाकानलक 

राज्यात तुम्हांला नवपुलतेन ेप्रवेश ददला जाईल. (2 पेत्र 1:10-11) 

याचा अिा आम्हाला सवा तपशील र्ानहत आहेत का? 

नाही, परंतु त्याने आप्याला त्याच्या काही योजना सर्जून घेण्याची आनण पाहण्याची िर्ता ददली आहे: 

10 र्ी देवान े ददलेले काया पानहले आहे ज्यार्ध्ये र्नषु्याच्या पुत्रांना कार् करायचे आहे. 11 त्यान े प्रत्येक गोष्ट 

त्याच्या काळात सुदंर केली आहे. तसचे त्याने त्याचं्या अंतःकरणात अनंतकाळ ठेवले आह,े त्यानशवाय देव 

आरंभापासून शेवटपयांत जे काया करतो ते कोणीही शोिू शकत नाही. (उपदेशक 3:10-11) 

12 आता आपण आरशात, अंिुकपणे, पण नंतर सर्ोरासर्ोर पाहतो. आता र्ला काही अंशी र्ानहत आह,े परंत ु

नंतर र्ला जसे ओळखले जात ेतस ेर्ला कळेल. (1 कररंिकर 13:12) 

9 पण जसे नलनहले आह:े 

"डोळ्याने पानहलेले नाही, कानाने ऐकले नाही , देवाने त्याच्यावर प्रेर् करणार् यांसाठी जे तयार केले आहे त े

र्नुष्याच्या हृदयात नशरले नाही." (1 कररंिकर 2:9) 

म्हणून, कार् हे देवाला लोकानंी करावे असे वाटते. जे देवाचे बनतील त्याचं्याकडे अनतंकाळ चांगले करण्यासाठी काय े

करतात. त्यार्ुळे आम्हाला योजनचेा काही भाग कळू शकतो आनण योजना आम्हाला सर्ज्यापेिा चांगली आहे. 

जुन्या कराराच्या काळातही, काहींनी अनतंकाळ आनण देवाच्या योजनेची वास्तनवकता पानहली (cf. इब्री 11:13-16). 

“या सध्याच्या दषु्ट युगाशी” (गलतीकर 1:4) देवाच्या राज्यात दकती उत्तर् अनंतकाळची तुलना केली जाईल याची 

क्पना येण्यासाठी, पुढील गोष्टींकड ेलि द्ा: 

3 आनण र्ी स्वगाातून एक र्ोठा आवाज ऐकला: “पाहा, देवाचा ननवास र्डंप र्ाणसांबरोबर आह े आनण तो 

त्यांच्याबरोबर राहील आनण ते त्याचे लोक होतील. देव स्वतः त्यांच्याबरोबर असेल आनण त्यांचा देव असेल. 4 

आनण देव त्यांच्या डोळ्यातील प्रत्येक अशू् पुसून टाकील. यापुढ ेर्ृत्यू, द:ुख ककंवा रडणे होणार नाही. आता द:ुख 

होणार नाही, कारण पूवीच्या गोष्टी ननघून गे्या आहेत.” 

5 र्ग जो लसंहासनावर बसला तो म्हणाला, “पाहा, र्ी सवा काही नवीन करतो.” आनण तो र्ला म्हणाला, 

"नलनह, कारण हे शब्लद खरे आनण नवश्वासू आहेत." (प्रकटीकरण 21:3-5) 

7 … नचरंतन आनंद त्यांच्यासाठी असेल. (यशया 61:7) 



18 कारण र्ला असे वाटते की सध्याच्या काळातील द:ुख आप्यार्ध्य ेप्रकट होणाऱ्या गौरवाशी तुलना करण्यास 

योग्य नाहीत. (रोर् 8:18) 

केवळ दःुखाचा अतं होणार नाही तर खरा आनदंही असेल. आनण त्या आनंदात तुर्चाही एक भाग असू शकतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  सर्ारोप टटप्पण्या 

असा अंदाज आहे की एकूण 40 त े110 अब्लज ककंवा इतके र्ानव जगले आहेत (आनण बहुतके र्रण पावले आहेत). 

र्ानवतेचा उदे्दश आप्यासाठी आनदं आनण त्याच्या गौरवासाठी देवाची व्यिा पूजा करणे हा नाही. अनंतकाळ 

आप्यासाठी आनदंाने पटरपूणा असेल आनण देव आप्याला आता सर्जण्यापिेा अनिक गौरवासाठी पात्र आहे, तर 

आपला उदे्दश इतरासंाठीही अनंतकाळ अनिक चांगला करण ेहा आहे. 

येशूने आप्यापैकी प्रत्येकासाठी एक स्िान बनवले आहे (cf. जॉन 14:2) कारण देव आप्याला वैयनक्तकटरत्या तयार 

करतो (स्तोत्र 33:15) आप्याला पटरपूणा करण्यासाठी (स्तोत्र 138:8). आपण इच्छुक असले्या प्रत्येकार्ध्ये त्याने सुरू 

केलेले कार् तो पणूा करेल (दफनलप्पैकर 1:6). 

आप्यापकैी कोयविी लोक नभन्न आहेत आनण दणे्याचे वेगवेगळे र्ागा आहेत. आर्ची अंनतर् भनूर्का शाश्वतता चांगली 

बनवणे आह-े- याचा अिा असा की होय, तुर्च्याकडे देण्याची एक अनोखी पद्धत असेल. जोपयांत तुम्ही शेवटी देवाच्या 

राज्याला पारठंबा दणे्यास नकार देत नाही, तोपयांत दकर्ान 40 अब्लज इतरांपकैी प्रत्यकेासाठी अनंतकाळ चांगले 

बनवण्यात तुर्चा वाटा असेल आनण त्याहूनही अनिक (cf. 1 कररंिकर 12:26; जॉब 14:15; गॅलेनशयन्स 6: 10)! 

बायबल नशकवते की आपण "स्वतःपिेा इतरांना चांगले र्ानणे" (दफनलनप्पयन्स 2:3). म्हणून, नवचार करा की 

जवळजवळ प्रत्येकजण ज्याचा तुम्हाला सार्ना झाला आहे ते एक ददवस तुर्च्यासाठी (आनण तुम्ही त्यांच्यासाठी) 

अनंतकाळ चांगले बननवण्यात र्दत करतील. तुम्ही ज्याचं्याबद्दल चकुीचा अंदाज लावला होता, ज्याचं्याबद्दल 

पूवाग्रहदनूषत होता, त्याचं्याबद्दल चुकीचे नवचार होते, कदानचत ्ॅदफकर्ध्ये कट ऑफ झाला होता, वाईट वागणकू ददली 

होती, तसेच ज्याचं्याशी तुम्ही दयाळूपणे वागलात त्यांच्यासाठी तुम्हाला खरोखर कार् करावे लागेल. म्हणून “एकर्ेकांशी 

दयाळू, कोर्ल र्नाने, एकर्केांना िर्ा करण्याचा प्रयत्न करा, जसे निस्तार्ध्ये देवाने तुम्हाला िर्ा केली” (इदफस 

4:32). "जेवढे तुर्च्यावर अवलंबून आहे नततके सवाांसोबत शातंतेने जगा" (रोर्न्स 12:18). 

अनंतकाळ अनंत काळ टटकत अस्याने, तुम्ही स्वतःला आता ओळखता त्यापिेा 40 अब्लज (कदानचत जास्त) लोकांना 

तुम्ही खरोखरच ओळख ूशकाल! 

तुम्हाला खरोखर काही लोकांसाठी कार् करावे लागेल जे तुम्हाला वाटले की देव किीही वापरू शकत नाही (cf. र्ॅथ्य ू

21:28-32) - कारण "ज ेपनहले आहेत ते शेवटच ेअसतील आनण शेवटचे पनहले असतील" (र्ाका  10:31). 

पुढे नवचार करा की, बायबल नशकवत े की सवा लोक—ज्या लोकाचंी तुम्हाला फारशी पवाा नाही अशा लोकासंह—

देवाच्या सवा पटरपूणातनेे भरून जाण्याची िर्ता आह:े 

14 या कारणास्तव र्ी आप्या प्रभु येशू निस्ताच्या नपत्यासर्ोर र्ाझे गुडघे टेकतो, 15 ज्याच्यापासून स्वगाात 

आनण पृथ्वीवरील संपूणा कुटंुबाचे नाव आहे, 16 तो तुम्हाला त्याच्या वैभवाच्या संपत्तीनुसार, सार्थ्याान े

सार्थ्यावान होण्यासाठी दईेल. त्याच्या आत्म्याद्वारे आत्या र्ाणसार्ध्य,े 17 नवश्वासाने निस्त तुर्च्या 

अंतःकरणात वास करील; जेणकेरून तुम्ही, प्रेर्ात रुजलेले आनण पायावर उभ े राहून, 18 रंुदी, लांबी, खोली 

आनण उंची काय आहे हे सवा सतंांबरोबर सर्जून घेण्यास सिर् असाल — 19 ज्ञानातून जाणारे निस्ताचे प्रेर् 

जाणून घेण्यासाठी; यासाठी की तमु्ही देवाच्या सवा पटरपणूातने ेपटरपणूा व्हाव े. (इदफस 3:14-19). 



आप्याला नशकायच ेआहे आनण अनिक नशकायचे आहे (2 पीटर 3:18). 

शेवटच्या काळासाठी अनिक ज्ञानाची भनवष्यवाणी करण्यात आली होती (डॅननयल 12:4) , हरवले्या गोष्टींच्या 

पुनस्िाापनेसह (र्ॅथ्यू 17:11). 

असे ददसत ेकी देवाने ज ेकाही केले ते का केले याचे ज्ञान अनिक पूणापणे पनुसांचनयत करणे आवश्यक आहे. 

देव अस ेकस ेकरतो? 

9 “तो कोणाला ज्ञान नशकवेल? आनण तो संदेश कोणाला सर्जेल? ज्यानंी फक्त दिू सोडले? ते फक्त स्तनातून 

काढलेले? 10 कारण आज्ञा ननयर्ावर, उपदेशावर आज्ञा, ओळीवर ओळ, ओळीवर ओळ, येिे िोडे, तेिे िोड.े" 

(यशया 28:9-10) 

10 परंतु देवाने ते आप्या आत्म्याद्वारे आप्याला प्रकट केले आहेत. कारण आत्र्ा सवा गोष्टींचा, होय, देवाच्या 

खोल गोष्टींचा शोि घेतो. (1 कररंिकर 2:10) 

त्यार्ळेु नवनवि िर्ागं्रि बघून आपण नसद्धांत नशकू शकतो. आनण जर आपण देवाच्या आत्म्याने चालवले तर आपण 

अनिक सर्जू शकतो. 

आनण नवीन िर्ाशास्त्रीय ज्ञानाचा सार्ना करताना वैयनक्तक नििनांनी कशी प्रनतद्या ददली पानहजे? 

ईयोबने सांनगत्याप्रर्ाण ेसर्जनू घेण्यासाठी देवाला प्रािाना करणे ही एक पायरी आहे: 

24 र्ला नशकवा आनण र्ी र्ाझी जीभ िरीन. र्ी कुठे चुकलो ते र्ला सर्जायला लाव. (नोकरी 6:24) 

नवीन करारात, बेटरयन लोकांनी एक उदात्त उदाहरण ठेवले: 

10 तेव्हा बंिंूनी लगेच पौल व सीला यांना रात्री बेटरयाला पाठवले. ते आ्यावर ते यहुद्ांच्या सभास्िानात गेले. 
11 हे िेस्सलोनीकातील लोकांपिेा अनिक ननष्पि होते, कारण त्यांनी सवा तयारीननशी वचन स्वीकारले, आनण 

या गोष्टी तशा आहेत की नाही हे शोिण्यासाठी ते दररोज पनवत्र शास्त्राचा शोि घेत. (प्रेनषतांची कृत्य े17:10-

11) 

या पुस्तकाच्या उदे्दशाचा एक भाग म्हणजे शास्त्रवचने दणेे, जेणकेरुन जे इच्छुक आहते त्यांना ते तसे आह ेहे पाहता येईल. 

हे नलनहण्याच्या र्ाझ्या उदे्दशाचा एक भाग म्हणजे ज्यांच ेकान उघडे असतील अशा सवाांना देवाचे सत्य सांगण.े 

देवाकडे तुर्च्यासाठी एक योजना आहे. देव तुर्च्यावर प्रेर् करतो आनण तुम्ही इतरांवर प्रेर् करावे अशी त्याची इच्छा 

आहे. तुम्ही त्याच्या प्रेर्ळ जीवनपद्धतीनसुार जगले पानहजे. वास्तनवक प्रेर् वाढवण:े हा जीवनाचा अिा र्ानला जाऊ 

शकतो. 

देवाच्या बाजून े राहण्यासाठी प्रािाना करा (cf. जोशुआ 5:13-14). "जर देव आप्यासाठी असेल तर आप्या नवरुद्ध 

कोण असू शकेल?" रोर्न्स 8:31). 

बायबल नशकवते की र्ानवांसह संपणूा सृष्टी "खूप चांगली" बनवली गेली होती (उत्पनत्त 1:31) आनण त्यान ेसातव्या 

ददवशी बनवले आनण आशीवााद ददला (उत्पनत्त 2:2-3). 



बायबल नशकवत ेकी देवाने र्ानवांना सरळ बनवले असले तरी त्यांनी अनके चुकीचे र्ागा शोिले आहेत (उपदेशक 7:29). 

पुन्हा, कृपया लिात घ्या की बायबल नशकवते: 

8 एखाद्ा गोष्टीचा शेवट त्याच्या सुरुवातीपिेा चांगला असतो. आत्म्यान े िीर िरणारा आत्म्यान े गर्वाष्ठ 

र्ाणसापिेा चांगला असतो. (उपदेशक 7:8) 

सुरुवात खूप चांगली होती आनण शेवट अजून चांगला होईल. 

देवाने र्ानवतेला स्वतःचे पनुरुत्पादन करण्यासाठी आनण त्याच्या कुटंुबाचा भाग होण्यासाठी बनवले (र्लाची 2:15). 

त्याने आप्याला त्याच्या गौरवात सहभागी होण्यासाठी बनवले (रोर्न्स 8:17) आनण नवश्वावर राज्य करण्यासाठी 

(इब्री 2:5-17). येशून ेनशकवले की, "घेण्यापेिा देण ेअनिक िन्य आह"े (प्रेनषत 20:35). 

देवाने प्रेर् देण्यासाठी र्ानवतचेी ननर्र्ाती केली (cf. 1 जॉन 4:7-12) आनण जेणकेरून नवश्वात अनिक प्रेर् असेल (cf. 

र्ॅथ्यू 22:37-39). हाच जीवनाचा अिा आहे. 

देवाच्या योजनेचे रहस्य काय आहे? देवान ेकाहीही का ननर्ााण केले? 

देवाने जे ननर्ााण केले ते अनंतकाळ चांगले होईल (cf. इब्री 6:9, 11:16; दफनलप्पैकर 1:23). 

म्हणूनच त्यान ेनवश्व ननर्ााण केले आनण म्हणूनच त्याने स्त्री-पुरुष ननर्ााण केले. त्याने नवशेषतः येशू आनण सवा 

र्ानवजातीसाठी वारसा/वारसा म्हणून नवश्वाची ननर्र्ाती केली. 

ज्या र्ानवानंा अनंतकाळचे जीवन ददले जाते ते अनतंकाळ चांगले बनवतील. 

देवाच्या योजनेत या युगात त्याच्या आवाहनाकड ेलि दणेाऱ्या सवाांचा सर्ावेश आह े( देव तुम्हाला कॉल करत आहे का? 

ही र्ोफत ऑनलाइन पनुस्तका दखेील पहा ), आनण येणाऱ्या युगातील इतरांचा ( सावानत्रक ऑफर ऑफ सॅ्व्हेशन, 

अपोकाटास्टेनसस देखील पहा: देव हरवले्यांना वाचवू शकतो का? यणेारे वय? शेकडो शास्त्रे देवाची तारणाची योजना 

प्रकट करतात ). 

नििन ककंवा नाही, देवाने तुम्हाला का बनवले? 

या जीवनातील तुर्चा उदे्दश चाटरत्र्य ननर्ााण करण ेहा आहे जेणेकरून तुम्ही तुर्ची िर्ता वाढवू शकता आनण तुम्ही 

अनंतकाळ दकती चांगले सुिारू शकता हे वाढवू शकता. 

देवाने तुम्हाला बनवले आहे जेणकेरून तुम्ही तुर्च्या अनद्वतीय प्रनतभांचा वापर करू शकाल (र्ॅथ्यू 25:14-23; लूक 

19:11-19) अनंतकाळ चांगले करण्यासाठी प्रेर् दणे्यासाठी! 

म्हणूनच देवाने जे केले ते ननर्ााण केले. म्हणनूच देवान ेतुला बनवले आहे. 

 



सतत चचा ऑफ गॉड 

कंटटन्यइंुग चचा ऑफ गॉडच ेयएूसए कायाालय यिे ेआह:े 1036 डब्ल्यू. ग्रँड अव्हने्यू, ग्रोव्हर बीच, कॅनलफोर्नाया,93433 संयुक्त 

राज्य. आर्च ेसंपूणा जगभरात आनण सवा वस्ती असले् या खंडांर्ध्ये (सवा खंड, अंटार्क्टाका वगळता) सर्िाक आहते. 

सतत चचा ऑफ गॉड वबेसाइट र्ानहती 
 

CCOG.ORG 100 भाषांर्िील सानहत्याच्या ललंक्ससह, सतत चचा ऑफ गॉडसाठी र्ुख्य वेबसाइट. 

CCOG.ASIA अनेक आनशयाई भाषांसह आनशयाई-कें दद्रत वेबसाइट. 

CCOG.IN काही भारतीय भाषांसह भारत-कें दद्रत वेबसाइट. 

CCOG.EU युरोनपयन-कें दद्रत वेबसाइट, एकानिक युरोनपयन भाषांसह. 

CCOG.NZ न्यूझीलंडच्या ददशेने लनक्षयत वेबसाइट. 

CCOGAFRICA.ORG आदफ्रकेच्या ददशेन ेलनक्षयत वेबसाइट. 

CCOGCANADA.CA वेबसाइट कॅनडा ददशेन ेलनक्षयत. 

CDLIDD.ES ही पूणापण ेस्पॅननश भाषेची वेबसाइट आह.े 

CG7.ORG ह े7 व्या ददवसाच्या शब्लबाि पाळणार्यांकड ेआह.े 

PNIND.PH दफलीनपन्स-कें दद्रत वेबसाइट, काही टागालॉगसह. 

 

रेनडओ आनण यौतुंबे नव्हनडओ चनॅले 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET बायबल बातम्या भनवष्यवाणी ऑनलाइन रेनडओ.  

Bible News Prophecy चॅनल. यौतुंब,े नबटचुट,े ब्राइटटयन आनण नवर्ेव वर प्रवचन.  

CCOGAfrica चॅनल. आदफ्रकेतील यौतुंबे आनण नबटचुटे नव्हनडओ संदशे. 

CCOG Animations यौतुंब ेनबटचुट ेवर अॅननर्टेेड संदशे. 

ContinuingCOG & COGTube. अनु्र् ेयौतुंब ेआनण नबटचुट ेवर प्रवचन. 

 

बातम्या आनण इनतहास वबेसाइट्स 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM चचा इनतहास वेबसाइट. 

COGWRITER.COM बातम्या, इनतहास आनण भनवष्यवाणी वेबसाइट 

 

 

 

 



(Back cover) 

बायबल अनके रहस्य ेप्रकट करत े

बायबल जगाच्या सुरुवातीपासून गुप्त ठेवलेले रहस्य सांगत े (रोर्न्स 16:25-27), परंतु ते भनवष्यसचूक 

शास्त्रवचनांर्ध्य ेप्रकट झाले आह.े —"सत्याच ेवचन" (2 तीर्थ्य 2:15; जेम्स 1:18).  

बायबल अनेक रहस्यांचा संदभा देत,े जस ेकी देवाच्या राज्याच े रहस्य (र्ाका  4:11), कृपेच े रहस्य (इदफस 3:1-5), 

नवश्वासाच े रहस्य (1 तीर्थ्य 3:9), वैवानहक नातेसंबंिाच े रहस्य (इदफस 5:28-33), अिर्ााच े रहस्य (2 

िेस्सलनीकाकर 2:7), पुनरुत्िानाच े रहस्य (1 कररंिकर 15:51-54), निस्ताच े रहस्य (इदफस 3:4) नपत्याच े रहस्य 

(कलनस्सयन 2:2), देवाच ेरहस्य (कलनस्सयन 2:2; प्रकटीकरण 10:7) आनण अगदी रहस्य बॅनबलोन द गे्रट (प्रकटीकरण 

17:5). 

पुस्तक, देवाच्या योजनेच ेरहस्य: देवान ेकाहीही का ननर्ााण केले? देवान ेतुम्हाला का ननर्ााण केले?, 

शास्त्राद्वारे अनेक रहस्ये स्पष्ट करतात आनण प्रश्नांची उत्तरे देण्यात र्दत करतात जस ेकी: 

‘सुंदर दषृ्टी’ ही देवाची अंनतर् योजना आहे का? 

देवान ेर्ानवांना सरळ केले का? 

दःुख का आहे? 

देवाकड ेतुर्च्यासाठी काही योजना आह ेका? 

ज ेनिस्ती नाहीत त्याचं्यासाठी देवाची योजना आह ेका? 

प्रेर्ाचा देवाच्या योजनेशी काय संबंि आह?े 

ज ेत्याला प्रनतसाद देतील अशा सवाांसाठी देवाची योजना वैयनक्तकटरत्या आनण इतर सवाांसाठी अनंतकाळ 

चांगले करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीन ेप्रेर् देऊ शकेल का? 

होय, देवान ेकोणतीही गोष्ट का ननर्ााण केली आनण देवान ेतुम्हाला का बनवले हे तुम्ही जाण ूशकता! 


