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1.  దేవుని ప్రణాళిక చాలా మందికి ఒక రహస్యం 

బైబిల్ బోధిస్తుంది: 

1 ఆదిలో దేవుడు ఆకాశాన్నీ భూమినీ సృష్టించాడు. (ఆదికాండము 1:1, NKJV అంతటా 

సూచించబడకపోతే) 

కానీ ఎందుకు? 

జీవితానికి అర్ధం ఏంటి? 

భూమిపై ఏదైనా ఉద్దేశ్యం పని చేస్తుందా అని యుగాలుగా ప్రజలు 

ఆలోచిస్తున్నారు. 

మరియు ఉంటే, అది ఏమిటి? 

దేవుడు ఉన్నాడని ఊహిస్తూ, దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు? 

దేవుడు మనుషులను ఎందుకు సృష్టించాడు? దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు? 

మీ జీవితానికి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా? 

విభిన్న సంస్కృతులు మరియు వివిధ మతాల వారి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అయితే అవి 

బైబిలుకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా? 

ఏది నిజం? 

సత్యంలో భాగమేమిటంటే, దేవుని ప్రణాళిక చాలా మందికి రహస్యం. దాని గురించి 

బైబిలు బోధించే విషయాన్ని గమనించండి: 

25 ఇప్పుడు నా సువార్త ప్రకారం, యేసుక్రీస్తు ప్రబోధం ప్రకారం, ప్రపంచం ప్రారంభం నుండి రహస్యంగా 

ఉంచబడిన రహస్యం యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రకారం మిమ్మల్ని స్థిరపరచగల 

వ్యక్తికి 26 విశ్వాసానికి విధేయత చూపడం కోసం, నిత్య దేవుని ఆజ్ఞ 

ప్రకారం, ప్రవచనాత్మక లేఖనాల ద్వారా అన్ని దేశాలకు తెలియజేయబడింది - 27 

దేవునికి, జ్ఞానవంతుడైన, యేసుక్రీస్తు ద్వారా శాశ్వతంగా కీర్తించబడు. 

ఆమెన్. (రోమన్లు 16:25-27 ) 

ప్రపంచం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి రహస్యంగా ఉంచబడిన రహస్యం గురించి బైబిల్ 

చెబుతుంది, అయితే ఇది ప్రవచనాత్మక గ్రంథాలలో వెల్లడి చేయబడింది-"సత్య 

వాక్యం" (2 తిమోతి 2:15; జేమ్స్ 1:18). 

బైబిల్ దేవుని రాజ్యం యొక్క రహస్యం (మార్కు 4:11), కృప యొక్క రహస్యం 

(ఎఫెసీయులకు 3:1-5), విశ్వాస రహస్యం (1 తిమోతి 3:9), రహస్యం వంటి అనేక 

రహస్యాలను సూచిస్తుంది. వివాహ సంబంధం (ఎఫెసీయులు 5:28-33), అధర్మ రహస్యం (2 
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థెస్సలొనీకయులు 2:7), పునరుత్థాన రహస్యం (1 కొరింథీయులు 15:51-54), క్రీస్తు 

రహస్యం (ఎఫెసీయులు 3:4) తండ్రి రహస్యం (కొలొస్సయులు 2:2), దేవుని రహస్యం 

(కొలొస్సయులు 2:2; ప్రకటన 10:7) మరియు మిస్టరీ బాబిలోన్ ది గ్రేట్ (ప్రకటన 

17:5). సత్యం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం ఈ పుస్తకం వ్రాయబడింది, "దేవుని 

రహస్యం యొక్క జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు భరోసా కలిగించే అన్ని సంపదలను 

వారు కలిగి ఉంటారు" (కొలస్సీ 2:2, NET). 

ఇది చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించినప్పటికీ, సారాంశ సువార్తలను వ్రాసిన ముగ్గురు 

రచయితలు అందరూ యేసు ఉపమానాలలో మాట్లాడలేదని ప్రజలు బాగా అర్థం చేసుకునేలా 

నమోదు చేశారు. ఈ యుగంలో చాలామందికి (మత్తయి 13:11; మార్కు 4:11-12; లూకా 8:10) 

దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన రహస్యాలు తెలియకుండా ఉండేందుకు తాను 

ఉపమానాల్లో మాట్లాడినట్లు యేసు చెప్పినట్లు వారు నమోదు చేశారు. 

అపొస్తలుడైన పౌలు, నమ్మకమైన పరిచారకులు “దేవుని మర్మములకు గృహనిర్వాహకులు” (1 

కొరింథీయులు 4:1; cf. 13:2) వారు “ప్రేమతో సత్యాన్ని మాట్లాడతారు” (ఎఫెసీయులు 

4:15). 

బైబిల్ చెప్పే అనేక రహస్యాల గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి మీకు ఉందా? 

దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? 

దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? 

అవును, చాలామందికి వారి స్వంత ఆలోచనలు ఉన్నాయి. 

మీరు నిజంగా తెలుసుకోవటానికి ఏదైనా మార్గం ఉందా? 

మానవ సంప్రదాయాలపై బైబిలును విశ్వసించడానికి ఇష్టపడే వారు తెలుసుకోవచ్చు. 

అయితే, దేవుని ప్రణాళికలోని చాలా ప్రాథమిక అంశాలు కూడా చాలా మందికి రహస్యం 

కాబట్టి, దయచేసి మొత్తం పుస్తకాన్ని చదవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి మరియు 

మీరు కోరుకున్నట్లుగా, ఇప్పుడే ఉదహరించబడిన కొన్ని గ్రంధాలను వెతకండి 

(ఉండటానికి విరుద్ధంగా పూర్తిగా కోట్ చేయబడింది) మరింత స్పష్టత కోసం. 

విశ్వాసంలో విధేయత చూపేవారికి భవిష్య గ్రంధాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా 

రహస్యాలు తెలుసుకోవచ్చు. 

అయినప్పటికీ అవి ఈ యుగంలో అందరికీ తెలియబడలేదు, మాత్రమే ఇప్పుడు పిలువబడే 

వారికి: 

11 … “దేవుని రాజ్యం యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడం మీకు ఇవ్వబడింది; 

అయితే బయట ఉన్నవారికి అన్నీ ఉపమానాల్లో వస్తాయి” (మార్కు 4:11) 
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25 సహోదరులారా, అన్యజనుల సంపూర్ణత వచ్చేవరకు ఇశ్రాయేలీయులకు కొంతవరకు 

అంధత్వము కలుగునట్లు మీ స్వంత అభిప్రాయమున మీరు జ్ఞానయుక్తముగా 

ఉండునట్లు, ఈ మర్మమును గూర్చి మీకు తెలియదని నేను కోరుకొనుటలేదు. (రోమా 

11: 25) 

7 అయితే మనం దేవుని జ్ఞానాన్ని రహస్యంగా మాట్లాడుతున్నాము, దేవుడు మన 

మహిమ కొరకు యుగయుగాలకు ముందు నియమించిన మరుగున జ్ఞానము, (1 కొరింథీయులకు 

2:7) 

"దేవుని రాజ్యం యొక్క రహస్యం" మరియు "సువార్త యొక్క రహస్యం" (ఎఫెసీయులు 

6:19) గురించి మరింత ప్రత్యేకంగా, మీరు ccog.orgలో 100లో అందుబాటులో ఉన్న మా 

ఉచిత బుక్లెట్ ది గోస్పెల్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ని కూడా చూడవచ్చు. వివిధ 

భాషలు . “అన్యజనుల సంపూర్ణత”కి సంబంధించి, సాల్వేషన్ యొక్క యూనివర్సల్ ఆఫర్, 

అపోకటాస్టాసిస్ అనే ఉచిత పుస్తకాన్ని చూడండి: దేవుడు రాబోయే యుగంలో 

తప్పిపోయిన వారిని రక్షించగలడా? వందలాది గ్రంథాలు దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను 

వెల్లడిస్తున్నాయి , ఆన్లైన్లో కూడా www.ccog.orgలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 

8 పరిశుద్ధులందరిలో చిన్నవాడైన నాకు, క్రీస్తు యొక్క శోధించలేని 

ఐశ్వర్యాన్ని అన్యుల మధ్య బోధించడానికి, 9 మరియు రహస్యం యొక్క 

సహవాసం ఏమిటో అందరూ చూసేందుకు ఈ కృప ఇవ్వబడింది. యేసుక్రీస్తు ద్వారా 

సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవునిలో యుగాల ప్రారంభం దాగి ఉంది ; 10 మన ప్రభువైన 

క్రీస్తుయేసునందు ఆయన నెరవేర్చిన నిత్య సంకల్పం ప్రకారం, 11 మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు 

ఆయన నెరవేర్చిన శాశ్వతమైన ఉద్దేశ్యం ప్రకారం , ఇప్పుడు చర్చి ద్వారా 

అనేక రకాలైన దేవుని జ్ఞానాన్ని పరలోకంలోని సంస్థానాలకు మరియు 

అధికారాలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో . అతనిపై విశ్వాసం ద్వారా విశ్వాసంతో 

యాక్సెస్. (ఎఫెసీయులు 3:8-12) 

25 ... దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి, 26 యుగయుగాల నుండి మరియు 

తరతరాలుగా మరుగున పడిన మర్మము ఇప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధులకు బయలుపరచబడుటకై 

మీ కొరకు దేవుని నుండి నాకు ఇవ్వబడిన కార్యనిర్వహణ ప్రకారము నేను మంత్రిని 

అయ్యాను. 27 అన్యజనుల మధ్యనున్న ఈ మర్మము యొక్క మహిమ యొక్క 

ఐశ్వర్యము ఏమిటో వారికి తెలియజేయుటకు దేవుడు ఇష్టపడెను; 

(కొలొస్సయులు 1:25-27) 

దేవుని వాక్యం లేకుండా "శోధించలేని" అనేక "ధనాలు" ఉన్నాయి. ఇవి చాలా కాలంగా 

దాచబడిన బైబిల్ రహస్యాలు. 

2 వ శతాబ్దంలో, స్మిర్నాలోని బిషప్/పాస్టర్ పాలికార్ప్ "క్రీస్తు రాకడ యొక్క 

భవిష్య రహస్యం" గురించి రాశారు (పాలికార్ప్, విక్టర్ ఆఫ్ కాపువా నుండి శకలాలు. 

స్టీఫెన్ సి. కార్ల్సన్, 2006 ద్వారా అనువదించబడింది; అతని రాకడకు సంబంధించిన 

రహస్యాల గురించిన వివరాలు ఇలా ఉండవచ్చు. ఉచిత ఆన్లైన్ పుస్తకంలో కనుగొనబడింది, 

www.ccog.orgలో అందుబాటులో ఉంది, శీర్షిక: ప్రూఫ్ జీసస్ ఈజ్ మెస్సీయ ). 
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అలాగే, 2 వ శతాబ్దంలో, బిషప్లు/పాస్టర్లు ఇగ్నేషియస్ మరియు మెలిటో వివిధ గ్రంథాల రహస్యాలను (ఉదా. ఇగ్నేషియస్ 

ఎపిస్టల్ టు ది ఎఫెసియన్స్ ; మెలిటోస్ ) గురించి అర్థం చేసుకున్నారని రాశారు . 

పాస్ ఓవర్ నాడు హోమిలీ ). 

తొలి క్రైస్తవులుగా మారిన వారికి యేసు మరియు అపొస్తలులు ఈ రహస్యాలలో 

కొన్నింటిని వివరించారు. కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్లో మేము చూడడానికి 

ఇష్టపడే వారి కోసం ఇప్పుడు అలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. 

దేవుని స్వభావం 

భగవంతుని స్వభావం గురించి కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం అతని ప్రణాళికలోని 

రహస్యాలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 

బైబిల్ బోధిస్తుంది “దేవుడు ప్రేమ” (1 యోహాను 4:16), “దేవుడు ఆత్మ” (జాన్ 4:24), 

“యెహోవా మంచివాడు” (నహూమ్ 1:7, వరల్డ్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్) , సర్వశక్తిమంతుడు 

(యిర్మీయా 32 ) :17,27), అన్నీ తెలిసినవాడు (యెషయా 46:9-10), మరియు ఆయన నిత్యుడు 

(యెషయా 57:15). 

అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 

7 ఆయనలో మనకు ఆయన రక్తం ద్వారా విమోచన, పాప క్షమాపణ, ఆయన కృప యొక్క 

ఐశ్వర్యం ప్రకారం, 8 ఆయన మనకు విస్తారమైన జ్ఞానాన్ని మరియు 

వివేకాన్ని కలిగించాడు, 9 తన చిత్తానికి సంబంధించిన రహస్యాన్ని మనకు 

తెలియజేసాడు. అతను తనలో తాను సంకల్పించుకున్న అతని మంచి ఆనందం, 10 సమయాల 

సంపూర్ణత యొక్క వ్యవధిలో అతను పరలోకంలో ఉన్న మరియు భూమిపై ఉన్న 

సమస్తాన్ని క్రీస్తులో ఒకదానిలో సమీకరించగలడు - ఆయనలో. (ఎఫెసీయులు 1:7-

10) 

దేవుని చిత్తం చాలా మందికి (ఇప్పుడు పిలవబడని వారికి) ఒక రహస్యమని గమనించండి, 

ముఖ్యంగా కాలాలు సంపూర్ణంగా ఉండే వరకు—ఇది ప్రవచించబడిన పునరుత్థానం తర్వాత 

చాలా మందికి వస్తుంది. 

అయినప్పటికీ, దేవుడు చాలా కాలం క్రితమే తన ప్రణాళికలోని అంశాలను వివరించాడు: 

11 ప్రభువు ఆలోచన శాశ్వతమైనది, ఆయన హృదయ ప్రణాళికలు తరతరాలుగా 

నిలుస్తాయి. (కీర్తన 33:11) 

18 మీరు మీ పూర్వీకుల సంప్రదాయం ద్వారా పొందిన మీ లక్ష్యరహిత ప్రవర్తన 

నుండి వెండి లేదా బంగారం వంటి నాసిరకం వస్తువులతో విమోచించబడలేదని, 19 కానీ 

మచ్చలేని మరియు మచ్చలేని గొర్రెపిల్ల వలె క్రీస్తు యొక్క విలువైన 

రక్తంతో మీరు విమోచించబడ్డారు. 20 నిజానికి ఆయన ప్రపంచం పునాది 

వేయకముందే ముందుగా నిర్ణయించబడ్డాడు, అయితే ఈ చివరి కాలంలో మీ కోసం 

ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాడు. (1 పేతురు 1:18-20) 
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8 భూమ్మీద నివసించేవారందరూ అతనిని {మృగాన్ని} ఆరాధిస్తారు, ప్రపంచం 

స్థాపించబడినప్పటి నుండి చంపబడిన గొర్రెపిల్ల జీవిత పుస్తకంలో దీని 

పేర్లు వ్రాయబడలేదు. (ప్రకటన 13:8) 

గొఱ్ఱెపిల్ల అనగా జీసస్ (cf. జాన్ 1:29, 36) మొదటి నుండి చంపబడాలని 

ఉద్దేశించబడ్డాడని బైబిల్ చెబుతున్న వాస్తవం, మానవులు పాపం చేస్తారని 

దేవునికి తెలుసు మరియు ఆయనకు చాలా కాలంగా ప్రణాళిక ఉంది. 

ప్రవక్త యెషయా దేవుని ప్రణాళిక యొక్క నిశ్చయత గురించి దీనిని రికార్డ్ 

చేయడానికి ప్రేరేపించబడ్డాడు: 

8 “ఇది గుర్తుంచుకోండి మరియు మీరు మనుషులను చూపించండి; ఓ అపరాధులారా, 

గుర్తుంచుకోండి. 9 పూర్వపు సంగతులను జ్ఞాపకముంచుకొనుము, నేనే దేవుడను, 

మరియొకడు లేడు; నేనే దేవుడను, నాకు సాటి ఎవరూ లేరని, 10 ప్రారంభం నుండి 

ముగింపును ప్రకటిస్తూ, ప్రాచీన కాలం నుండి ఇంకా పూర్తి చేయని పనులు, 'నా 

సలహా నిలుస్తుంది, నా ఇష్టమంతా చేస్తాను' అని చెబుతూ , 11 తూర్పు నుండి 

వేటాడే పక్షి, దూర దేశం నుండి నా సలహాను అమలు చేసే వ్యక్తి. నిజానికి నేను 

మాట్లాడాను; నేను కూడా తీసుకువస్తాను. నేను దానిని ఉద్దేశించాను; నేను కూడా 

చేస్తాను. (యెషయా 46:8-11) 

11 ప్రభువు ఆలోచన శాశ్వతమైనది, ఆయన హృదయ ప్రణాళికలు తరతరాలుగా 

నిలుస్తాయి. (కీర్తన 33:11) 

దేవుని ప్రణాళికలు నెరవేరుతాయి. 

కింది వాటిని కూడా పరిగణించండి: 

16 దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుడిని 

ఇచ్చాడు; 17 ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుడిని ప్రపంచాన్ని ఖండించడానికి 

ప్రపంచంలోకి పంపలేదు, కానీ అతని ద్వారా ప్రపంచం రక్షించబడాలని (యోహాను 

3:16-17). 

దేవుడు మంచివాడు, ప్రణాళికాపరుడు మరియు ప్రేమ వంటి కొన్ని దేవుని లక్షణాలను 

మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము: ఇది ఆయనను మరియు ఆయన దేనినైనా ఎందుకు తయారు 

చేశాడనే దాని గురించి అతని ప్రాథమిక ప్రేరణలను బాగా అర్థం చేసుకోవడంలో మాకు 

సహాయపడుతుంది. 

మీరు ముఖ్యమైనవారు. మీరు ముఖ్యం! దేవుడు నిన్ను వ్యక్తిగతంగా 

ప్రేమిస్తున్నాడు. మరియు మీ కోసం వ్యక్తిగతంగా ఒక ప్రణాళిక ఉంది. 
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2.  ఎందుకు సృష్టి? మనుషులు ఎందుకు? సాతాను ఎందుకు? 

సత్యం అంటే ఏమిటి? విశ్రాంతి మరియు పాపం యొక్క 

రహస్యాలు ఏమిటి ? 

యుగయుగాలుగా తత్వవేత్తలు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద ప్రశ్నలలో ఒకటి, “మనం ఇక్కడ 

ఎందుకు ఉన్నాము?” మరొకటి, “ఏదైనా ఎందుకు ఉంది?” 

ఈ ప్రశ్నలకు ప్రాథమిక సమాధానాలు దేవుని వాక్యమైన బైబిల్లో చూడవచ్చు. 

విశ్వం యొక్క మూలాల గురించి వివిధ ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది 

శాస్త్రవేత్తలు, అలాగే మతపరమైన వ్యక్తుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం ఉంది, 

మానవులందరికీ ఒకే తల్లి ఉందని (అది ఎంత వెనుకకు వెళుతుంది అనే దానిపై వివాదాలు 

ఉన్నప్పటికీ). 

ది బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ 

సాధారణంగా ఆదికాండము అని పిలువబడే బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకంలో దేవుడు 

దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు అనే దాని గురించి మనకు కొన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి. 

దేవుడు తాను చేసిన దానిని మంచిగా చూశాడని జెనెసిస్ బుక్ పదే పదే చూపిస్తుంది 

(ఆదికాండము 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). మరియు, యెషయా యొక్క తరువాతి గ్రంధం, దేవుడు 

భూమిని నివాసం ఉండేలా ఏర్పరచాడని మనకు తెలియజేస్తుంది (యెషయా 45:18). 

దేవుడు మానవులను సృష్టించడం గురించి ఆదికాండము ఇలా బోధిస్తుంది: 

26 అప్పుడు దేవుడు, “మన స్వరూపంలో, మన పోలిక ప్రకారం మనిషిని చేద్దాం. 

సముద్రపు చేపల మీదా, ఆకాశ పక్షుల మీదా, పశువుల మీదా, భూమి మీదా, భూమ్మీద 

పాకే ప్రతి జీవి మీదా వారు ఏలుబడి చేయాలి.” 

27 కాబట్టి దేవుడు తన స్వరూపంలో మనిషిని సృష్టించాడు; దేవుని ప్రతిరూపంలో 

అతను అతనిని సృష్టించాడు; స్త్రీ మరియు పురుషుడు వారిని సృష్టించాడు. 28 

అప్పుడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు మరియు దేవుడు వారితో ఇలా అన్నాడు: 

“మీరు ఫలించి వృద్ధి చెందండి; భూమిని నింపి దానిని లొంగదీసుకోండి; సముద్రపు 

చేపల మీదా, ఆకాశ పక్షుల మీదా, భూమి మీద సంచరించే ప్రతి జీవి మీదా 

ఆధిపత్యం చెలాయించండి.” 

29 మరియు దేవుడు ఇలా అన్నాడు: “చూడండి, భూమి అంతటా విత్తనాన్ని ఇచ్చే 

ప్రతి వృక్షాన్ని, విత్తనాన్ని ఇచ్చే ప్రతి చెట్టును నేను మీకు ఇచ్చాను. 

అది మీకు ఆహారంగా ఉంటుంది. 30 అలాగే, భూమిలోని ప్రతి మృగానికి, గాలిలోని 

ప్రతి పక్షికి మరియు భూమిపై జీవం ఉన్న ప్రతిదానికీ, నేను ప్రతి పచ్చని 

మూలికను ఆహారంగా ఇచ్చాను. మరియు అది అలా ఉంది. (ఆదికాండము 1:26-30) 
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దేవుడు మానవులను దేవుని రకం తర్వాత ఏర్పరచాడు, జంతువు రకం తర్వాత కాదు. దేవుడు 

తప్పనిసరిగా తనను తాను పునరుత్పత్తి చేసుకుంటున్నాడు (మలాకీ 2:15). భూమిపై ఉన్న 

వస్తువులను పరిపాలించడానికి మానవులు కొంతవరకు దేవుని భౌతిక రూపంలో 

సృష్టించబడ్డారని మనం చూస్తాము (cf. హెబ్రీయులు 2:5-8), మరియు ఇతర గ్రంథాలు 

దైవీకరణ ప్రణాళికలో భాగమని చూపుతున్నాయి (cf. 1 యోహాను 3:2 ) 

మానవులు మరియు సృష్టి చెడ్డవా? 

లేదు. ఆదికాండములోని తదుపరి వచనం మనకు చెబుతుంది: 

31 అప్పుడు దేవుడు తాను చేసినదంతా చూశాడు, అది నిజంగా చాలా బాగుంది . కాబట్టి 

సాయంత్రం మరియు ఉదయం ఆరవ రోజు. (ఆదికాండము 1:31) 

కాబట్టి, మొత్తం పునఃసృష్టి (ఆదికాండము 1:3-2:3) చాలా బాగుంది మరియు అది 

కనిపించినట్లుగా, భూమిని లొంగదీసుకోవడానికి మానవులకు దేవుని సూచనలు కూడా అలానే 

ఉంటాయి (ఆదికాండము 1:28). 

ఆరవ రోజు తర్వాత, దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు: 

1 ఆ విధంగా ఆకాశాలు మరియు భూమి, మరియు వాటిలోని సమస్త సైన్యాలు 

పూర్తయ్యాయి. 2 దేవుడు తాను చేసిన పనిని ఏడవ రోజు ముగించాడు, మరియు అతను 

చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. 3 దేవుడు ఏడవ 

రోజును ఆశీర్వదించాడు మరియు దానిని పవిత్రం చేశాడు, ఎందుకంటే దేవుడు 

సృష్టించిన మరియు చేసిన తన పని అంతటి నుండి అతను విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. 

(ఆదికాండము 2:1-3) 

దేవుడు, సారాంశంలో, ఆరు రోజులలో భౌతిక సృష్టిని మరియు ఏడవ రోజున మరింత 

ఆధ్యాత్మిక సృష్టిని చేసాడు. 

దేవుడు ఏడవ రోజును ఆశీర్వదించడం కూడా అతను దానిని "మంచిది"గా భావించాడని 

చూపిస్తుంది (నిర్గమకాండము 20:8లో, "దీన్ని పవిత్రంగా ఉంచు" అని చెప్పాడు). 

దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. 

మనిషి అంటే ఏమిటి? 

ఆదికాండము నుండి క్రింది వాటిని కూడా గమనించండి: 

15 అప్పుడు ప్రభువైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని పట్టుకొని ఏదెను తోటను మేపుటకు 

మరియు దానిని కాపాడుటకు దానిలో ఉంచెను. (ఆదికాండము 2:15) 

తోటను మెరుగ్గా ఉంచడానికి మరియు దానిని ఉంచడానికి కారణం. 

పాత నిబంధన బోధిస్తుంది: 
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4 మీరు మనుష్యుని గురించి గుర్తుంచుకోవడానికి మరియు  

మీరు అతనిని సందర్శించడానికి మనుష్యకుమారుని గురించి ఏమి ఆలోచిస్తారు?  
5 ఎందుకంటే మీరు అతన్ని దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ  

చేసి, కీర్తి మరియు గౌరవంతో అతనికి పట్టాభిషేకం చేసారు. 

6 నీ చేతిపనుల మీద అతనికి అధికారము కల్పించితివి;  

మీరు అన్నిటినీ అతని పాదాల క్రింద ఉంచారు,  
7 గొర్రెలు మరియు ఎద్దులు - పొలంలోని  

జంతువులు,  
8 ఆకాశ పక్షులు  

మరియు సముద్రపు చేపలు సముద్రపు మార్గాల గుండా వెళతాయి. (కీర్తన 8:4-8) 

మానవులకు భూమిపై ఆధిపత్యం ఇవ్వబడింది (దేవుని చేతి పనులలో భాగం). కొత్త నిబంధన 

దీనిని మరింత విస్తరిస్తుంది: 

5 మనం మాట్లాడే రాబోవు లోకాన్ని ఆయన దేవదూతలకు అప్పగించలేదు. 6 అయితే 

ఒక ప్రదేశంలో ఒక వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు : “మనుష్యుడు ఏమిటి , అతని గురించి 

మీరు గుర్తుంచుకోవాలి? లేక మనుష్యకుమారుడా ? 

7 నీవు అతనిని దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ చేసావు; నీవు అతనికి మహిమతోను 

ఘనతతోను పట్టాభిషేకము చేసితివి మరియు నీ చేతిపనుల మీద అతనిని 

నియమించితివి: 8 నీవు అతని పాదముల క్రింద సమస్తమును అప్పగించితివి. ఎందుకంటే 

ఆయన అందరినీ తన క్రింద ఉంచాడు, అతను తన క్రింద ఉంచనిదేదీ విడిచిపెట్టాడు. 

కానీ ఇప్పుడు మనం ఇంకా అన్ని విషయాలు అతని క్రింద ఉంచబడలేదు. 

9 అయితే మరణ బాధల కోసం దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ చేయబడిన యేసును 

మహిమ మరియు గౌరవంతో కిరీటం చేయడం మనం చూస్తాము ; భగవంతుని దయతో 

ప్రతి మనిషికి మరణం రుచి చూడాలి. 

10 ఎందుకంటే, ఎవరి కోసం సమస్తమూ, ఎవరి ద్వారా అన్నీ ఉన్నాయో, అనేకమంది 

కుమారులను మహిమలోకి తీసుకురావడంలో, వారి రక్షణకు అధిపతిని బాధల ద్వారా 

పరిపూర్ణంగా చేయడం ఆయన అయ్యాడు. 

11 ఏలయనగా పరిశుద్ధపరచువాడును , పరిశుద్ధపరచబడువాడును అందరూ ఒక్కరే; 

12 నేను నీ పేరును నా సహోదరులకు ప్రకటిస్తాను, చర్చి మధ్యలో నేను నిన్ను 

కీర్తిస్తాను. 

13 మళ్ళీ, నేను అతనిపై నమ్మకం ఉంచుతాను. మళ్ళీ, ఇదిగో నేను మరియు దేవుడు 

నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు. 

14 పిల్లలు మాంసాహారంలో పాలుపంచుకున్నందున, అతను కూడా అలాగే దానిలో 

పాలుపంచుకున్నాడు. మరణం ద్వారా అతను మరణం యొక్క శక్తిని కలిగి ఉన్న 

వ్యక్తిని నాశనం చేయగలడు, అంటే డెవిల్; 
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15 మరియు మరణ భయంతో జీవితాంతం బానిసత్వంలో ఉన్న వారిని విడిపించండి. 

16 అతను దేవదూతల స్వభావాన్ని అతనిని ధరించలేదు. కానీ అతడు అబ్రాహాము 

సంతానాన్ని అతనిపైకి తీసుకున్నాడు. 

17 కావున అతడు ప్రజల పాపములకు సమాధానము కలుగజేయుటకు దేవుని విషయములో 

కనికరము మరియు నమ్మకమైన ప్రధాన యాజకునిగా ఉండునట్లు అన్ని విషయములలో 

తన సహోదరులవలె ఉండవలెను . ( హెబ్రీయులు 2:5-17 , KJV) 

కాబట్టి, విశ్వాన్ని పాలించడం ప్రణాళికలో భాగం. 

అయినప్పటికీ, అన్ని విషయాలు ఇంకా మానవ నియంత్రణలో లేకపోవడానికి క్రింది 

కారణాలలో ఒకటి: 

23 అందరూ పాపం చేసి దేవుని మహిమకు దూరమయ్యారు (రోమా 3:23) 

కానీ మనల్ని పాపం నుండి విమోచించడం అనేది ప్రణాళికలో భాగం (cf. రోమన్లు 3:24-26), 

కాబట్టి మనం తరువాత పాలించగలుగుతాము. 

పోలిస్తే మనుషుల రహస్యం 

మానవులు కేవలం జంతువులేనా, ఇతర ప్రైమేట్ల కంటే ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన వారు 

మాత్రమేనా? 

సంఖ్య 

దీంతో శాస్త్రవేత్తలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. 

కానీ దేవుని మాటను అంగీకరించడానికి ఇష్టపడేవారు అర్థం చేసుకోగలరు. 

మానవులలో మనిషి యొక్క ఆత్మ ఉంటుంది, అయితే జంతువులు, ఇతర ప్రైమేట్లతో సహా, 

అదే స్ఫూర్తిని కలిగి ఉండవు. మానవులలో ఆత్మ ఉందనే వాస్తవికత పాత మరియు కొత్త 

నిబంధనలు రెండింటిలోనూ బోధించబడింది: 

8 అయితే మనిషిలో ఆత్మ ఉంది, సర్వశక్తిమంతుడి శ్వాస అతనికి అవగాహనను 

ఇస్తుంది. (యోబు 32:8) 

11 మనిషికి సంబంధించిన విషయాలు అతనిలో ఉన్న మనిషి ఆత్మకు తప్ప ఎవరికి 

తెలుసు?... (1 కొరింథీయులు 2:11) 

దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మ మనిషిలో ఉందని సెక్యులరిస్టులు ఒప్పుకోరు. 

కానీ ఉంది. 
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మరియు మనిషి యొక్క ఆత్మ జంతువులు కలిగి ఉన్న ఆత్మల రకానికి భిన్నంగా ఉంటుంది 

(cf. ప్రసంగి 3:21). 

తిరిగి 1978లో, పాత వరల్డ్వైడ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ హెర్బర్ట్ W. 

ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ రాసిన బుక్లెట్ను మానవ మనస్సు గురించి సైన్స్ కనుగొనలేదు అనే 

శీర్షికతో ప్రచురించింది . దాని నుండి కొన్ని సారాంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 

గొప్ప మనస్సులు ప్రపంచ సమస్యలను ఎందుకు పరిష్కరించలేవు? 

శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు, "తగినంత జ్ఞానం అందించబడింది, మరియు మేము 

అన్ని మానవ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాము మరియు మా చెడులన్నింటినీ నయం 

చేస్తాము." 1960 నుండి ప్రపంచ విజ్ఞాన నిధి రెట్టింపు అయింది. కానీ 

మానవత్వం యొక్క చెడులు కూడా రెట్టింపు అయ్యాయి. … 

కానీ గొప్ప మానవ మనస్సులు ఆ దైవికంగా వెల్లడి చేయబడిన జ్ఞానాన్ని 

ఎన్నడూ గ్రహించలేదు. మన సృష్టికర్త దేవుడు తన సందేశాన్ని విడదీయరాని 

రహస్య కోడ్లో పంపినట్లుగా ఉంది. 

మరియు గొప్ప మానవ మనస్సులు ఆ రహస్య కోడ్ను ఎప్పుడూ ఛేదించలేదు. ఆధునిక 

శాస్త్రం దానిని అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది. మనస్తత్వవేత్తలు మానవ 

మనస్సు ఏమి కంపోజ్ చేయబడిందో స్వయంగా అర్థం చేసుకోలేరు. … 

జంతువుల మెదడు మరియు మానవ మెదడు మధ్య ఆకారం మరియు నిర్మాణంలో 

వాస్తవంగా తేడా లేదు. ఏనుగులు, తిమింగలాలు మరియు డాల్ఫిన్ల మెదడు మానవ 

మెదడు కంటే పెద్దది మరియు చింప్ మెదడు కొద్దిగా చిన్నది. 

గుణాత్మకంగా మానవ మెదడు చాలా కొద్దిగా ఉన్నతంగా ఉండవచ్చు, కానీ 

అవుట్పుట్లో తేడాను రిమోట్గా లెక్కించడానికి సరిపోదు. 

అయితే, విస్తారమైన వ్యత్యాసానికి కారణమేమిటి? సైన్స్ తగిన సమాధానం 

ఇవ్వదు. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు, మెదడు పరిశోధనా రంగంలో, జంతువుల 

మెదడులో లేని మానవ మెదడులో కొన్ని భౌతిక రహిత భాగాలు తప్పనిసరిగా 

ఉండాలని నిర్ధారించారు. కానీ చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు నాన్ఫిజికల్ ఉనికి 

యొక్క అవకాశాన్ని అంగీకరించరు. 

ఇంకా ఏ వివరణ ఉంది? వాస్తవానికి, మానవ మెదడు యొక్క భౌతిక ఆధిక్యత 

యొక్క స్వల్ప స్థాయికి వెలుపల, ఆధ్యాత్మిక సంభావ్యతను కూడా 

అంగీకరించడానికి ఇష్టపడకపోవడం వల్ల సైన్స్కు ఎటువంటి వివరణ లేదు. 

మనిషి తన స్వంత సృష్టికర్త యొక్క ఉనికిని కూడా అంగీకరించడానికి 

నిరాకరించినప్పుడు, అతను తన మనస్సు నుండి ప్రాథమిక నిజమైన జ్ఞానం, 

వాస్తవం మరియు అవగాహన యొక్క విస్తారమైన మహాసముద్రాలను 

మూసివేస్తాడు. అతను సత్యానికి బదులుగా ఉపయోగించినప్పుడు, అతను 

అందరికంటే అజ్ఞానిగా ఉంటాడు, అయినప్పటికీ అతను తెలివైనవాడిని అని 

చెప్పుకుంటాడు. … 
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భూమి యొక్క దుమ్ముతో తయారు చేయబడింది. అతను తన తాత్కాలిక మానవ 

జీవితాన్ని గాలి నుండి పొందుతాడు, తన నాసికా రంధ్రాల నుండి పీల్చుకుంటాడు. 

అతని ప్రాణం రక్తంలో ఉంది (ఆది. 9:4, 6). కానీ ఆటోమొబైల్ 

కార్బ్యురేటర్లో గ్యాసోలిన్గా కూడా గాలిని పీల్చడం ద్వారా 

ప్రాణాధారం ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. కాబట్టి ప్రాణం రక్తంలో ఉన్నట్లే 

శ్వాస కూడా "జీవ శ్వాస". 

పూర్తిగా పదార్థంతో తయారైన మనిషి, శ్వాస తన తాత్కాలిక భౌతిక జీవితాన్ని 

ఇచ్చిన వెంటనే జీవాత్మగా మారాడని జాగ్రత్తగా గమనించండి. … ఆత్మ భౌతిక 

పదార్థంతో కూడి ఉంటుంది, ఆత్మ కాదు. 

మానవ మెదడు దాదాపు జంతువుల మెదడుతో సమానంగా ఉంటుందని నేను వివరించాను. 

కానీ మనిషి భగవంతుని రూపంలో మరియు ఆకృతిలో సృష్టించబడ్డాడు, దేవునితో 

ప్రత్యేక సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటానికి - దేవుని కుటుంబంలో జన్మించే 

సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు. మరియు దేవుడు ఆత్మ (యోహాను 4:24). 

అంతరాన్ని పూడ్చడం సాధ్యమయ్యేలా చేయడానికి - లేదా మానవజాతి యొక్క 

పరివర్తన, పూర్తిగా పదార్థముతో కూడి, దేవుని రాజ్యంలో ఆత్మ జీవులుగా, ఆ 

తర్వాత పూర్తిగా ఆత్మతో కూర్చబడి, అదే సమయంలో మనిషికి భగవంతుని వంటి 

మనస్సును అందించడానికి - దేవుడు ప్రతి మనిషిలో ఒక ఆత్మను ఉంచాడు. 

యోబు 32:8లో, “మానవునిలో ఆత్మ ఉంది: సర్వశక్తిమంతుని ప్రేరణ వారికి 

జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది” అని చదువుతాము. 

ఇది చాలా కొద్దిమందికి మాత్రమే అర్థమయ్యే గొప్ప సత్యం. 

నేను ఈ ఆత్మను మానవ ఆత్మ అని పిలుస్తాను, ఎందుకంటే ఇది ప్రతి మనిషిలో 

ఉంటుంది, ఇది ఆత్మ సారాంశం మరియు పట్టింపు లేదు. ఇది ఆత్మ వ్యక్తి లేదా 

జీవి కాదు. ఇది మనిషి కాదు, మనిషిలోని ఆత్మ సారాంశం. ఇది ఆత్మ కాదు - భౌతిక 

మానవుడు ఒక ఆత్మ. మానవ ఆత్మ మానవ మెదడుకు మేధస్సు యొక్క శక్తిని 

అందిస్తుంది. 

మానవ ఆత్మ మానవ జీవితాన్ని అందించదు - మానవ జీవితం భౌతిక రక్తంలో ఉంది, 

జీవం యొక్క శ్వాస ద్వారా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. 

ఇది జంతువుల మెదడులో లేని మానవ మెదడులోని భౌతిక రహిత భాగం. పునరుత్థాన 

సమయంలో, పదార్థాన్ని ఆత్మగా మార్చకుండా, మానవుడి నుండి దైవికంగా 

మారడం సాధ్యమయ్యే పదార్ధం. అది నేను కొంచెం తరువాత వివరిస్తాను. 

మనిషిలోని ఈ స్పిరిట్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను స్పష్టంగా 

తెలియజేస్తాను. ఇది ఆత్మ సారాంశం, పదార్థంలో గాలి సారాంశం మరియు నీరు 

కూడా అంతే. ఈ మానవ ఆత్మ చూడదు. భౌతిక మెదడు కళ్ల ద్వారా చూస్తుంది. ఒక 

వ్యక్తిలోని మానవ ఆత్మ వినదు. మెదడు చెవుల ద్వారా వింటుంది. ఈ మానవ 

ఆత్మ ఆలోచించదు. 
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మెదడు ఆలోచిస్తుంది - ఆత్మ ఆలోచించే శక్తిని ప్రసాదించినప్పటికీ, 

అటువంటి ఆత్మ లేని బ్రూట్ జంతువుల మెదళ్ళు చాలా ప్రాథమిక పద్ధతిలో 

తప్ప చేయలేవు. . .. 

మనిషికి సంబంధించిన విషయాలను ఏ మూగ జంతువు కూడా తెలుసుకోలేనట్లే, మనిషిలో 

ఉన్న మనిషి యొక్క ఆత్మ - మానవ ఆత్మ - తప్ప మనిషి మెదడు ద్వారా 

మాత్రమే తెలుసుకోలేడు. అలాగే, అదే పద్ధతిలో, ఒక మనిషి కూడా దేవుని 

విషయాలను తెలుసుకోలేడు - గ్రహించలేడు - అతను మరొక ఆత్మను పొందే వరకు - 

దేవుని పరిశుద్ధాత్మ. 

ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, మానవులందరికీ పుట్టినప్పటి నుండి "మనిషి యొక్క 

ఆత్మ" అని పిలువబడే ఒక ఆత్మ ఉంది, అది వారిలో ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ మనిషి 

కాదని జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది మనిషిలో ఏదో ఉంది. ఒక వ్యక్తి చిన్న 

పాలరాయిని మింగవచ్చు. ఇది అప్పుడు మనిషిలో ఏదో ఉంది, కానీ అది మనిషి లేదా 

మనిషిగా అతనిలోని ఏదైనా భాగం కాదు. మనిషి భూమి యొక్క దుమ్ముతో తయారు 

చేయబడ్డాడు - మర్త్యుడు. ఈ మానవ ఆత్మ ఆత్మ కాదు. ఇది ఆత్మలోని ఏదో 

భౌతిక మనిషి. 

ఇంకా, 14వ వచనాన్ని గమనించండి: “అయితే సహజమైన మనిషి దేవుని ఆత్మను 

పొందలేడు: అవి అతనికి వెర్రితనం ; వారు ఆధ్యాత్మికంగా వివేచించబడ్డారు 

కాబట్టి అతను వాటిని తెలుసుకోలేడు. 

కాబట్టి, పుట్టినప్పటి నుండి, దేవుడు యుఎస్కు ఒక ఆత్మను ఇస్తాడు, దానిని 

మంచి పదం లేకపోవడంతో నేను మానవ ఆత్మ అని పిలుస్తాను. ఇది జంతువుల 

మెదడులో లేని మైండ్ శక్తిని ఇస్తుంది. ఇంకా ఆ మైండ్ పవర్ భౌతిక విశ్వం 

యొక్క జ్ఞానానికి పరిమితం చేయబడింది. ఎందుకు? ఎందుకంటే జ్ఞానం ఐదు 

భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా మాత్రమే మానవ మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తుంది. 

కానీ ఆడం మరియు ఈవ్ల సృష్టిలో దేవుడు మానవుని సృష్టిని పూర్తి చేయలేదని 

గమనించండి. భౌతిక సృష్టి పూర్తయింది. వారి సృష్టిలో వారు ఈ "మానవ" 

స్ఫూర్తిని కలిగి ఉన్నారు. … 

భౌతిక భూమి నుండి వచ్చిన భౌతిక మానవుల నుండి తనను తాను పునరుత్పత్తి 

చేయడానికి - భౌతిక నుండి ఆధ్యాత్మిక కూర్పుకు "అంతరాన్ని తగ్గించడానికి" 

దేవుడు ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు? 

మొదటిగా, దేవుడు భౌతిక మానవునిలో “మానవ” ఆత్మను ఉంచాడు. ఏది 

ఏమైనప్పటికీ, నిర్ణయాలు తీసుకునేది, పశ్చాత్తాపం చెందడం లేదా పాత్రను 

నిర్మించేది మానవ ఆత్మ కాదు. నేను నొక్కిచెప్పినట్లుగా, ఈ ఆత్మ జీవం 

పోయదు, చూడదు, వినదు, అనుభూతి చెందదు లేదా ఆలోచించదు. ఇది శారీరక మనిషికి తన 

మెదడు ద్వారా ఈ పనులను చేయడానికి శక్తినిస్తుంది. కానీ ఈ ఆత్మ ప్రతి 

ఆలోచనను - పంచేంద్రియాల ద్వారా పొందిన ప్రతి జ్ఞానాన్ని రికార్డ్ 

చేస్తుంది మరియు ఇది మానవ జీవితంలో అభివృద్ధి చెందిన మంచి లేదా చెడు - 

ఏదైనా పాత్రను రికార్డ్ చేస్తుంది. 
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మానవ మనిషిని అక్షరాలా నుండి తయారు చేశారు. దేవుడు మట్టితో ఒక పాత్రను 

తయారు చేసి, మలచిన కుమ్మరి వంటివాడు. కానీ మట్టి చాలా గట్టిగా ఉంటే, అది 

అతను కోరుకున్న రూపంలో మరియు ఆకృతికి వంగదు. అది చాలా మృదువుగా మరియు 

తేమగా ఉన్నట్లయితే, కుమ్మరి దానిని వంగిన చోట "స్టేప్ట్" చేయడానికి 

దానికి దృఢత్వం ఉండదు. 

యెషయా 64:8లో గమనించండి: “అయితే ఇప్పుడు, [శాశ్వతమైన], నీవు మా తండ్రివి; 

మేము మట్టి, మరియు మీరు మా కుమ్మరి; మరియు మేమంతా నీ చేతి పని. 

అయినప్పటికీ దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి తన స్వంత మనస్సును ఇచ్చాడు. 

ఎవరైనా దేవుణ్ణి లేదా దేవుని మార్గాలను గుర్తించడానికి నిరాకరిస్తే - 

తప్పు గురించి పశ్చాత్తాపపడి సరైన వైపుకు తిరగడానికి నిరాకరిస్తే, దేవుడు 

అతనిని తీసుకోలేడు మరియు అతనిలో దైవిక లక్షణాన్ని సృష్టించలేడు. కానీ 

మానవ క్లే తేలికగా ఉండాలి, ఇష్టపూర్వకంగా దిగుబడి ఉండాలి. మానవుడు 

బిగుసుకుపోయి ప్రతిఘటిస్తే, అతను చాలా పొడిగా మరియు గట్టిగా ఉన్న 

మట్టి వంటివాడు. కుమ్మరి దానితో ఏమీ చేయలేడు. అది ఇచ్చి వంగదు. అలాగే, 

అతను సంకల్పం, ఉద్దేశ్యం మరియు దృఢ సంకల్పం తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, 

దేవుడు అతనిని పాక్షికంగా దేవుడు కోరుకునే విధంగా మలచినప్పుడు అతను 

"ఉండలేడు" - చాలా కోరికగలవాడు, బలహీనుడు, పాత్ర యొక్క మూలం లేనివాడు, అతను 

చివరి వరకు సహించరు. అతను నష్టపోతాడు. … 

అది దేవుని నీతి అయి ఉండాలి, ఎందుకంటే మనమందరం ఆయనకు మురికి గుడ్డలాంటిది. 

అతను నిరంతరం తన జ్ఞానాన్ని, అతని నీతిని, అతని స్వభావాన్ని మనలో నింపుతాడు 

- మనం దానిని శ్రద్ధగా కోరుకుంటే మరియు దానిని కోరుకుంటే. కానీ అందులో 

మాది చాలా ముఖ్యమైన భాగం. … 

దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం దేవుని లక్షణాన్ని పొందినప్పుడు, దేవుడు 

మనలో మరింత ఎక్కువగా పునరుత్పత్తి చేస్తున్నాడు. 

చివరగా, పునరుత్థానంలో, మనం దేవుడిలా ఉంటాం - మనం పాపం చేయలేని స్థితిలో 

ఉంటాము, ఎందుకంటే మనమే దానిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము మరియు పాపం నుండి 

బయటపడాము మరియు పాపానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి పోరాడి పాపాన్ని 

అధిగమించాము. 

దేవుని ఉద్దేశ్యం నెరవేరుతుంది! 

అవును, దేవుని ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది. 

దేవుడు మగ మరియు ఆడ ఎందుకు చేసాడు? 

మానవుల సృష్టికి సంబంధించి, దేవుడు వారిని మగ మరియు ఆడ ఎందుకు చేసాడు? 

సరే, దేవుడు మొదటి పురుషుడు మరియు స్త్రీకి చెప్పినట్లు పునరుత్పత్తికి 

సంబంధించిన స్పష్టమైన కారణం ఉంటుంది: 
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28 ఫలించి గుణించు; భూమిని నింపండి... (ఆదికాండము 1:28). 

బైబిల్ చాలా నిర్దిష్టమైన సంబంధిత కారణాన్ని ఇస్తుంది: 

14 … నీకు మరియు నీ యవ్వనపు భార్యకు మధ్య… ఆమె నీ సహచరురాలు మరియు 

ఒడంబడిక ద్వారా నీ భార్య. 15 అయితే ఆయన ఆత్మ శేషముతో వారిని ఒక్కటిగా 

చేయలేదా? మరియు ఎందుకు ఒకటి? అతను దైవిక సంతానాన్ని వెతుకుతున్నాడు... 

(మలాకీ 2:14bd-15) 

దేవుడు మగ మరియు ఆడవారిని సృష్టించాడు, తద్వారా వారు ఒక్కటిగా ఉంటారు మరియు 

చివరికి దైవిక సంతానం (దైవీకరణ కోసం). 

యేసు బోధించాడు: 

4 మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: “మొదట్లో వారిని చేసినవాడు వారిని మగ 

మరియు ఆడగా చేసాడు, 5 అని మీరు చదవలేదా ? అతని భార్య, మరియు ఇద్దరూ ఒకే 

శరీరమవుతారు? 6 కాబట్టి, వారు ఇకపై ఇద్దరు కాదు, ఒక్క శరీరమే. కాబట్టి 

దేవుడు కలిపిన దానిని మానవుడు వేరు చేయకూడదు.” (మత్తయి 19:4-6) 

అపొస్తలుడైన పౌలు దీనికి సంబంధించి ఇలా వ్రాశాడు, "ఇది గొప్ప రహస్యం, అయితే 

నేను క్రీస్తు మరియు చర్చి గురించి మాట్లాడుతున్నాను" (ఎఫెసీయులకు 5:32). 

అదనంగా, ఇద్దరు సరిగ్గా ఒకటిగా మారడం కూడా మనకు తండ్రి మరియు కుమారుని మధ్య 

ఉన్న సంబంధాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది (జాన్ 17:20-23). 

వివాహ సంబంధం తండ్రి మరియు కుమారుని మధ్య సంబంధాన్ని చిత్రీకరించడంలో 

సహాయపడుతుంది (వీరిద్దర్నీ బైబిల్ దేవుడుగా గుర్తిస్తుంది, ఉదా. కొలస్సియన్స్ 

2:2, ఇది చాలా మందికి రహస్యం) అలాగే పునరుత్థానం తర్వాత మారిన మానవులకు ఏమి 

జరుగుతుంది (ఇది బైబిల్ ఒక రహస్యాన్ని కూడా పిలుస్తుంది, ఉదా 1 కొరింథీయులు 15:51-

54). 

అపొస్తలుడైన పౌలు ప్రేమ గురించి చర్చించాడు మరియు వైవాహిక స్థితికి 

సంబంధించిన కొన్ని ఇతర ఆధ్యాత్మిక పాఠాలను చెప్పాడు: 

4 ... తమ భర్తలను ప్రేమించమని, తమ పిల్లలను ప్రేమించమని యువతులకు 

ఉద్బోధించండి (తీతు 2:4). 

22 భార్యలారా, ప్రభువుకు వలే మీ స్వంత భర్తలకు లోబడండి. 23 భార్యకు భర్త 

శిరస్సు, అలాగే క్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సు; మరియు ఆయన శరీర రక్షకుడు. 24 

కాబట్టి, సంఘము క్రీస్తుకు లోబడియున్నట్లే, భార్యలు ప్రతి విషయంలోనూ 

తమ స్వంత భర్తలకు లోబడియుండవలెను. 

25 భర్తలారా, మీ భార్యలను ప్రేమించండి, క్రీస్తు కూడా చర్చిని ప్రేమించి, 

ఆమె కోసం తనను తాను అర్పించుకున్నట్లే, 26 అతను ఆమెను పవిత్రం చేసి, 
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వాక్యం ద్వారా నీటితో కడగడం ద్వారా ఆమెను పవిత్రం చేస్తాడు, 27 అతను 

ఆమెను ఒక అద్భుతమైన చర్చిగా సమర్పించుకుంటాడు. మచ్చ లేదా ముడతలు లేదా 

అలాంటి ఏదైనా కలిగి, కానీ ఆమె పవిత్రంగా మరియు మచ్చ లేకుండా ఉండాలి. 

(ఎఫెసీయులు 5:22-27) 

మగ మరియు ఆడవారిని చేయడానికి మరొక కారణం ఏమిటంటే, ఈ జీవితంలో శారీరక 

వ్యత్యాసాలతో, జంటలు యేసుతో కలిసి మహిమపరచబడటం సాధ్యం చేయడం (రోమన్లు 

8:16-17). కలిసి పనిచేయడం (ఆదికాండము 1:28; ప్రసంగి 4:9-12) మరియు ఈ జీవితంలో కలిసి 

బాధపడటం కూడా మగ-ఆడ జంటల ప్రణాళికలో భాగం (రోమన్లు 8:16-17). 

చరిత్ర నుండి కొన్ని పాఠాలను కూడా చూద్దాం: 

30 విశ్వాసం వల్ల యెరికో గోడలు ఏడు రోజులు చుట్టుముట్టబడిన తర్వాత 

కూలిపోయాయి. 31 వేశ్య రాహాబు విశ్వాసం వల్ల గూఢచారులను శాంతితో 

స్వీకరించిన తర్వాత విశ్వాసం లేని వారితో కలిసి నశించలేదు. 32 ఇంకా ఏమి 

చెప్పాలి? గిద్యోను, బారాకు, సమ్సోను, యెఫ్తా, దావీదు, శామ్యూల్ మరియు 

ప్రవక్తల గురించి చెప్పడానికి సమయం నాకు విఫలమవుతుంది: 33 విశ్వాసం ద్వారా 

రాజ్యాలను లొంగదీసుకుని, ధర్మంగా పని చేసి, వాగ్దానాలు సంపాదించి, సింహాల 

నోళ్లను ఆపివేసారు, 34 హింసను ఆర్పారు. అగ్ని, కత్తి యొక్క అంచు నుండి 

తప్పించుకుంది, బలహీనత నుండి బలంగా తయారైంది, యుద్ధంలో 

పరాక్రమవంతుడయ్యాడు, గ్రహాంతరవాసుల సైన్యాన్ని ఎగరగొట్టాడు . 35 

స్త్రీలు తమ చనిపోయినవారిని తిరిగి బ్రతికించారు. మరికొందరు మెరుగైన 

పునరుత్థానాన్ని పొందేందుకు విడుదలను అంగీకరించకుండా హింసించబడ్డారు. 36 

మరికొందరు అపహాస్యం మరియు కొరడాలతో కొట్టడం , అవును, మరియు గొలుసులు 

మరియు జైలు శిక్ష అనుభవించారు. 37 వారు రాళ్లతో కొట్టబడ్డారు, రెండు 

ముక్కలు చేయబడ్డారు, శోధించబడ్డారు, కత్తితో చంపబడ్డారు. వారు గొర్రె 

చర్మంతో మరియు మేక తోలులో తిరుగుతూ, నిరుపేదలు, బాధలు, హింసలు - 38 మంది 

ప్రపంచం యోగ్యమైనది కాదు. వారు ఎడారులలో మరియు పర్వతాలలో, గుహలలో 

మరియు భూమి యొక్క గుహలలో సంచరించారు. 39 మరియు వీళ్లందరూ విశ్వాసం 

ద్వారా మంచి సాక్ష్యాన్ని పొంది, వాగ్దానాన్ని పొందలేదు, 40 దేవుడు 

మనకొరకు శ్రేష్ఠమైనదాన్ని అందించాడు, వారు మన నుండి పరిపూర్ణులుగా 

ఉండకూడదు . (హెబ్రీయులు 11:30-40) 

పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరూ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు మరియు వాగ్దానాలకు 

వారసులు-సమానంగా ఉన్నారు. మరియు పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరూ పరిపూర్ణంగా 

ఉండాలి. మరియు ఇది మాకు మంచిది. 

ఏ కారణానికి? 

శాశ్వతత్వం అంతటా ప్రత్యేకమైన రీతిలో ప్రేమను అందించడం. 

అపొస్తలుడైన పౌలు క్రైస్తవులకు వ్రాసినట్లు (మరియు వివాహిత జంటలకు మాత్రమే 

కాదు): 



19 
 

12 మరియు ప్రభువు మిమ్మల్ని ఒకరిపట్ల ఒకరు మరియు అందరి పట్ల ప్రేమను 

పెంపొందించుకునేలా చేయునుగాక ... (1 థెస్సలొనీకయులు 3:12) 

మగ లేదా ఆడ, మానవులు ప్రేమను అందించడానికి ఉద్దేశించబడ్డారు. అందరిపట్ల 

ప్రేమను పెంపొందించుకోవడం వల్ల శాశ్వతత్వం మెరుగుపడుతుంది. 

మానవులకు ఏమి జరిగింది? 

దేవుడు మొదట మానవులను సృష్టించినప్పుడు, ఆయన వారిని ఆశీర్వదించాడు (ఆదికాండము 

1:28). అతను చేసినదంతా (మనుష్యులతో సహా) "చాలా మంచి" అని కూడా చెప్పాడు 

(ఆదికాండము 1:31). 

ఇంకా, బైబిల్ ప్రత్యేకంగా బోధించడాన్ని గమనించండి: 

29 … దేవుడు మనిషిని నిటారుగా చేసాడు, కానీ వారు చాలా పథకాలు వెతికారు. 

(ప్రసంగి 7:29) 

ఈడెన్ గార్డెన్లో, దేవుడు మొదటి నిజమైన మానవులైన ఆడమ్ మరియు ఈవ్ 

(ఆదికాండము 3:20) వారికి నిజంగా అవసరమైన ప్రతిదాన్ని ఇచ్చాడు. 

వారికి పరిశుభ్రమైన మరియు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, ఆహారం మరియు చేయవలసినవి 

ఉన్నాయి (ఆదికాండము 2:8-24). వారు ప్రాథమికంగా సత్యం ద్వారా జీవించారు. 

కానీ చాలా మందికి మిస్టరీగా ఉన్న ఒక కనిపించని ఆత్మ ప్రపంచం కూడా ఉంది. 

దేవదూతలతో కూడిన ఒక కనిపించని రాజ్యం ఉంది. మానవులు సృష్టించబడకముందే మూడింట 

ఒక వంతు దేవదూతలు తిరుగుబాటు చేసి, ఇప్పుడు సాతాను అని పిలువబడే విరోధిని 

అనుసరించారని బైబిల్ చూపిస్తుంది (ప్రకటన 12:4). 

కాలక్రమేణా, సాతాను (cf. ప్రకటన 12:9) ఒక సర్పంగా కనిపించాడు. దేవుడు తమను 

అడ్డుకుంటున్నాడని హవ్వతో చెప్పాడు (ఆదికాండము 3:1,4-5). 

సర్పము తన కుయుక్తి ద్వారా హవ్వను మోసగించింది (2 కొరింథీయులకు 11:3). దేవుని 

మాటను నమ్మవద్దని సాతాను హవ్వతో చెప్పాడు (ఆదికాండము 3:2-4). అతను ఈవ్ 

యొక్క వ్యక్తిగత కోరికలు మరియు వ్యర్థానికి విజ్ఞప్తి చేశాడు మరియు ఆమె 

దేవునికి అవిధేయత చూపి, బదులుగా సాతాను మాట వినాలని నిర్ణయించుకుంది (ఆదికాండము 

3:6a). ఆమె భర్త ఆడమ్ హవ్వతో ఉన్నాడు మరియు అతను పాపం చేసి ఆమెతో ఉండాలని 

నిర్ణయించుకున్నాడు (ఆదికాండము 3:6b). 

ఊహాజనిత చొప్పించు: మానవ దీర్ఘాయువు 

బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్లోని మొదటి ఐదు అధ్యాయాల తర్వాత, కొంతమంది 900 

సంవత్సరాలకు పైగా జీవించడాన్ని మనం చూస్తాము. 



20 
 

కాబట్టి ఆడమ్ మరియు నోహ్ వంటి ప్రారంభ ప్రజలు ఎందుకు ఎక్కువ కాలం 

జీవించారు? 

యూదు చరిత్రకారుడు జోసెఫస్ పాక్షికంగా దేవుడు వారికి ఆహారం "ఫిట్టర్" 

కలిగి ఉన్నందున మరియు ప్రారంభ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి 

చేయడానికి వారికి సమయం ఇవ్వడం వల్ల జరిగిందని పేర్కొన్నాడు (పురాతన 

వస్తువుల పుస్తకం 1, 3:9). 

అయితే, అంతకుముందు ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి దేవుడు అనుమతించడానికి 

ఒక కారణం ఏమిటంటే, వారు పాపం యొక్క పరిణామాలను బాగా చూడగలిగారు మరియు 

దేవుని మార్గాలకు దూరంగా జీవించగలరు. అప్పట్లో, కాలుష్యం యొక్క 

ప్రభావాలు, ఉదాహరణకు, 21 వ శతాబ్దంలో ఉన్నంత త్వరగా స్పష్టంగా కనిపించవు 

. ఇంకా, ఎక్కువ జీవితకాలం ఉండడం వల్ల మానవులు తమను తాము ఎదుర్కొనే సామాజిక 

మరియు ఇతర సమస్యలను మెరుగ్గా చూడడంలో వారికి సహాయపడేది. 

మానవులు ప్రపంచాన్ని మెరుగుపరచడం లేదని వారు చూస్తారు. కాబట్టి, వారు 

పునరుత్థానం చేయబడిన తర్వాత (ప్రకటన 20:11-12), వారు దేవుని మార్గంలో 

వెళ్ళకపోవటంలోని లోపాలను గ్రహించడం మంచిది. 

తరువాతి తరాలు గొప్ప జలప్రళయాన్ని (అనేక సమాజాల చారిత్రక రికార్డులలో 

ఉన్నాయి) అలాగే మానవజాతి సాతాను మార్గనిర్దేశాన్ని అనుసరించడం వల్ల 

కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎక్కువగా చూసేవారు, ఇది నిజంగా దేవుని మార్గంలో 

జీవించడానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. 

తరువాతి తరాలు తక్కువ జీవితాలను గడపడం మంచిదని దేవుడు నిర్ణయించాడు, 

సాధారణంగా చెప్పాలంటే , మరియు తక్కువ వ్యవధిలో బాధపడతారు. బాధలను 

తగ్గించడమే దేవుని ప్రణాళిక (చూడండి. విలాపవాక్యాలు 3:33). 

సాతాను మరియు అతని రాక్షసుల రహస్యం 

అయితే మోసపోయింది కేవలం ఈవ్ మాత్రమే కాదు. "పూర్వపు సర్పాన్ని" 

"ప్రపంచమంతటినీ మోసం చేసే డెవిల్ మరియు సాతాను" అని కొత్త నిబంధన చెబుతోంది 

(ప్రకటన 12:9). 

సాతాను అబద్ధికుడని మరియు అబద్ధాలకు తండ్రి (జాన్ 8:44) అని యేసు బోధించాడు. 

వాస్తవానికి, సాతాను లూసిఫెర్ (యెషయా 14:12) అని పిలువబడ్డాడు, అంటే "వెలుగును 

మోసేవాడు" అని అర్థం. అతను "కెరూబు" (యెహెజ్కేలు 28:14). కెరూబ్ అనేది రెక్కలుగల 

దేవదూత, దీని పాత్రలు దేవుని దయా పీఠం వద్ద ఉన్నాయి (నిర్గమకాండము 25:18-20; 

యెహెజ్కేలు 28:14,16). 

లూసిఫెర్ ప్రాథమికంగా పరిపూర్ణంగా సృష్టించబడ్డాడు (cf. యెజెకియేలు 28:15) 

మరియు ఆకర్షణీయమైన జీవి (cf. ఎజెకియేలు 28:17). కానీ ఆ పరిపూర్ణత కొనసాగలేదు 

(యెహెజ్కేలు 28:15). 
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దేవుడు లూసిఫర్ మరియు దేవదూతలను సృష్టించాడు, కానీ, ఒక కోణంలో, వారిలో పాత్ర 

ఏర్పడే వరకు వారి సృష్టి పూర్తి కాలేదు. ఇప్పుడు దేవుడు పాత్రను తక్షణమే 

ఒకదానిలో చేర్చలేడు-అతను అలా చేస్తే, ప్రాథమికంగా అతను ఏదో ఒక రకమైన 

"కంప్యూటర్-నియంత్రిత" రోబోట్ను సృష్టిస్తాడు. ఇది ఆత్మ జీవులకు మరియు 

మానవులకు కూడా వర్తిస్తుంది. 

భగవంతుడు ధర్మబద్ధమైన పాత్రను తక్షణమే సృష్టించినట్లయితే, పాత్ర ఏదీ 

ఉండదు, ఎందుకంటే వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేక అస్తిత్వానికి, సత్యాన్ని గురించిన 

తన స్వంత జ్ఞానానికి రావడానికి మరియు అతని/ఆమెను తన సొంతం చేసుకునే 

సామర్థ్యాన్ని పాత్ర అంటారు. నిర్ణయం, మరియు తప్పుకు బదులుగా సరైనదాన్ని 

అనుసరించాలనే సంకల్పం. మరియు సృష్టించిన వ్యక్తి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మరో 

మాటలో చెప్పాలంటే, వ్యక్తి, మానవుడు లేదా దేవదూత, అతని/ఆమె/దాని స్వంత 

సృష్టిలో భాగం కలిగి ఉంటాడు. 

చాలా మందికి ఇది మిస్టరీగా ఉంది, ఎందుకంటే కొంతమంది దీనిని పూర్తిగా అర్థం 

చేసుకున్నారు. 

దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, అయితే అతడు గర్వం మరియు అధర్మానికి లొంగిపోయాడు 

మరియు భూమి (యెహెజ్కేలు 28:15b-17; యెషయా 14:12-14). అతను ధర్మబద్ధమైన 

లక్షణాన్ని సరిగ్గా నిర్మించడానికి బదులుగా దేవునికి విరోధి అయ్యాడు (సాతాను 

అంటే విరోధి). 

అతని తిరుగుబాటు ఆదికాండము 1:1 యొక్క ప్రారంభ సృష్టి తర్వాత, గందరగోళం 

ఏర్పడింది మరియు ఆదికాండము 1:2లో భూమి "నిర్జనమై" (ISV, GNB) మారింది. కాబట్టి 

దేవుడు "భూమి యొక్క ముఖాన్ని పునరుద్ధరించడానికి" వెళ్ళాడు (కీర్తన 104:30), 

ఇందులో "పునర్-సృష్టి" సమయంలో అతను చేసిన పనులను చేయడం కూడా ఉంది (ఆదికాండము 

1:3-31; 2:1-3). 

అందులో దేనికైనా ఎందుకు ప్రాముఖ్యత ఉంది? 

బాగా, పునరుద్ధరించడం ("పునర్-సృష్టి"), దెయ్యం నాశనం చేయగల దానిని దేవుడు 

పరిష్కరించగలడని చూపిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఆ పని చేయడానికి దేవుడు ఒక 

ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడని లేఖనాలు చూపిస్తున్నాయి (ఉదా. చట్టం 3:19-21; యెషయా 

35:1-2). 

లూసిఫెర్ "పరిపూర్ణత యొక్క ముద్ర, జ్ఞానం మరియు పరిపూర్ణమైన అందం" అని 

బైబిల్ బోధిస్తుంది (ఎహెజ్కేలు 28:12). 

దేవదూతగా, లూసిఫర్కు భౌతిక పోషణ అవసరం లేదు. 

లూసిఫర్కి అన్నీ ఉన్నాయి. 

అయినప్పటికీ, అతను పాపం చేసాడు (2 పేతురు 2:4 ప్రకారం కొంతమంది ఇతర దేవదూతలు 

చేసినట్లు) మరియు అతనితో పాటు దేవదూతలలో మూడింట ఒక వంతు మందిని భూమికి లాగాడు 
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(ప్రకటన 12:4) (1 కొరింథీయులు 6 ప్రకారం దేవదూతలను తరువాత దేవుని ప్రజలు తీర్పు 

తీర్చాలి: 3) 

లూసిఫర్ మరియు అతని తిరుగుబాటు "అన్నీ కలిగి ఉన్న" జీవులు కూడా విషయాలను మరింత 

దిగజార్చడానికి తిరుగుబాటు చేయవచ్చని చూపించారు. మరియు తరువాత, అతను "అన్నీ కలిగి 

ఉన్న" మొదటి మానవులను కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయమని 

ఒప్పించాడు (ఆదికాండము 3:1-6). 

కాబట్టి, దేవుడు మానవులకు కావలసినవన్నీ ఇస్తే, పేదరికం ఉండదని, దైవిక స్వభావం 

లేకుండా, ప్రజలు తమకు మరియు ఇతరులకు సమస్యలను కలిగిస్తారని చూపించడానికి ఇది 

సహాయపడుతుంది. 

సాతాను మోసగించడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు ? 

సాతాను తిరుగుబాటు దేవుని ప్రణాళికను విఫలం చేసిందా? 

సంఖ్య 

అయితే “వాయువు శక్తికి అధిపతి” (ఎఫెసీయులకు 2:2) సాతాను తన స్వార్థపూరితమైన 

మరియు అవిధేయతతో కూడిన సందేశాన్ని ప్రసారం చేసినట్లు బైబిల్ చూపలేదా? 

డెవిల్ "ఈ యుగపు దేవుడు" (2 కొరింథీ 4:4) అని చాలా మంది మానవుల మనస్సులను 

"అంధులుగా" చేయలేదా? 

అవును మరియు అవును. 

అపవాదియైన సాతాను “లోకమంతటిని మోసగించును” (ప్రకటన 12:9) అని బైబిల్ 

బోధించలేదా? 

అవును. 

ప్రజలను మోసగించడానికి మరియు భూమిపై ఇతర సమస్యలను కలిగించడానికి సాతాను 

మరియు అతని దయ్యాలు రావడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు? 

రెండు కారణాలున్నాయి. 

అపొస్తలుడైన పౌలు మన కాలాన్ని "ఈ ప్రస్తుత దుష్ట యుగం" అని పిలిచాడు 

(గలతీయులకు 1:4), ఇది రాబోయే మంచి యుగాన్ని సూచిస్తుంది. 

అయితే, సాతాను మునుపు దేవుణ్ణి తిరస్కరించినప్పటి నుండి మన యుగంలో తన శక్తిని 

కలిగి ఉండటానికి ఎందుకు అనుమతించబడ్డాడు? 

సాతాను ప్రభావం మనకు పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు సహాయపడుతుంది మరియు తరచుగా 

వ్యక్తిత్వం లేనిదాని కంటే వేగంగా ఉంటుంది. వేగంగా, తద్వారా మనం 

ప్రతిఘటించడం ద్వారా నీతిమంతమైన లక్షణాన్ని అధిగమించవచ్చు మరియు 
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నిర్మించవచ్చు అలాగే తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లే ఫలాలను త్వరగా చూడవచ్చు. మీరు 

పాపాన్ని ఎదిరించిన ప్రతిసారీ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడతారు. 

కొన్ని సమయాల్లో కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ త్వరణం మొత్తం బాధలను 

తగ్గిస్తుంది. 

దీన్ని వివరించడంలో సహాయపడే కొన్ని విషయాలను పరిశీలిద్దాం. 

బొగ్గు ముక్క వంటి కార్బన్ను పరిగణించండి. ఇది సాపేక్షంగా సులభంగా విరిగిపోతుంది, 

కానీ అది తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు అది వజ్రంగా మారుతుంది-ఇది సహజ 

పదార్ధాలలో కష్టతరమైనది . కాబట్టి, బలహీనుడు ఒత్తిడి ద్వారా బలవంతుడు 

అవుతాడు. క్రైస్తవులు ప్రపంచంలో బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ (1 కొరింథీయులు 1:26-29), 1 

కొరింథీయులు 3:12 ప్రకారం శుద్ధి చేసిన బంగారం, వెండి లేదా విలువైన రాళ్లలా 

స్వచ్ఛంగా ఉండాలని బైబిల్ బోధిస్తుంది. 

తరువాత, మీరు ఎత్తలేని కొన్ని భారీ వస్తువులను అధిగమించాలని మీరు ఊహించుకోండి. 

మీరు బరువైన వస్తువును చూడవచ్చు, కానీ అది కదలదు. మీరు రోజుకు ఇరవై నిమిషాలు లేదా 

అంతకంటే ఎక్కువ మీ చేతులను వంచవచ్చు మరియు అది మీ చేతులను కొంచెం బలంగా 

చేయవచ్చు-కాని చాలా ఎక్కువ కాదు-లేదా ఏదైనా మార్పు రావడానికి సంవత్సరాలు 

మరియు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. 

లేదా మీరు నిర్వహించగలిగే భారీ బరువులతో మీరు పని చేయవచ్చు. మీ చేతులను ఎత్తడం 

కంటే వాటిని ఎత్తడం కష్టం. 

అయినప్పటికీ, బరువులు ఎత్తడం వల్ల మీ చేతులను వంగడం కంటే బలంగా చేయడమే 

కాకుండా, ఈ రకమైన వ్యాయామం మీ చేతులను ఆబ్జెక్ట్ను చాలా తక్కువగా 

అధిగమించడానికి అవసరమైన సమయాన్ని కూడా అందిస్తుంది. 

ఇప్పుడు దీనిని పరిగణించండి: 

1962లో, విక్టర్ మరియు మిల్డ్రెడ్ గోర్ట్జెల్ క్రెడిల్స్ ఆఫ్ 

ఎమినెన్స్ అని పిలిచే 413 మంది "ప్రసిద్ధ మరియు అసాధారణమైన 

ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తుల" గురించి ఒక బహిర్గత అధ్యయనాన్ని 

ప్రచురించారు. అటువంటి గొప్పతనాన్ని ఏది ఉత్పత్తి చేస్తుందో అర్థం 

చేసుకోవడానికి వారు సంవత్సరాలు గడిపారు, ఈ అత్యుత్తమ వ్యక్తుల 

జీవితాలలో ఏ సాధారణ థ్రెడ్ నడుస్తుంది. 

ఆశ్చర్యకరంగా, అత్యంత అసాధారణమైన వాస్తవం ఏమిటంటే, వాస్తవంగా 

వారందరూ, 392, వారు ఎవరో కావడానికి చాలా కష్టమైన అడ్డంకులను అధిగమించవలసి 

వచ్చింది. (హోలీ స్వెట్, టిమ్ హాన్సెల్, 1987, వర్డ్ బుక్స్ పబ్లిషర్, 

పేజి 134) 

ఎందుకు ఉంది? 
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మానవజాతిని ప్రలోభపెట్టడానికి దెయ్యాన్ని అనుమతించడం తప్పనిసరిగా మన 

స్వంత లోపాలను అధిగమించడానికి మరియు దేవుని సహాయంతో నీతిమంతమైన 

స్వభావాన్ని అభివృద్ధి చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది (ఫిలిప్పీయులు 4:13; 

జేమ్స్ 4:7). దీని అంతిమ ఫలితం ఏమిటంటే, ప్రజలు వేగంగా మరియు సాధ్యమైనంత 

తక్కువ బాధలతో అధిగమించగలుగుతారు (cf. విలాపములు 3:33; 1 పేతురు 4:12-13 ; 3 యోహాను 

2). 

మరియు ఈ యుగంలో దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తుంటే, మీరు నిర్వహించగలిగే దానికంటే 

ఎక్కువగా సాతాను లేదా వివిధ దురాశలచే శోధించబడటానికి ఆయన మిమ్మల్ని 

అనుమతించడు (1 కొరింథీయులు 10:13). 

సాతాను మరియు వివిధ శోధనలను ఎదిరించడం మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరుస్తుంది 

(యాకోబు 1:12, 4:7) మరియు భవిష్యత్తులో ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మీకు సహాయం 

చేస్తుంది (cf. 1 యోహాను 4:21). మీరు దేవుని వాక్యంలోని సత్యాన్ని విశ్వసించడం 

సాతానుకు ఇష్టం లేదు. 

మిస్టరీ ఆఫ్ ట్రూత్ 

కేంబ్రిడ్జ్ నిఘంటువు 'నిజం'ని ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించింది : 

పరిస్థితి, సంఘటన లేదా వ్యక్తి గురించిన వాస్తవ వాస్తవాలు : 

నిజం అనేది నిజంగా ఖచ్చితమైనది. అయినప్పటికీ, తత్వవేత్తలు, సామాన్య ప్రజలు 

మరియు నాయకులు చాలాకాలంగా సత్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. 

కాబట్టి, కేంబ్రిడ్జ్ నిఘంటువు 'అధికారిక' సత్యాన్ని ఎలా నిర్వచించిందో 

చూద్దాం: 

చాలా మంది వ్యక్తులు నిజమని భావించే వాస్తవం లేదా సూత్రం: 

కానీ పైన పేర్కొన్నది ఎల్లప్పుడూ నిజం కాదు. మరియు చాలామంది చాలా కాలంగా దీనిని 

గ్రహించారు. అయినప్పటికీ, చాలామంది "అధికారిక" సత్యాన్ని వాస్తవికతను 

పరిగణిస్తారు మరియు నిజమైన సత్యం వంటి సంపూర్ణతను అంగీకరించరు. కానీ 

వ్యక్తిగత లేదా సామూహిక విశ్వాసాలు తరచుగా నిజం కావు. బైబిల్ మానవులకు బదులుగా, 

నిజంగా, దేవుని సలహా తీసుకునే వారికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తుంది (యెషయా 30:1; 

65:12b). పాపం ఒక కారకం (cf. యెషయా 59:2a). 

యేసుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, రోమన్ ప్రిఫెక్ట్ పొంటియస్ పిలేట్ సత్యం 

గురించి అడిగాడు: 

37 అందుకు పిలాతు, “అయితే నువ్వు రాజువా?” అని అడిగాడు. 
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దానికి యేసు, “నేను రాజునని నువ్వు చెప్పింది నిజమే. నేను సత్యానికి 

సాక్ష్యమివ్వడానికి ఈ కారణం కోసం పుట్టాను మరియు ఈ కారణం కోసం నేను 

ప్రపంచంలోకి వచ్చాను. సత్యవంతులందరూ నా స్వరాన్ని వింటారు.” 

38 పిలాతు, “సత్యమంటే ఏమిటి?” అని అడిగాడు. అతడు ఈ మాట చెప్పి, యూదుల 

దగ్గరికి మరల వెళ్లి, “అతనిలో నాకు ఎలాంటి తప్పు కనిపించలేదు” అని వారితో 

అన్నాడు. (జాన్ 18:37-38) 

పిలాతు నిజం గురించి చాలా వాదనలు విన్నాడు మరియు ఎవరూ దానిని సరిగ్గా 

నిర్వచించలేరని నిర్ధారించాడు. 

యేసు సమాధానం చెప్పనప్పటికీ, పిలాతు సమాధానం ఆశించకుండా బయటకు వెళ్లినట్లు 

కనిపిస్తోంది. అయితే సత్యవంతులు తన మాట వింటారని యేసు చెప్పాడు. 

పిలాతును కలవడానికి కొద్దిరోజుల ముందు, యేసు సత్యం ఏమిటో చెప్పాడని జాన్ 

నమోదు చేశాడు: 

17 నీ సత్యం ద్వారా వారిని పవిత్రం చేయండి. నీ మాట సత్యము. (జాన్ 17:17) 

దేవుడు అబద్ధం చెప్పలేడని బైబిల్ బోధిస్తుంది (హెబ్రీయులు 6:18, తీతు 1:2). 

కావున భగవంతుడు ఏది చెప్పినా అది సత్యమే అని తేల్చవచ్చు. 

ఇప్పుడు, ఇది వృత్తాకార తార్కికంగా పరిగణించబడుతుంది, ప్రత్యేకించి బైబిల్ 

నిజమని అంగీకరించే వారికి. అయితే, దేవుడు ఉన్నాడని మరియు ఆయన మాట నిజమని మీరు 

రుజువు చేసిన తర్వాత (మరియు భగవంతుని ఉనికి తార్కికమైనది మరియు రుజువు యేసు 

మెస్సీయ అని రుజువు వంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ), అప్పుడు దేవుని వాక్యం అని 

ముగించడం లాజికల్ ఏది నిజమో అంచనా వేయడానికి ప్రమాణం. 

అబద్ధం అనేది సత్యానికి వ్యతిరేకమైనది. అందువలన, వివాదంలో ఏదో దేవుని అసలు 

ప్రేరేపిత పదం నిజం కాదు, ఎంత మంది ప్రజలు దానిని నమ్ముతారని చెప్పుకున్నా. 

“తమ మనస్సాక్షి తమకు మార్గనిర్దేశం చేయాలని” చాలామంది నమ్ముతారు. కానీ 

దేవుని ఆత్మ లేకుండా, శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సు సత్యాన్ని వివేచించదు (1 

కొరింథీయులకు 2:14) ఎందుకంటే హృదయం చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటుంది (యిర్మీయా 

17:9). 

యేసు చెప్పినట్లు కూడా పరిగణించండి: 

4 … “‘మనిషి రొట్టెల వల్ల మాత్రమే జీవించడు, దేవుని నోటి నుండి వచ్చే 

ప్రతి మాట ద్వారా జీవిస్తాడు’ అని వ్రాయబడింది.” (మత్తయి 4:4) 

దేవుడు సృష్టించిన వాటి నుండి మానవులు రొట్టెలను ఉత్పత్తి చేస్తారు. కానీ 

జీవించడానికి నిజమైన మార్గం దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించడం. 
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అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 

13 అందుచేతనే మేము కూడా ఎడతెగకుండా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము, 

ఎందుకంటే మీరు మా నుండి విన్న దేవుని వాక్యాన్ని మీరు స్వీకరించినప్పుడు, 

మీరు దానిని మనుష్యుల మాటగా కాకుండా, వాస్తవానికి, దేవుని వాక్యంగా 

స్వాగతించారు, అది కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. నమ్మిన మీలో పని 

చేస్తుంది. 14. సహోదరులారా, క్రీస్తుయేసునందు యూదయలో ఉన్న దేవుని 

సంఘములను మీరు అనుకరించిరి. (1 థెస్సలొనీకయులు 2:13-14a). 

 7 ... సత్య వాక్యము, (2 కొరింథీయులు 6:7) 

13 మీ రక్షణ సువార్త అయిన సత్యవాక్యాన్ని మీరు విన్న తర్వాత మీరు కూడా 

ఆయనను విశ్వసించారు. (ఎఫెసీయులు 1:13) 

5 … పరలోకంలో మీ కోసం ఉంచబడిన నిరీక్షణ, సువార్త యొక్క సత్య వాక్యంలో 

మీరు ఇంతకు ముందు విన్నారు, (కొలొస్సయులు 1:5) 

సత్యం ఒక రహస్యం , ఎందుకంటే చాలామంది దేవుని నిజమైన వాక్యాన్ని పూర్తిగా 

విశ్వసించరు (cf. కొలస్సీ 1:5,-6 ,25 -27; 1 థెస్సలొనీకయులు 2:13) లేదా సువార్త యొక్క 

చాలా మంచి వార్తలను అర్థం చేసుకోలేరు. మోక్షానికి సంబంధించిన. సాతాను చేత 

మోసగించబడిన ఇతర మానవులపై చాలా నమ్మకం ఉంది (ప్రకటన 12:9). యేసు ఇలా 

చెప్పాడు: 

8 “ఈ ప్రజలు తమ నోటితో నా దగ్గరికి వస్తారు, పెదవులతో నన్ను గౌరవిస్తారు, 

కానీ వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది. 9 మరియు వారు మనుష్యుల ఆజ్ఞలను 

సిద్ధాంతములుగా బోధిస్తూ, వ్యర్థంగా నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు. (మత్తయి 

15:8-9) 

దేవుని వాక్యం కంటే ఇతర మానవులపై ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచడం వ్యర్థమైన ఆరాధనకు 

దారి తీస్తుంది మరియు ప్రజలను సత్యం నుండి దూరం చేస్తుంది. 

అయినా నిజం తెలిసిపోతుంది. 

అపొస్తలుడైన యోహాను ఇలా వ్రాశాడు: 

31 అప్పుడు యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు నా మాటలో నిలిచి 

ఉంటే, మీరు నిజంగా నా శిష్యులు. 32 మరియు మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు, 

మరియు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులను చేస్తుంది. (జాన్ 8:31-32) 

46 … మరియు నేను నిజం చెబితే, మీరు నన్ను ఎందుకు నమ్మరు? 47 దేవునికి 

చెందినవాడు దేవుని మాటలు వింటాడు; కాబట్టి మీరు వినరు, ఎందుకంటే మీరు 

దేవునికి చెందినవారు కాదు. (జాన్ 8:46-47) 
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37 … నేను సత్యానికి సాక్ష్యమివ్వాలని లోకానికి వచ్చాను. 

సత్యవంతులందరూ నా స్వరాన్ని వింటారు (యోహాను 18:37). 

6 మనం ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉన్నామని చెప్పి, అంధకారంలో నడిచినట్లయితే, 

మనం అబద్ధం చెబుతాము మరియు సత్యాన్ని పాటించము. 7 అయితే ఆయన 

వెలుగులో ఉన్నట్లు మనము వెలుగులో నడుచినట్లయితే, మనము ఒకరితో ఒకరు 

సహవాసము కలిగియున్నాము, మరియు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు రక్తము 

సమస్త పాపములనుండి మనలను శుభ్రపరచును. (1 యోహాను 1:6 - 7) 

4 “నాకు ఆయన తెలుసు” అని చెప్పి ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించనివాడు అబద్ధికుడు, 

సత్యం అతనిలో లేదు. 5 అయితే ఎవరైతే ఆయన మాటను నిలబెట్టుకుంటారో, 

అతనిలో నిజంగా దేవుని ప్రేమ పరిపూర్ణమవుతుంది. దీని ద్వారా మనం ఆయనలో 

ఉన్నామని మనకు తెలుసు. 6 ఆయనలో నిలిచి ఉన్నానని చెప్పేవాడు తాను కూడా 

ఆయన నడిచినట్లే నడుచుకోవాలి. (1 యోహాను 2:4-6) 

18 నా చిన్నపిల్లలారా, మనము మాటతోను నాలుకతోను ప్రేమించక క్రియతోను 

సత్యముతోను ప్రేమించుదము. 19 మరియు దీని ద్వారా మనం సత్యానికి 

చెందినవారమని మరియు ఆయన ఎదుట మన హృదయాలకు హామీ ఇచ్చామని మనకు తెలుసు. 

(1 యోహాను 3:18-19) 

3 సహోదరులు వచ్చి మీరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచున్నట్లు మీలో ఉన్న 

సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను. 4 నా 

పిల్లలు సత్యంలో నడుచుకుంటున్నారని వినడం కంటే గొప్ప ఆనందం నాకు లేదు. (3 

జాన్ 3-4) 

బైబిల్ ఏమి చెబుతున్నప్పటికీ, సత్యం దేవుని వాక్యం కావడం మరియు దేవునికి 

విధేయత చూపే వారు బాగా అర్థం చేసుకోవడం మధ్య సంబంధం చాలా మందికి రహస్యంగా 

ఉంది. 

జాన్ ఈ క్రింది వాటిని కూడా వ్రాసాడు: 

3 ... పవిత్రుల రాజా, నీ మార్గాలు న్యాయమైనవి మరియు సత్యమైనవి! 

(ప్రకటన 15:3) 

దేవుని మార్గాల్లో నడవడం మనం సత్యానికి అనుగుణంగా జీవిస్తున్నప్పుడు 

సత్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. 

క్రైస్తవులుగా, దేవుని వాక్యం (జాన్ 17:17) ద్వారా పవిత్రం చేయబడి, మనం 

"సత్యవాక్యాన్ని సరిగ్గా విభజించాలి" (2 తిమోతి 2:15), " ప్రాపంచిక మరియు ఖాళీ 

కబుర్లు" నుండి దూరంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మరింత ముందుకు నడిపిస్తుంది. 

భక్తిహీనత ” (2 తిమోతి 2:16, NASB). అందుకే, మనం ప్రపంచంలోని మతాలతో రాజీలకు 

దూరంగా ఉంటాము. 
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అయితే చాలా మంది పండితులు వాదిస్తున్నట్లుగా సైన్స్ బైబిల్కు విరుద్ధంగా 

ఉంటే ఏమి చేయాలి? 

సరే, “దేవుడు సత్యవంతుడై ఉండనివ్వండి, అయితే ప్రతివాడు అబద్ధికుడే” (రోమన్లు 

3:4). దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మండి. 

కొత్త నిబంధన కాలంలో కూడా, లోపాన్ని 'శాస్త్రం' అని పిలిచేవారు ఉన్నారు. నోటీసు: 

20 ఓ తిమోతీ, అపవిత్రమైన మరియు వ్యర్థమైన మాటలు మరియు విజ్ఞాన 

శాస్త్ర వ్యతిరేకతలను తప్పుగా పిలవబడే వాటికి దూరంగా, నీ నమ్మకానికి 

కట్టుబడి ఉన్నదానిని కాపాడుకో. 

21 విశ్వాసం విషయంలో కొందరు తప్పు చేశారు. (1 తిమోతి 6:20-21, KJV) 

కాబట్టి, సత్యాన్ని వ్యతిరేకించే మేధావి నాయకులచే తప్పుదారి పట్టించిన 

క్రీస్తును క్లెయిమ్ చేసేవారు కూడా ఉన్నారు. 

అపొస్తలుడైన యోహాను వ్రాయడానికి ప్రేరేపించబడ్డాడు: 

26 మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించే వారి గురించి నేను ఈ విషయాలు 

మీకు రాశాను. (1 యోహాను 2:26) 

వివిధ శాస్త్రవేత్తలు మోసపూరితంగా మరియు/లేదా దేవుని వాక్యంతో విభేదించే 

వాస్తవాలను కలిగి ఉన్నారని భావించారు. వారి తప్పుడు సమాచారానికి పడిపోకండి. 

దేవుడు ఉన్నాడు (వివరాల కోసం, ఆన్లైన్లో ccog.orgలో ఉచిత పుస్తకాన్ని చూడండి: 

దేవుని ఉనికి తార్కికమా?) మరియు సత్యం కోసం అతని మాటపై ఆధారపడవచ్చు. బైబిల్ 

హెచ్చరిస్తుంది "[c] మనుష్యునిపై విశ్వాసముంచువాడు " (యిర్మీయా 17:5). 

అపొస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి ఈ క్రింది విధంగా వ్రాశాడు: 

7 ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మరియు సత్యాన్ని గురించిన జ్ఞానానికి 

ఎప్పటికీ రాలేరు. 8 ఇప్పుడు జాన్నెస్ మరియు జంబ్రేలు మోషేను 

ఎదిరించినట్లే, వీరు కూడా సత్యాన్ని ఎదిరించారు: చెడిపోయిన మనస్సుగలవారు, 

విశ్వాసం విషయంలో అంగీకరించనివారు ; 9 కానీ వారు ఇక ముందుకు సాగరు, ఎందుకంటే 

వారి మూర్ఖత్వం అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది (2 తిమోతి 3:7-9) 

చాలామంది సత్యాన్ని ఎప్పటికీ నేర్చుకుంటున్నారని మరియు ఆసక్తిని కలిగి 

ఉన్నారని పేర్కొన్నారు, అయినప్పటికీ చాలామంది వాస్తవ సత్యాన్ని 

వ్యతిరేకిస్తారు. 

అంతిమ కాలంలో సత్యం ఒక అరుదైన వస్తువుగా ప్రవచించబడింది: 
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12 అవును, క్రీస్తుయేసులో దైవభక్తితో జీవించాలని కోరుకునే వారందరూ హింసకు 

గురవుతారు. 13 అయితే దుష్టులు, మోసగాళ్లు మోసపోతూ మోసపోతూ మరింత 

చెడిపోతారు. 14 అయితే మీరు ఎవరి నుండి నేర్చుకున్నారో తెలుసుకుని, మీరు నేర్చుకున్న మరియు హామీ ఇవ్వబడిన 

వాటిలో మీరు కొనసాగాలి (2 తిమోతి 3:12-14) 

మీరు "సత్యం పట్ల ప్రేమ" ( 2 థెస్సలొనీకయులు 2:10) తగినంతగా కలిగి ఉంటే, మరియు 

దానిపై చర్య తీసుకుంటే, మీరు రాబోయే భారీ మోసం నుండి తప్పించుకోవచ్చు ( 2 

థెస్సలొనీకయులు 2:7-12), మరియు మీరు తప్పించుకోవచ్చు. ఒక భయంకరమైన "పరీక్షల 

గడియ" మొత్తం భూమికి రాబోతోంది (ప్రకటన 3:7-10). 

విశ్రాంతి యొక్క రహస్యం 

విశ్రాంతి అనేది ఒక రహస్యం అని అనిపించకపోయినా, చాలా మందికి ఇది అలా మారింది. 

దేవుడు ఏడవ రోజును ఆశీర్వదించాడని బైబిల్ చూపిస్తుంది (ఆదికాండము 2:2-3). మానవులు 

ఎన్నుకునే ఏ ఇతర దినాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడని బైబిలు బోధించలేదు. ప్రజలు 

"మనుష్యుల కంటే దేవునికి లోబడాలి" (అపొస్తలుల కార్యములు 5:29). 

దేవుడు మానవులకు వారానికోసారి భౌతిక విరామం ఇచ్చాడు. మరియు మానవులు దానిని 

ఉంచుకునేలా ఆయన ఏర్పాట్లు చేస్తాడు (cf. నిర్గమకాండము 16:5; లేవీయకాండము 25:18-

22). 

దీర్ఘకాలంలో, ఏడు రోజులకు బదులుగా ఆరు రోజులు పని చేయడం ద్వారా ఎక్కువ పని 

చేయవచ్చని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే అది నిజం. 

మరియు ప్రజలు లేఖనాలను అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి, ఇది చాలా మందికి రహస్యం. 

దేవుడు ప్రవక్తయైన యెహెజ్కేలును వ్రాయమని ప్రేరేపించాడు: 

26 ఆమె పూజారులు నా ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించి, నా పవిత్ర వస్తువులను 

అపవిత్రం చేశారు. వారు పవిత్రమైన మరియు అపవిత్రమైన వాటి మధ్య తేడాను 

గుర్తించలేదు లేదా అపవిత్రమైన మరియు పరిశుభ్రమైన వాటి మధ్య 

వ్యత్యాసాన్ని వారు తెలియజేయలేదు. మరియు వారు నా విశ్రాంతి దినములకు 

తమ కన్నులను దాచుకొనియున్నారు, తద్వారా నేను వారి మధ్య 

అపవిత్రపరచబడితిని. (యెహెజ్కేలు 22:26) 

చాలా మంది మత పెద్దలు దేవుని చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తారు మరియు వారు 

సబ్బాత్లకు సంబంధించిన తమ కళ్లను దాచారు. మై సబ్బాత్లు అనేది వారపు సబ్బాత్ 

మరియు వార్షిక సబ్బాత్లకు సూచన, వీటిని దేవుని పవిత్ర దినాలు అని కూడా అంటారు. 

సబ్బాత్లు భౌతిక విశ్రాంతి/పునరుద్ధరణ మరియు ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవన సమయం. 

దేవుడు మానవులకు వారి పని చేయడానికి మరియు ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఆరు 

రోజులు ఇచ్చినట్లుగా, దేవుడు మానవాళికి ఆరు 'వెయ్యి సంవత్సరాల రోజులు' ఇచ్చాడు 

(cf. కీర్తన 90:4; 2 పేతురు 3:8 ) ఏడు రోజుల వారం చిత్రాలు. మానవత్వం యొక్క పనిని 
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చేయండి, కానీ వెయ్యేళ్ల రాజ్యంలో 'ఏడవ వెయ్యి సంవత్సరాల రోజు'లో 

జీవించడానికి (cf. ప్రకటన 20:4-6). 

అపొస్తలుల కార్యములు 2:14-17 ) గురించిన కొత్త నిబంధన బోధలతో బాగా సరిపోయింది, 

ఇది యేసు తన భూసంబంధమైన పరిచర్యను ముగించే సమయానికి ( హెబ్రీయులు 1:1-2 ). ఆరు 

వేల సంవత్సరాలలో చివరి రెండు రోజులు ఆ రకమైన వారానికి చివరి రోజులు. 

ఈ 6,000 సంవత్సరాల ఆలోచన మొదట ఎలిజా ప్రవక్త పాఠశాలలో బోధించబడిందని యూదు 

సంప్రదాయం బోధిస్తుంది ( బాబిలోనియన్ టాల్ముడ్: సాన్హెడ్రిన్ 97a). 

రెండవ శతాబ్దపు చివరిలో మరియు అంతకుముందు మూడవ శతాబ్దాలలో, గ్రీకో-రోమన్ 

సెయింట్స్ మరియు బిషప్లు ఐరేనియస్ (ఇరేనియస్. అడ్వర్సస్, బుక్ V, అధ్యాయం 

28:2-3; 29:2) మరియు హిప్పోలిటస్ (హిప్పోలిటస్. ఆన్ ది హెక్సామెరాన్ , లేదా 

సిక్స్ డేస్ వర్క్) కూడా 6,000-7,000 సంవత్సరాలను అర్థం చేసుకొని బోధించాడు, 

అలాగే వీక్లీ సబ్బాత్ వెయ్యేళ్ల విశ్రాంతిని (వెయ్యి సంవత్సరాలలో ఏడవది) 

చిత్రీకరిస్తుందని నివేదించింది. 

కానీ 4 వ శతాబ్దపు కాన్స్టాంటైన్ చక్రవర్తి ఆవిర్భావం తరువాత, అనేకమంది ఇతరులు 

దీనిని బోధించడం మానేశారు. ccog.orgలో ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత 

పుస్తకంలో ప్రారంభ నమ్మకాలపై మరిన్ని చూడవచ్చు, అసలైన కాథలిక్ చర్చి యొక్క 

నమ్మకాలు . 

గ్రీకో-రోమన్ కాథలిక్కులు 6000 సంవత్సరాల సిద్ధాంతాన్ని అధికారికంగా 

బోధించనప్పటికీ, ఈ 6,000 సంవత్సరాల వయస్సులో దేవుడు డెవిల్ మరియు మానవత్వం 

మొత్తం బాధలను తగ్గించడానికి మరియు మానవులందరినీ పరిపూర్ణం చేసే ప్రక్రియలో 

భాగం కావడానికి తప్పు మార్గంలో వెళ్లడానికి అనుమతించాడు. ఎవరు ఆయన మాట 

వింటారు-ఈ యుగంలో లేదా రాబోయే యుగంలో. 

ఎందుకు 6,000 సంవత్సరాలు? 

మానవులు తాము ఉత్తమమని భావించే అనేక విభిన్న జీవన విధానాలను ప్రయత్నించడానికి 

ఇది సరిపోతుందని దేవుడు నిర్ధారించినట్లు అనిపించవచ్చు-మరియు ఆదాము మరియు ఈవ్ 

నుండి అనేక తరాల నుండి ఆ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, సామెతలు 14:12 మరియు 16:25లోని 

ప్రకటనలు , “ఒక మనిషికి సరైనది అనిపించే మార్గం ఉంది, కానీ దాని ముగింపు మరణ 

మార్గం” అని వేలాది సంవత్సరాలుగా మానవులు తర్వాత బాగా చూడగలిగారు. సరెైన. 

ఆ 6,000 సంవత్సరాల ముగింపులో ఈ ప్రపంచం చాలా చెడిపోతుందని దేవునికి తెలుసు, "ఆ 

రోజులు కుదించబడకపోతే, ఏ శరీరమూ రక్షించబడదు" (మత్తయి 24:22). 

6,000 సంవత్సరాల తరువాత, యేసు తిరిగి వస్తాడు, పరిశుద్ధులు పునరుత్థానం 

చేయబడతారు, గ్రహం మీద జీవితం రక్షించబడుతుంది మరియు దేవుని రాజ్యం యొక్క 

సహస్రాబ్ది భాగం స్థాపించబడుతుంది (cf. ప్రకటన 20:4-6) 
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మరియు ఇది చాలా మందికి రహస్యంగా ఉంది. 

యెషయా వ్రాయడానికి ప్రేరేపించబడిన విషయాన్ని గమనించండి: 

11 ఎందుకంటే, తడబడు పెదవులతో, వేరే భాషతో ఆయన ఈ ప్రజలతో మాట్లాడతాడు, 
12 ఎవరికి అతను చెప్పాడు, "ఇది మీరు అలసిపోయిన వారికి విశ్రాంతిని కలిగించే 

విశ్రాంతి" మరియు "ఇది రిఫ్రెష్"; అయినా వారు వినలేదు. (యెషయా 28:11-12) 

దేవుడు విశ్రాంతిని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, కానీ “తడబడిన పెదవులు మరియు మరొక 

నాలుక”—తప్పు బోధనలు మరియు అనువాద సమస్యల కారణంగా—ప్రతి వారం దేవుడు 

అందించిన రిఫ్రెష్ విశ్రాంతిని చాలామంది అంగీకరించరు. 

హెబ్రీయుల కొత్త నిబంధన పుస్తకంలో, రెండు వేర్వేరు గ్రీకు పదాలు 

ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు తరచుగా ఆంగ్లంలోకి "విశ్రాంతి" అని అనువదించబడ్డాయి. 

ఇంగ్లీషులోకి లిప్యంతరీకరించబడి, అవి కటపౌసిస్ మరియు సబ్బాటిస్మోస్ . చాలా 

మంది అనువాదకులు ఆ రెండు పదాలను తప్పుగా అనువదించినందున, చాలామంది గందరగోళానికి 

గురయ్యారు. హెబ్రీయులు 4:9లో సబ్బాటిస్మోస్ ఉపయోగించబడింది, అయితే 

హెబ్రీయులు 4:3 వంటి ప్రదేశాలలో కటాపౌసిస్ ఉపయోగించబడింది. 

భవిష్యత్తులో "విశ్రాంతి" ( కటాపౌసిస్ )--దేవుని రాజ్యం--ఆధ్యాత్మిక 

ఇజ్రాయెల్ ప్రవేశించడం వలన (హెబ్రీయులు 4:3), వారికి విశ్రాంతి దినం మిగిలి ఉంది -

ఇప్పుడు సబ్బాత్ దినాన్ని పాటించడం (హెబ్రీయులు 4: 9 ) దీనర్థం, క్రైస్తవులు 

ఇప్పుడు దాని కోసం ఎదురుచూసే వారపు సబ్బాత్ విశ్రాంతిని ఆచరించినట్లే, దేవుని 

రాజ్యానికి సంబంధించిన భవిష్యత్తు 'విశ్రాంతి'లోకి ప్రవేశిస్తారని అర్థం. ఈ 

యుగంలో, దేవుని ప్రజలు అదే రోజు దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి (హెబ్రీయులు 4:9-

11a), "అవిధేయత యొక్క అదే ఉదాహరణ ప్రకారం ఎవరైనా పడకుండా" (హెబ్రీయులు 

4:11b). 

దేవుని సబ్బాత్ల గురించి మత గురువులు తప్పుగా అనువదించడం మరియు 'కళ్లను దాచడం' 

కారణంగా, బైబిల్ విశ్రాంతి ఇప్పటికీ చాలా మందికి రహస్యంగా ఉంది. 

పాపం యొక్క రహస్యం 

పాపం అంటే ఏమిటని చాలా మంది తికమక పడుతున్నారు. 

చాలామంది దానిని నిర్వచించగలిగేలా ప్రవర్తిస్తారు. 

అయినప్పటికీ, పాపాన్ని నిర్వచించేది దేవుడు, మానవులు కాదు. 

పాపం అంటే ఏమిటి? 

బైబిల్ దానిని ఎలా నిర్వచించిందో ఇక్కడ ఉంది: 

4 పాపం చేసేవాడు కూడా అన్యాయం చేస్తాడు, పాపం అధర్మం. (1 జాన్ 3:4, NKJV) 
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4 పాపం చేసేవాడు కూడా పాపం చేస్తాడు ; మరియు పాపం అధర్మం. (1 జాన్ 3:4, 

DRB) 

4 పాపం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘిస్తారు మరియు 

నిజానికి పాపం అన్యాయమే. (1 జాన్ 3:4, EOB కొత్త నిబంధన) 

4 పాపం చేసేవాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా అతిక్రమిస్తాడు ; (1 జాన్ 3:4, KJV) 

ఏ చట్టం? 

దేవుని చట్టం, ఇది ఆయన వాక్యంలో ఉంది (cf. కీర్తన 119:11), మరియు అందులో పది 

ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి (cf. 1 యోహాను 2:3-4; కీర్తన 119:172; www. ఆన్లైన్లో 

అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత పుస్తకాన్ని కూడా చూడండి. ccog.org, శీర్షిక: ది టెన్ 

కమాండ్మెంట్స్: ది డెకలాగ్, క్రిస్టియానిటీ, అండ్ ది బీస్ట్ ). 

ఎవరూ పాపం చేయమని బలవంతం చేయనప్పటికీ, అందరూ పాపం చేశారని బైబిల్ 

బోధిస్తుంది (రోమన్లు 3:23). 

మానవులు ఎందుకు పాపం చేస్తారు? 

సరే, ఈవ్ మరియు ఆడమ్ పాపం చేసిన అదే కారణంతో. వారు సాతాను మరియు/లేదా వారి 

కోరికలచే మోసగించబడ్డారు. 

సాతాను లోకమంతటిని మోసగించాడు (ప్రకటన 12:9). మానవాళిని ప్రభావితం చేయడానికి 

మరియు మోసగించడానికి అతను ప్రతి చెడు ఆలోచనను ఉపయోగించాడు. సాతాను తన 

తత్వశాస్త్రాన్ని చాలా విస్తృతంగా ప్రసారం చేసాడు (cf. ఎఫెసీయులు 2:2) - 

వ్యర్థం, కామం మరియు దురాశలు మనపై ప్రభావం చూపుతాయి. 

దివంగత సువార్తికుడు లెరోయ్ నెఫ్ నుండి ఈ క్రింది వాటిని గమనించండి: 

మనలో ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నప్పటి నుండి ఈ మోసపూరిత బాంబు దాడికి ట్యూన్ 

చేయబడి ఉన్నాము. తప్పుడు ఆలోచనలను చొప్పించడానికి సాతాను ఈ పద్ధతిని 

ఉపయోగించాడు మరియు ఆడమ్ మరియు ఈవ్ చేసినట్లే తప్పుడు నిర్ణయాలు 

తీసుకునేలా మనల్ని ప్రభావితం చేయడానికి పర్యావరణాన్ని మరియు 

పరిస్థితులను ఉపయోగిస్తాడు. 

మనం పుట్టినప్పుడు, మనకు దేవునిపై లేదా ఆయన పరిపూర్ణ మార్గంపై ద్వేషం 

లేదా శత్రుత్వం లేదు. దేవుడు ఉన్నాడని, లేదా మనం జీవించడానికి ఆయనకు సరైన 

మార్గం ఉందని కూడా మనకు తెలియదు. కానీ తగిన సమయంలో మనం కూడా సాతాను వలె, 

స్వార్థం, దురాశ మరియు దురాశ మరియు మన స్వంత మార్గాన్ని కోరుకునే 

వైఖరిని పెంచుకున్నాము. 
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మనము చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు చెప్పిన వారిలా మనం ఉండవచ్చు 

(మత్తయి 18:3, 4). వారు వినయపూర్వకంగా మరియు బోధించదగినవారు - సాతాను 

మరియు అతని సమాజం ద్వారా ఇంకా పూర్తిగా మోసపోలేదు. … 

అన్ని మానవ బాధలు, దుఃఖం, బాధ మరియు దుఃఖం పాపం యొక్క ప్రత్యక్ష 

ఫలితంగా వచ్చాయి - దేవుని ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక చట్టాల ఉల్లంఘన. 

ఆనందం మరియు పూర్తి సమృద్ధిగల జీవితం దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి విధేయత 

చూపడం వల్ల వచ్చే స్వయంచాలకంగా ఫలితాలు. (నెఫ్ ఎల్. ఆల్ అబౌట్ సిన్. 

టుమారోస్ వరల్డ్ మ్యాగజైన్. ఏప్రిల్ 1972) 

మరియు మన పాపాలన్నిటికీ యేసు మరణించినప్పుడు, పాపానికి ఖర్చు ఉంటుంది. మరియు 

దీర్ఘకాలిక వ్యయం ఏమిటంటే, ఇది పాపిని మరియు మరింత మంచి చేసే 

సామర్థ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి, చేయండి ఇప్పుడు 

పాపం చేయడం మీకు (లేదా ఇతరులకు) మంచిదని అనుకోకండి, అయితే అందరూ తమ పాపాల నుండి 

పాఠాలు నేర్చుకుంటారు (cf. 2 పేతురు 2:18-20), వాటిని ఒప్పుకుంటారు (1 యోహాను 1:9), 

మరియు వాటి గురించి పశ్చాత్తాపపడతారు ( cf. చట్టం 2:37-38). 

సరికాని బోధనలు మరియు సంప్రదాయాల కారణంగా, ఈ యుగంలో చాలామంది పాపాన్ని 

గుర్తించరు. 

అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 

7 అన్యాయానికి సంబంధించిన రహస్యం ఇప్పటికే పని చేస్తోంది; అతను 

మధ్యలో నుండి బయటకు వెళ్ళేంత వరకు, ప్రస్తుతం దానిని నిరోధించేవాడు 

మాత్రమే ఉన్నాడు. 8 ఆపై అన్యాయమైన వ్యక్తి బయలుపరచబడతాడు, 

ప్రభువైన యేసు తన నోటి శ్వాసతో అతనిని నాశనం చేస్తాడు మరియు అతని రాకడ 

ప్రత్యక్షత ద్వారా రద్దు చేస్తాడు, 9 అతని రాకడ సాతాను యొక్క పనిని 

బట్టి, ప్రతి శక్తిలో మరియు సూచనలలో ఉంది. , మరియు అబద్ధపు అద్భుతాలలో, 
10 మరియు నశించిపోతున్న వారికి దుష్టత్వం యొక్క ప్రతి మోసం, ప్రతిగా వారు 

రక్షించబడటానికి సత్యం యొక్క ప్రేమను పొందలేదు. 11 మరియు దీని కారణంగా, వారు 

అబద్ధాన్ని విశ్వసించేలా, 12 సత్యాన్ని విశ్వసించకుండా, అన్యాయంలో సంతోషించిన 

వారందరికీ తీర్పు తీర్చబడాలని దేవుడు వారి వద్దకు భ్రమను పంపిస్తాడు . (2 

థెస్సలొనీకయులు 2:7-12, బెరియన్ లిటరల్ బైబిల్) 

"అధర్మ రహస్యం" ("అధర్మ రహస్యం" DRB)లో ఒక భాగం ఏమిటంటే, చాలామందికి పాపం 

గురించిన సత్యం బోధించబడలేదు మరియు/లేదా యేసు కాలం నాటి పరిసయ్యుల వలె 

దేవుని చట్టాల గురించి తర్కించడం మరియు బదులుగా సరికాని సంప్రదాయాలను 

అంగీకరించడం నేర్పించబడలేదు. (cf. మత్తయి 15:1-9). సత్యం పట్ల తగినంత ప్రేమ లేని 

వారు మనం ఈ యుగాంతం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ క్రూరంగా మోసపోతారు. 

“నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడి” (యాకోబు 1:16) అని బైబిలు బోధిస్తుంది. 

అయినప్పటికీ, మానవులమైన మనం మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాము (ముఖ్యంగా 

సాతాను ప్రభావంతో) మరియు విచ్చలవిడిగా మన ధోరణుల స్థాయిని గుర్తించలేము. 
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అపొస్తలుడైన జేమ్స్ టెంప్టేషన్ మరియు పాపం గురించి ఈ క్రింది వాటిని 

వివరించాడు: 

12 శోధనను సహించేవాడు ధన్యుడు; ఎందుకంటే అతను ఆమోదించబడినప్పుడు, ప్రభువు 

తనను ప్రేమించేవారికి వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటాన్ని పొందుతాడు. 13 అతను 

శోధించబడినప్పుడు, “నేను దేవునిచే శోధించబడ్డాను” అని ఎవరూ అనకూడదు; 

ఎందుకంటే దేవుడు చెడుచేత శోధింపబడడు, అతడే ఎవరినీ శోధించడు. 14 అయితే 

ప్రతి ఒక్కరు తన స్వంత కోరికలచే ఆకర్షించబడినప్పుడు మరియు 

ప్రలోభపెట్టబడినప్పుడు శోధింపబడతారు . 15 అప్పుడు, కోరిక గర్భం 

దాల్చినప్పుడు, అది పాపానికి జన్మనిస్తుంది; మరియు పాపం, అది పూర్తిగా 

ఎదిగినప్పుడు, మరణానికి దారి తీస్తుంది. (జేమ్స్ 1:12-15) 

టెంప్టేషన్ను ఎదిరించడానికి, మీ మనస్సులో ప్రవేశించే తప్పు ఆలోచనను 

పొందడానికి, మీ మనస్సును మంచి ఆలోచనలతో నింపండి (ఫిలిప్పీయులు 4:8) మరియు దేవుని 

వైపు తిరగండి. 

దేవుడు మరియు ఆయన వాక్యం గురించిన ఆలోచనల కంటే మెరుగైన ఆలోచనలు ఏవి 

ఉన్నాయి? మీరు సాతానును సరిగ్గా ఎదిరిస్తే, అతడు పారిపోతాడని బైబిల్ చెబుతోంది 

(యాకోబు 4:7). 

ప్రతిఘటించడం మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా చేస్తుంది, పాపంలో 

మునిగిపోవడం మిమ్మల్ని బలహీనపరుస్తుంది. 

మనకు దేవుడు మరియు ఆయన మార్గాలు అవసరమని నమ్మడానికి ఇష్టపడే వారికి పాపం 

చూపించడానికి సహాయపడుతుంది. 

సాతాను మోసం యొక్క ప్రభావం గురించి, అలాగే మానవ కోరికల గురించి దేవుడు అర్థం 

చేసుకున్నాడు మరియు దానిని పరిగణనలోకి తీసుకునే మోక్షానికి సంబంధించిన 

ప్రణాళికను అభివృద్ధి చేశాడు (దానిపై మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి ఉచిత 

ఆన్లైన్ పుస్తకాన్ని చూడండి: సాల్వేషన్ యొక్క సార్వత్రిక ఆఫర్. 

అపోకాటస్టాసిస్: దేవుడు చేయగలడా రాబోయే యుగంలో తప్పిపోయిన వారిని 

రక్షించాలా? వందలాది గ్రంథాలు దేవుని మోక్ష ప్రణాళికను వెల్లడిస్తాయి ). 
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3.  ప్రపంచ మతాలు ఏమి బోధిస్తాయి? 

వివిధ విశ్వాసాలు సృష్టి యొక్క ప్రయోజనాల గురించి వారి నమ్మకాలను కలిగి 

ఉంటాయి. కాబట్టి, వివిధ తూర్పు మరియు పాశ్చాత్య మతాలకు సంబంధించిన కొన్ని 

ప్రకటనలను చూద్దాం. 

అయితే ముందుగా, నాస్తికులను పరిశీలిద్దాం. నాస్తికులు మానవులకు ఏదైనా ప్రయోజనం 

కలిగి ఉంటారని నమ్మరు, బహుశా ఆనందం లేదా వ్యక్తిగత నెరవేర్పు తప్ప. 

కొంతమంది (తమను తాము నాస్తికులుగా భావించవచ్చు లేదా పరిగణించకపోవచ్చు) తక్కువ 

మానవులు ఉంటే అది మంచిదని నమ్ముతారు: 

యాంటీ-నేటలిజం అంటే మానవ జీవితం నిష్పాక్షికంగా విలువలేనిది మరియు 

అర్ధంలేనిది అనే నమ్మకం. ది గార్డియన్ వివరించినట్లుగా, మానవ 

పునరుత్పత్తి మానవ సమాజానికి (ఈ ఆలోచనా విధానం ద్వారా మొదట ఉనికిలో 

ఉండకూడదు) మరియు గ్రహానికి అన్యాయమైన హానిని కలిగిస్తుందని యాంటీ-

నాటలిస్ట్లు వాదించారు. ఇంకా, తల్లిదండ్రులు తమ ఉనికిని అంగీకరించని 

పిల్లలపై ఉనికిని విధించడం ద్వారా నైతిక నేరానికి పాల్పడ్డారు. … 

యాంటీ-నాటలిస్టులు తరచుగా మానవ జీవితం యొక్క విలువలేని వారి నమ్మకం 

మానవ జీవితం పట్ల కరుణతో ప్రేరేపించబడిందని పేర్కొన్నారు ... 

యాంటీ- నాటలిస్ట్లు మానవాళిని నిర్మూలించడాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా 

హాని నుండి రక్షించాలని కోరుకుంటారు ... (వాల్ష్ M. పెరుగుతున్న 'యాంటీ-

నాటలిస్ట్' ఉద్యమం మానవత్వం యొక్క విలుప్తానికి పిలుపునిస్తుంది... డైలీ 

వైర్, నవంబర్ 15, 2019) 

ప్రాథమికంగా, యాంటీ-నాటలిస్ట్లు మానవులు మంచి కంటే ఎక్కువ హాని చేస్తారని 

నమ్ముతారు, జీవితం కష్టంగా ఉంటుంది, అందువల్ల ప్రజలు ఎక్కువ మంది మానవులను 

ప్రపంచంలోకి తీసుకురాకూడదు, అలా చేయడం వల్ల మొత్తం బాధలు మరియు బాధలు 

పెరుగుతాయి. 

కానీ, వారు మానవ విలువ గురించి తప్పుగా ఉన్నారు. 

మనుషులకు విలువ ఉంటుంది. మరియు బాధలు ఉన్నప్పుడు, మానవులు సహకరించడానికి మరియు 

సహాయం చేయడానికి తయారు చేయబడ్డారు. జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది. 

ఇప్పుడు, మానవజాతి ప్రయోజనం గురించి హిందూ మతం ఏమి చెబుతుందో చూద్దాం. 

రిపోర్టు ప్రకారం హిందువులు ఒక బిలియన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ. ఆ విశ్వాసం యొక్క 

నమ్మకాల గురించి ఇక్కడ సమాచారం ఉంది: 

హిందూమతం ప్రకారం, జీవితం యొక్క అర్థం (ప్రయోజనం) నాలుగు రెట్లు: 

ధర్మం, అర్థ , కామ మరియు మోక్షాన్ని సాధించడం. మొదటిది, ధర్మం అంటే 
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ధర్మబద్ధంగా మరియు ధర్మంగా వ్యవహరించడం. ... హిందూమతం ప్రకారం జీవితం 

యొక్క రెండవ అర్థం అర్థ , ఇది ఒకరి జీవితంలో సంపద మరియు శ్రేయస్సు 

యొక్క అన్వేషణను సూచిస్తుంది. ... హిందువు యొక్క జీవితపు మూడవ 

ఉద్దేశ్యం కామాన్ని కోరుకోవడం. సాధారణ పరంగా, కామ జీవితం నుండి 

ఆనందాన్ని పొందడం అని నిర్వచించవచ్చు. హిందూమతం ప్రకారం జీవితానికి 

నాల్గవ మరియు చివరి అర్థం మోక్షం, జ్ఞానోదయం. జీవితంలో అత్యంత 

కష్టతరమైన అర్థాన్ని సాధించడం ద్వారా, మోక్షం సాధించడానికి ఒక 

వ్యక్తికి కేవలం ఒక జీవితకాలం పట్టవచ్చు (అరుదుగా) లేదా దానికి చాలా 

సమయం పట్టవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఇది జీవితానికి అత్యంత ముఖ్యమైన 

అర్ధంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు పునర్జన్మ నుండి విముక్తి, స్వీయ-

సాక్షాత్కారం, జ్ఞానోదయం లేదా దేవునితో ఐక్యత వంటి బహుమతులు 

అందిస్తుంది . ( శివకుమార్ ఎ. హిందూమతం ప్రకారం జీవితానికి అర్థం, 

అక్టోబర్ 12, 2014) 

కాబట్టి, ముఖ్యంగా హిందూమతం ధర్మబద్ధంగా జీవించడానికి, శ్రేయస్సును 

కోరుకోవడానికి, జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి మరియు జ్ఞానోదయం పొందాలని 

బోధిస్తుంది, ఇది నేను విన్న హిందువు ప్రకారం, దైవీకరణ కూడా ఉంటుంది. ఆ హిందూ 

విశ్వాసాలు బైబిల్కు అనుగుణంగా ఉన్నప్పటికీ, మొదటి స్థానంలో జీవితం ఎందుకు 

ఉండాలో వారు వివరించలేదు. 

నివేదిక ప్రకారం బౌద్ధులు అర బిలియన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ. బౌద్ధమతం హిందూ 

మతం కంటే భిన్నమైన దృక్కోణాన్ని తీసుకుంటుంది: 

జీవితానికి శాశ్వతమైన మరియు సంపూర్ణమైన ప్రాముఖ్యత లేదని బౌద్ధమతం 

తిరస్కరించింది మరియు జీవితాన్ని సంతృప్తికరంగా (లు. దుఃఖ) మరియు శూన్యం 

(లు. సూర్యత)గా వర్ణించింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జీవితానికి సాపేక్ష 

ప్రాముఖ్యత ఉందని బుద్ధుడు అంగీకరించాడు మరియు ఈ సాపేక్ష మరియు 

షరతులతో కూడిన జీవితం ద్వారా మనం విశ్వ సత్యాన్ని సాధించగలము మరియు 

గ్రహించగలము. బుద్ధుని ఉపన్యాసాల ప్రకారం, మన జీవితాలు మరియు ప్రపంచం, 

ఉత్థాన పతనాలు తప్ప మరేమీ కాదు. ఇది ఏర్పడే మరియు క్షీణించే ప్రక్రియ. 

(జీవితం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? బుద్ధనెట్.నెట్, 03/21/19 తిరిగి 

పొందబడింది) 

హిందూ మతానికి చాలా మంది దేవుళ్లు ఉండగా, బౌద్ధమతానికి ఒక్కరు కూడా లేరు. 

మరియు, దేవుడు లేనట్లయితే, బౌద్ధులు (ఇతర నాస్తికుల వలె) జీవితానికి సంపూర్ణ 

ప్రాముఖ్యత లేదని సరైనది. 

కానీ ఒక దైవిక ఆత్మ ఉన్నట్లయితే, మరియు అది ఉన్నట్లు నిర్ధారించడం 

తార్కికంగా ఉంటే (అలా రుజువు చేసే సమాచారాన్ని కలిగి ఉండాలంటే, మా ఉచిత 

బుక్లెట్, ఆన్లైన్లో ccog.org, దేవుని ఉనికి తార్కికమా? ) కూడా అది చేస్తుంది. ఒక 

దైవిక సృష్టికర్తకు నిజమైన మరియు ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఉందని మరింత అర్థం. 

ఇప్పుడు, బౌద్ధమతం మరియు హిందూ మతం రెండూ కర్మ అనే ఆలోచనను బోధిస్తాయి. 

ఇక్కడ బౌద్ధ మూలం నుండి కొంత సమాచారం ఉంది: 



38 
 

కర్మ అనేది నైతిక కారణ సూత్రం. బౌద్ధమతంలో కర్మ సిద్ధాంతం ఒక 

ప్రాథమిక సిద్ధాంతం. … ఈ ప్రపంచంలో ఒక వ్యక్తికి ఏదీ జరగదు, అతను కొన్ని 

కారణాల వల్ల లేదా ఇతరత్రా అర్హత లేదు. … పాలీ పదం కర్మ అంటే చర్య 

లేదా చేయడం. మానసికంగా, మౌఖికంగా లేదా శారీరకంగా ఏదైనా ఉద్దేశపూర్వక 

చర్య కర్మగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది "ఆలోచన, పదం మరియు పని" అనే పదబంధంలో 

చేర్చబడిన అన్నింటినీ కవర్ చేస్తుంది. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, అన్ని మంచి 

మరియు చెడు చర్యలు కర్మను ఏర్పరుస్తాయి. దాని అంతిమ కోణంలో కర్మ 

అంటే అన్ని నైతిక మరియు అనైతిక సంకల్పం. ( సయాదవ్ ఎం. ది థియరీ ఆఫ్ 

కర్మ. బుద్ధానెట్.నెట్, 07/22/19 తిరిగి పొందబడింది) 

బైబిల్ “కర్మ” అనే పదాన్ని ఉపయోగించనప్పటికీ, ఒకరు ఏమి విత్తుతారో అది 

పండుతుందని బోధిస్తుంది (గలతీ 6:7-8). కానీ బౌద్ధమతం వలె కాకుండా, దేవుడు 

విషయాలను నిర్దేశిస్తాడని బైబిల్ బోధిస్తుంది ( సామెతలు 16:9) కాబట్టి చివరికి 

అది అతని చిత్తాన్ని అంగీకరించే వారికి బాగా పని చేస్తుంది (cf. రోమన్లు 8:28). 

మరియు శాంతి పెరుగుదలకు అంతం ఉండదు (యెషయా 9:7). 

ఇప్పుడు, అయితే, హిందూ మతం మరియు బౌద్ధమతం ప్రపంచం మంచి ప్రదేశంగా ఉండాలని 

కోరుకుంటున్నట్లు ఎత్తి చూపాలి. అయితే అది ఎలా జరుగుతుందని బైబిలు 

బోధిస్తున్నదో వారికి అర్థం కాలేదు. 

బౌద్ధుల మాదిరిగా కాకుండా, ముస్లింలు మానవుల కోసం ఉద్దేశించిన దైవిక 

సృష్టికర్తను విశ్వసిస్తారు. నివేదిక ప్రకారం 1.8 బిలియన్ల మంది ముస్లింలు 

ఉన్నారు. దేవుడు ప్రజలను ఎందుకు సృష్టించాడు అనేదానికి సంబంధించిన ఒక ఇస్లామిక్ 

అభిప్రాయం ఇక్కడ ఉంది: 

మన శరీరం, మన ఆత్మ, దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మన సిద్ధత మరియు మన కాంతి 

మానవ పరిపూర్ణతను సాధించడానికి కీలకమైన మార్గంగా పనిచేయడానికి దేవుని 

నుండి నేరుగా పంపబడిన బహుమతులు. ఆ పరిపూర్ణత అనేది ఆత్మ యొక్క 

యానిమేటింగ్ లక్షణాలను మించిన ఆ అంశాలను పెంపొందించడం, ఆరాధన పట్ల మన 

వైఖరిని వాస్తవీకరించడం మరియు మన కాంతిని శుద్ధి చేయడంలో ఉంది. ఇది 

జరిగినప్పుడు, మానవుడు ఒక అందమైన జీవి, మరియు దైవిక ప్రేమకు తగిన వస్తువు, 

ఎందుకంటే మన ప్రవక్త పేర్కొన్నట్లుగా , "నిశ్చయంగా, దేవుడు అందమైనవాడు 

మరియు అందాన్ని ప్రేమిస్తాడు." (షకీర్ ఎ. ది హ్యూమన్ ఇన్ ది ఖురాన్. 

జర్నల్ ఆఫ్ ది జైతునా కాలేజీ, జూన్ 5, 2018) 

ఇప్పుడు యేసు కూడా పరిపూర్ణత లక్ష్యంగా ఉండాలని సూచించాడు (మత్తయి 5:48), 

దేవుడు మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడో పైవి నిజంగా వివరించలేదు. అయితే, కింది 

ఇస్లామిక్ మూలం ఒక కారణాన్ని ఇస్తుంది: 

దేవుడు తనకు సేవ చేయడానికే మనిషిని సృష్టించాడు, అంటే మనుష్యులు ఒకే 

దేవుణ్ణి నమ్మి మంచి చేయాలి. ఇది మానవ జీవితానికి సంబంధించిన వస్తువు. 

“మనుష్యులు నాకు సేవ చేయడానికే తప్ప నేను మనుషులను సృష్టించలేదు” అని 

దేవుడు చెప్పాడు. (ది విండ్స్ దట్ స్కాటర్, 51:56) (ఇస్లాంలో మానవ జీవితం 
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యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ముస్లిం కన్వర్ట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ 

సింగపూర్, యాక్సెస్ చేయబడింది 03/21/19) 

మానవులు మంచి చేయవలసి ఉండగా , పైన పేర్కొన్న వాటిలో చాలా వరకు దేవుడు మానవులను 

ఎందుకు సృష్టించాడు అనేదానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రొటెస్టంట్ అభిప్రాయాలను 

పోలి ఉంటాయి, దానిని మనం తర్వాత చూద్దాం. 

కొన్ని ప్రొటెస్టంట్ అభిప్రాయాలు 

ఇప్పటికే పేర్కొన్న మతాలలో దేవుడు మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు అనే దానిపై 

భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. 

ప్రొటెస్టంట్లలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. 

కేవలం 800 మిలియన్లకు పైగా ప్రొటెస్టంట్లు ఉన్నారని నివేదించబడింది మరియు 

వారు అనేక శాఖలు, మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు శాఖల ద్వారా విభజించబడ్డారు (గమనిక: 

కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొటెస్టంట్ కాదు-మా ఉచిత ఆన్లైన్ 

పుస్తకాలలో ఎందుకు కనుగొనబడింది అనే వివరాలు: ది కంటిన్యూయింగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది 

చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ మరియు హోప్ ఆఫ్ సాల్వేషన్: ఎలా కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ 

ప్రొటెస్టంటిజం నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది ). 

అయినప్పటికీ, వివిధ రకాల ప్రొటెస్టంట్లు ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు 

చేసాడు అనే దానిపై కొన్ని సాధారణ ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. 

దేవుడు మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు అనే దాని గురించి ఒక ప్రొటెస్టంట్ 

అభిప్రాయాన్ని గమనించండి: 

దేవుడు మనుషులను ఎందుకు సృష్టించాడు? 

తనను తాను కీర్తించుకోవడానికి అలా చేశాడు. దేవుడు మనల్ని సృష్టించినట్లు 

జీవించడానికి మరియు సంబంధాలను ఆనందించడానికి సృష్టించాడు. యేసు చెప్పాడు, 

"నా సంతోషము మీయందు ఉండునట్లు మరియు మీ సంతోషము సంపూర్ణముగా 

ఉండునట్లు నేను మీకు చెప్పుచున్నాను" (యోహాను 15:11). ... 

దేవునికి మహిమ తీసుకురావడం-అంటే, ఆయనను హెచ్చించడం, ఆయనను ఎత్తడం, 

స్తుతించడం, ఆయనను గౌరవంగా ప్రతిబింబించడం-వాస్తవానికి మన జీవిత 

ఉద్దేశ్యం. (బెల్ S. జోష్ మెక్డోవెల్ మినిస్ట్రీ. ఏప్రిల్ 11, 2016న 

పోస్ట్ చేయబడింది) 

CCOGలో మేము విభేదిస్తాము. దేవుడు మనలను సృష్టించలేదు ఎందుకంటే ఆయన అహంతో 

నడిచే ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వం, ఆయనకు మహిమ ఇవ్వడానికి ప్రజలు అవసరం. అలాగే 

దేవునికి మహిమ ఇవ్వడం మానవ జీవిత ఉద్దేశం కాదు. కానీ సంతోషాన్ని పెంచాలని 

దేవుడు కోరుకున్న మాట నిజం. 
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ఇక్కడ మరొకటి, కొంతవరకు సారూప్యమైన ప్రొటెస్టంట్ ప్రతిస్పందన: 

దేవుడు మొదట ఎందుకు సృష్టించాడు? అతను విసుగు చెందాడా? అతను ఒంటరిగా 

ఉన్నాడా? మానవులను తయారు చేయడంలో దేవుడు ఎందుకు కష్టాలు పడ్డాడు? 

విశ్వం కోసం దేవుని అంతిమ ఉద్దేశ్యం ఆయన మహిమను వెల్లడి చేయడమేనని 

బైబిల్ మనకు చెబుతోంది. మానవజాతి పట్ల దేవుని అంతిమ ఉద్దేశం ఆయన 

ప్రేమను వెల్లడి చేయడమేనని బైబిల్ మనకు చెబుతోంది. (దేవుడు విసుగు 

చెందాడా? దేవుని మంత్రిత్వ శాఖల గురించి, 03/21/19 యాక్సెస్ చేయబడింది) 

సరే, ప్రేమ దానిలో భాగమైనందున ఇది కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ 

తాత్పర్యం ఏమిటంటే, దేవుడు తన అహాన్ని దెబ్బతీయవలసిన అవసరం కారణంగా 

ప్రతిదీ చేసాడు. దేవుడు వ్యర్థం కాదు మరియు అది అవసరం లేదు. 

మరో ఇద్దరు ప్రొటెస్టంట్ల నుండి వీక్షణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 

దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎందుకు సృష్టించాడు? 

ఉరుము వంటి మొత్తం బైబిల్ ద్వారా వినిపించే చిన్న సమాధానం: దేవుడు తన 

మహిమ కోసం ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు . (పైపర్ J. సెప్టెంబర్ 22, 2012. 

https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world యాక్సెస్ 

చేయబడింది 01/16/19) 

దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడు? 

దేవుడు తనలోని కొన్ని పరిమితుల వల్ల సృష్టించలేదు. బదులుగా, అతను 

సృష్టించిన జీవుల ఆనందం కోసం మరియు వారు అతని గొప్పతనాన్ని 

ప్రకటించడానికి తన మహిమను ప్రదర్శించడానికి ఏమీ లేకుండా ప్రతిదీ 

సృష్టించాడు. (లాసన్ J. లిగోనియర్ మినిస్ట్రీస్, జూలై 3, 2017) 

దేవుడు తన వ్యక్తిగత కీర్తి కోసం వస్తువులను సృష్టించాడని మరో ఇద్దరు 

పేర్కొన్నారు. 

కాబట్టి, ఆ ప్రొటెస్టంట్ (బాప్టిస్ట్తో సహా) మూలాలు అంగీకరిస్తున్నట్లు 

కనిపిస్తోంది. కానీ CCOGలోని మేము వారు నిజంగా దేవుని ప్రణాళిక యొక్క 

రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని నమ్మడం లేదు. 

రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి మరియు యెహోవాసాక్షుల నుండి వీక్షణలు 

రోమన్ కాథలిక్కుల సంగతేంటి? 

కాథలిక్ చర్చి యొక్క కాటేచిజం బోధిస్తుంది: 
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293 గ్రంథం మరియు సంప్రదాయం ఈ ప్రాథమిక సత్యాన్ని బోధించడం మరియు 

జరుపుకోవడం ఎప్పటికీ నిలిచిపోదు: "ప్రపంచం దేవుని మహిమ కోసం 

సృష్టించబడింది." 134 సెయింట్ బోనవెంచర్ దేవుడు అన్నిటినీ సృష్టించాడు "తన 

మహిమను పెంపొందించడానికి కాదు, దానిని చూపించడానికి మరియు 

తెలియజేయడానికి", 135 దేవుడు సృష్టించడానికి అతని ప్రేమ మరియు మంచితనం 

తప్ప వేరే కారణం లేదు: "జీవులు ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రేమ యొక్క కీ అతని 

చేతిని తెరిచింది." 136 మొదటి వాటికన్ కౌన్సిల్ ఇలా వివరిస్తుంది: 

ఈ నిజమైన దేవుడు, తన స్వంత మంచితనం మరియు "సర్వశక్తి", తన స్వంత 

శ్రేయస్సును పెంచుకోవడం కోసం లేదా అతని పరిపూర్ణతను పొందడం కోసం కాదు, 

కానీ ఈ పరిపూర్ణతను అతను జీవులకు ప్రసాదించే ప్రయోజనాల ద్వారా, సంపూర్ణ 

న్యాయవాద స్వేచ్ఛతో వ్యక్తీకరించడానికి. "మరియు సమయం ప్రారంభం 

నుండి, జీవుల యొక్క రెండు ఆర్డర్లు, ఆధ్యాత్మికం మరియు భౌతికమైనవి. . . ” 
137 

294 భగవంతుని మహిమ ఈ అభివ్యక్తి యొక్క సాక్షాత్కారం మరియు అతని 

మంచితనం యొక్క సంభాషణలో ఉంటుంది, దీని కోసం ప్రపంచం సృష్టించబడింది. 

దేవుడు మనలను "యేసుక్రీస్తు ద్వారా తన కుమారులుగా, తన చిత్త ఉద్దేశం 

ప్రకారం, ఆయన మహిమాన్వితమైన కృపకు మెచ్చి ", 138 కోసం "దేవుని మహిమ 

మానవుడు పూర్తిగా సజీవంగా ఉన్నాడు; పైగా మనిషి జీవితం భగవంతుని దర్శనం: 

సృష్టి ద్వారా భగవంతుని ప్రత్యక్షత భూమిపై నివసించే సమస్త జీవరాశులకు 

ఇప్పటికే జీవాన్ని అందించినట్లయితే, తండ్రి యొక్క వాక్యం యొక్క 

అభివ్యక్తి దేవుణ్ణి చూసేవారికి ఎంత ఎక్కువ జీవితాన్ని ఇస్తుంది. 139 సృష్టి 

యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, “అన్నింటికి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు 

చివరికి “అన్నింటిలో” అవుతాడు, తద్వారా ఏకకాలంలో తన స్వంత మహిమను మరియు 

మన మహిమను పొందగలడు. 

ఇప్పుడు, ప్రేమ ప్రస్తావన కారణంగా, పైన పేర్కొన్నది కొన్ని ఇతర మూలాల కంటే 

దగ్గరగా ఉంది, అయినప్పటికీ ఇది ఒక ముఖ్యమైన కారణాన్ని వదిలివేసినప్పుడు 

తగినంతగా పూర్తి కాలేదు. 

దివంగత కార్డినల్ జాన్ హెన్రీ న్యూమాన్ ఈ క్రింది వాటిని వ్రాసినప్పుడు మరింత 

దగ్గరయ్యాడు: 

నేను ఏదో ఒకటి చేయడానికి లేదా ఎవరూ సృష్టించబడని దాని కోసం 

సృష్టించబడ్డాను. దేవుని సలహాలలో, దేవుని లోకంలో నాకు స్థానం ఉంది, అది 

మరెవరికీ లేదు ... ఒకవేళ, నేను విఫలమైతే, అతను రాళ్లను అబ్రాహాముకు 

పిల్లలుగా చేసినట్లే మరొకరిని పెంచగలడు. ఇంకా ఈ గొప్ప పనిలో నా వంతు 

పాత్ర ఉంది... ఆయన నన్ను ఏమీ లేకుండా సృష్టించలేదు. (న్యూమాన్ JH. 

మెడిటేషన్స్ అండ్ డివోషన్స్ ఆఫ్ ది లేట్ కార్డినల్ న్యూమాన్. 

లాంగ్మాన్స్, గ్రీన్, 1903, పేజి. 301) 

పైన పేర్కొన్నది ప్రాథమికంగా సరైనది, అయినప్పటికీ ఇది ఇంకా పూర్తి కాలేదు. 

కొంతమంది ప్రొటెస్టంట్లు కూడా దేవుడు తన పరిశుద్ధుల కోసం శాశ్వతత్వంలో ఒక 
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పనిని కలిగి ఉంటాడని గ్రహించారు, కానీ వారు ఏ పని లేదా ఎందుకు అనే దాని గురించి 

అస్పష్టంగా ఉంటారు. 

ఇప్పుడు, యెహోవాసాక్షులు దాని ఆన్లైన్ బైబిల్ బోధనల పాఠం 2.3 లో దేవుడు 

మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడు ? : 

యెహోవా మానవులను భూమిపై నిత్యం ఆనందించేలా సృష్టించాడు , ఆయనను తమ 

ప్రేమగల తండ్రిగా తెలుసుకోగలిగాడు. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-

lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 యాక్సెస్ 

చేయబడింది 01/16/ 19) 

... భూమి ఎందుకు ఉంది? ... ఇది మానవులకు అందమైన ఇల్లుగా సృష్టించబడింది 

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

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

1. దేవుడు భూమిని మానవులకు శాశ్వత నివాసంగా సృష్టించాడు 

2. దేవుడు మానవులను తన ప్రేమపూర్వక నిర్దేశం క్రింద నిరంతరం జీవించేలా 

సృష్టించాడు. అతను ఆ ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేరుస్తాడు 

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

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

దేవుడు భూమిని మానవులకు నిలయంగా సృష్టించాడనేది నిజం అయితే, సరిగ్గా 

పశ్చాత్తాపపడి యేసును అంగీకరించే వారికి దేవుడు శాశ్వత జీవితాన్ని ఇస్తాడు, 

దేవుడు మానవులను ఎందుకు సృష్టించాడో నిజంగా వివరించలేదు. 

ది బీటిఫిక్ విజన్ 

నిత్యం ప్రధానంగా దేవుని ముఖాన్ని చూస్తూనే గడపాలని కొందరు భావిస్తారు. దీనినే 

'బీటిఫిక్ విజన్' అంటారు. 

మనం దేవుని ముఖాన్ని ఎప్పటికీ చూడగలమని బైబిల్ బోధిస్తున్నప్పుడు (కీర్తన 

41:12), బీటిఫిక్ విజన్ అనేది కొంతమంది క్రైస్తవ బహుమతి మరియు సృష్టి యొక్క 

ఉద్దేశ్యంగా బోధించబడింది. 

న్యూ వరల్డ్ ఎన్సైక్లోపీడియా దీనిని ఎలా వివరిస్తుందో ఇక్కడ ఉంది : 

బీటిఫిక్ విజన్ అనేది కాథలిక్ థియాలజీలో ఒక పదం, ఇది స్వర్గంలో ఉన్నవారు 

ఆనందించే దేవుని ప్రత్యక్ష గ్రహణశక్తిని వివరిస్తుంది, ఇది అత్యున్నత 

ఆనందాన్ని లేదా ఆశీర్వాదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ దృక్కోణంలో, సజీవంగా 

ఉన్నప్పుడు మానవులు భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం తప్పనిసరిగా పరోక్షంగా 

(మధ్యవర్తిత్వం) ఉంటుంది, అయితే బీటిఫిక్ విజన్ ప్రత్యక్షంగా (తక్షణం) 

ఉంటుంది. ... 
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థామస్ అక్వినాస్ భౌతిక మరణం తర్వాత మానవ ఉనికి యొక్క అంతిమ లక్ష్యం 

బీటిఫిక్ విజన్గా వివరించాడు. అక్వినాస్ స్వర్గంలో దేవుణ్ణి చూడటం అనే 

సూత్రీకరణ ప్లేటో యొక్క రూపాల ప్రపంచంలో మంచిని చూడటం యొక్క 

వర్ణనకు సమాంతరంగా ఉంటుంది, ఇది భౌతిక శరీరంలో ఉన్నప్పుడు సాధ్యం కాదు. 

... 

ప్లేటో యొక్క తత్వశాస్త్రం రిపబ్లిక్ బుక్ 7 (514a-520a)లో సోక్రటీస్ 

పాత్ర ద్వారా మాట్లాడే గుహ యొక్క అలెగోరీలో బీటిఫిక్ విజన్ భావనను 

సూచిస్తుంది: 

నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే, జ్ఞాన ప్రపంచంలో మంచి (మంచి) ఆలోచన 

అన్నింటికంటే చివరిగా కనిపిస్తుంది మరియు ప్రయత్నంతో మాత్రమే 

కనిపిస్తుంది; మరియు, చూసినప్పుడు, అందమైన మరియు సరైన అన్ని 

విషయాల యొక్క సార్వత్రిక రచయిత అని కూడా ఊహించబడింది, ఈ 

కనిపించే ప్రపంచంలో కాంతి యొక్క తల్లిదండ్రులు మరియు కాంతి 

యొక్క ప్రభువు మరియు మేధావిలో కారణం మరియు సత్యం యొక్క 

తక్షణ మూలం (517b ,c ) . 

ప్లేటో కోసం, క్రైస్తవ వేదాంతశాస్త్రంలో మంచి దేవునికి అనుగుణంగా 

కనిపిస్తుంది. ... 

సెయింట్ సిప్రియన్ ఆఫ్ కార్తేజ్ (మూడవ శతాబ్దం) రక్షింపబడినవారు 

స్వర్గరాజ్యంలో దేవుణ్ణి చూడటం గురించి ఇలా వ్రాశారు: 

నీ మహిమ మరియు సంతోషం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది, దేవుణ్ణి చూడడానికి 

అనుమతించబడడం, మోక్షం మరియు శాశ్వతమైన వెలుగు యొక్క ఆనందాన్ని 

మీ ప్రభువు మరియు దేవుడు క్రీస్తుతో పంచుకోవడం ద్వారా 

గౌరవించబడడం ... నీతిమంతులతో పరలోక రాజ్యంలో అమరత్వం యొక్క 

ఆనందాన్ని పొందడం మరియు దేవుని స్నేహితులు. ... 

పదమూడవ శతాబ్దంలో, తత్వవేత్త-వేదాంతవేత్త థామస్ అక్వినాస్, అతని 

గురువు అల్బెర్టస్ మాగ్నస్ను అనుసరించి, మానవ జీవితం యొక్క అంతిమ 

లక్ష్యాన్ని మరణం తర్వాత దేవుని సారాంశం యొక్క మేధో బీటిఫిక్ విజన్లో 

కలిగి ఉన్నట్లు వివరించాడు. అక్వినాస్ ప్రకారం, బీటిఫిక్ విజన్ విశ్వాసం 

మరియు కారణం రెండింటినీ అధిగమిస్తుంది. ... 

హిందూ మరియు బౌద్ధ ఆలోచనలు చాలా కాలంగా సమాధి యొక్క అనుభవం గురించి 

మాట్లాడుతున్నాయి, దీనిలో ఆత్మ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే దైవంతో ఐక్యతను 

పొందుతుంది. ఇస్లాంలోని ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయం దేవుని కళ్ళతో 

వాచ్యంగా చూడటం గురించి మాట్లాడుతుంది: “నేను అతనిని 

ప్రేమిస్తున్నప్పుడు, అతను వినే అతని వినికిడిని నేను; మరియు అతను చూసే అతని 

దృష్టి; అతను కొట్టే అతని చేతి; మరియు అతను నడిచే అతని పాదము” (అన్-నవావి 

యొక్క హదీథ్ 38). 
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జార్జ్ ఫాక్స్ మరియు ఇతర ప్రారంభ క్వేకర్లు మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా 

ప్రజలందరికీ దేవుని ప్రత్యక్ష అనుభవం అందుబాటులో ఉంటుందని విశ్వసించారు. 

(బీటిఫిక్ విజన్. న్యూ వరల్డ్ ఎన్సైక్లోపీడియా, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision యాక్సెస్ చేయబడింది 

04/16/19) 

గమనిక: దేవుడు భూమికి దిగి వస్తాడని బైబిల్ స్పష్టంగా ఉంది (ప్రకటన 21:1-3), 

కాబట్టి పరలోకంలో ఒక అందమైన దర్శనం యొక్క దృక్కోణాన్ని గ్రంథం 

తిరస్కరించింది. 

లూథరన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఎడిటర్ ఇలా వ్రాశారు: 

కానీ మానవ జీవి కోసం దేవుని ఉద్దేశ్యం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం పవిత్రీకరణ 

యొక్క అవగాహన ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది, ఇక్కడ మనకు పవిత్రత మరియు 

శాశ్వతత్వంలో దేవునితో పూర్తి సహవాసం యొక్క అందమైన దృష్టిని 

వాగ్దానం చేస్తారు. (శాంటోస్ సి. ఎడిటర్స్ ఇంట్రడక్షన్: లూథరన్ అండ్ 

శాంక్టిఫికేషన్. © సెప్టెంబర్/అక్టోబర్ 2017. జర్నల్ ఆఫ్ లూథరన్ 

ఎథిక్స్, వాల్యూమ్ 17, ఇష్యూ 5) 

బీటిఫిక్ విజన్ను విశ్వసించే చాలా మంది ప్రొటెస్టంట్లు ఈ దర్శనం 

ఆధ్యాత్మికం, భౌతిక దృష్టి కాదు అనే దృక్కోణం వైపు మొగ్గు చూపారు (ఉదా . 

ఓర్ట్లండ్ జి. బీటిఫిక్ విజన్ను మనం ఎందుకు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ 

బాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ ఓజై, సెప్టెంబర్ 26, 2018). 

బీటిఫిక్ విజన్ యొక్క సంస్కరణలను అంతిమ లక్ష్యంగా అంగీకరించే వారు భగవంతుని 

దర్శనం అతని లేదా వారి స్వంత ఆనందాన్ని నింపుతుందని భావిస్తారు. 

వన్టైమ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ రచయిత నుండి ఆ దృష్టికి వ్యతిరేక అభిప్రాయం ఇక్కడ 

ఉంది: 

నిత్యం భగవంతుని ముఖంలోకి ఆనందంగా చూస్తూ గడిపితే, లేదా మన ప్రతి కోరికను 

తక్షణమే నెరవేర్చుకోవాలంటే - అనేక మతాలు బోధిస్తున్నట్లుగా - కొన్ని 

నెలల తర్వాత (లేదా కొన్ని ఆక్టిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత, ఇది నిజంగా 

పట్టింపు లేదు), జీవితం విసుగు చెందుతుంది. . మరియు జీవితం విసుగు చెందితే, అది 

అనారోగ్యంగా మరియు భయంకరంగా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాబోయే 

విసుగు యొక్క అంతులేని శాశ్వతత్వం తప్ప మరేమీ ఉండదు - మరణంతో 

తప్పించుకోవడానికి అద్భుతమైన కానీ అసాధ్యమైన మార్గం (లూకా 20:35-38 

చూడండి). ఇది నిజంగా అంతిమ హింస అవుతుంది. 

అయితే మన నిత్య తండ్రికి మంచి ఆలోచన ఉంది. అతను ఒక ప్రణాళికను 

రూపొందించాడు, దీనిలో శాశ్వతత్వం క్రమంగా మరింత విసుగు పుట్టించదు. కానీ, 

నమ్మశక్యం కానట్లుగానే, ప్రతి యుగాన్ని అనుసరిస్తున్నందున శాశ్వతత్వం 

క్రమంగా మరింత ఉత్తేజకరమైనదిగా, మరింత మెరుస్తూ మరియు మరింత 
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ఆనందదాయకంగా పెరుగుతుంది. (కుహ్న్ RL. ది గాడ్ ఫ్యామిలీ - పార్ట్ త్రీ: టు 

ఇన్హాబిట్ ఎటర్నిటీ. గుడ్ న్యూస్, జూలై 1974) 

అవును, శాశ్వతత్వం మెరుగ్గా ఉండేలా దేవుడు తాను చేసినదాన్ని చేశాడు. మరణించిన 

చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ రచయిత నుండి ఏదో గమనించండి: 

ఈ ప్రపంచాన్ని కలిపిన దేవుడు ఒక ప్రణాళికతో అలా చేసాడు. ఆ ప్రణాళిక 

ప్రపంచంలోని ఒక ప్రధాన మతం యొక్క నిస్సహాయ నిర్వాణ కాదు, ఇది మీరు 

ఎప్పటికీ చింతించకుండా ఏమీ లేని గొప్ప మొత్తంలో అపస్మారక భాగమవుతారని 

వాగ్దానం చేస్తుంది - ఎందుకంటే మీకు ఎప్పటికీ వ్యక్తిగత స్పృహ ఉండదు. 

ఒయాసిస్లో రెండు ఖర్జూర చెట్ల మధ్య ఊయల వేసుకుని నిద్రపోవడం వల్ల 

కలిగే ఆనందం కాదు, ఎప్పటికీ విలాసవంతమైన కన్యలచే ఆహారం ఇవ్వబడుతుంది, 

ఇది అల్లా అనుచరులకు హామీ ఇవ్వబడుతుంది. మెజారిటీ ప్రొటెస్టంట్ గ్రూపుల 

వాగ్దానం వలె మీ హాలోను ఎలా నిటారుగా ఉంచుకోవాలనేది మీ ఏకైక ఆందోళనతో 

బంగారు చెప్పులతో బంగారు వీధుల్లో నడవడం కాదు. కాథలిక్ విశ్వాసాన్ని 

అనుసరించే వారికి వాగ్దానం చేసినట్లుగా, చివరకు భగవంతుని ముఖంలోకి చూడగలనని 

మరియు అందమైన దృష్టిని (ఏదైనా) మెచ్చుకోగలనని ఇది ఖచ్చితంగా కాదు : 

ప్రతిదీ సృష్టించిన దేవుడు ప్రతిపాదిస్తాడు. మిమ్మల్ని అతని కుటుంబంలోకి 

తీసుకురండి. దేవుడంటే దేవుడే! మనమందరం సహోదరులు మరియు సోదరీమణులు అనే 

సభ్యోక్తి భావంలో దేవుడిగా ఉండటమే కాదు, భగవంతుని తండ్రిగా మన 

తండ్రిగా, అతని దైవిక స్వభావాన్ని పూర్తిగా పంచుకోవాలి. … 

దేవుని నిజమైన ప్రణాళిక ఆచరణాత్మకమైనది. అతను తన కుటుంబ రాజ్యం గురించి 

దాని విస్తరణకు అంతం ఉండదని చెప్పాడు. తనలాగా కనిపించే, అనుభూతి చెందే, 

ప్రవర్తించే మరియు అతను ఉన్నట్లే అదే స్వీయ-పునరుత్పత్తి శాశ్వతమైన 

ఆత్మ జీవితంతో కూడిన కుమారులు మరియు కుమార్తెలను ఎప్పటికీ జోడించడం 

అతని ప్రణాళిక! అందుకే భగవంతుడు తన ముందు పెట్టుకున్న లక్ష్యం కూడా అతను 

నెరవేర్చలేడని ఆశ. అంతులేని, శాశ్వతమైన, ఎప్పటికీ విస్తరిస్తున్న 

కుటుంబాన్ని సృష్టిస్తూ, అతను ఇప్పటికే సృష్టించిన గొప్ప సృష్టిని 

ఆస్వాదించడానికి మరియు పరిపాలించడానికి - మరియు మీరు మరియు నేను అంతం 

లేకుండా భవిష్యత్ సృష్టిలో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటాము. జీవించడానికి 

శాశ్వతమైన కారణాన్ని అందించే బిజీగా, ఆచరణాత్మకమైన, ఆసక్తికరమైన, 

సవాలుతో కూడిన, కొనసాగుతున్న ప్రణాళిక. 

ఆ ప్రణాళికలో విసుగు లేదు. మీ ఆసక్తి అంతరించిపోయే సమయం ఎప్పుడూ ఉండదు. 

మీరు ఎప్పటికీ ఏమీ చేయని కొన్ని ఆధ్యాత్మికం గురించి పౌరాణిక, మతపరమైన 

ధ్వనించే ఫోల్డర్లు లేవు - కానీ సృష్టించడం, పరిపాలించడం అనే శాశ్వతమైన 

పని! కనిపించే ప్రయోజనంతో సమస్య పరిష్కారం. … మిమ్మల్ని పునరుత్థానం 

చేసే శక్తి అతనికి ఉంది ... (హిల్ DJ. ప్రపంచానికి ఇప్పుడు ఏమి కావాలి 

అంటే...హోప్. ప్లెయిన్ ట్రూత్, ఫిబ్రవరి 1979) 

చివరి చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ నాయకుడి నుండి ఏదో గమనించండి: 
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"ఒక మనిషి చనిపోతే మళ్ళీ బ్రతుకుతాడా?" (యోబు 14:14). ఇది ఆశాజనకంగా 

ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం చనిపోయినా - మరియు అది కూడా - కొత్త మరియు 

మెరుగైన ప్రపంచం యొక్క పునరుత్థానాన్ని అనుసరిస్తుంది - శాంతితో కూడిన 

ప్రపంచం - సంతృప్తి, ఆనందం, సమృద్ధి, ఆనందం యొక్క ప్రపంచం! అర్థం 

చేసుకోవడానికి దేవుడు మాకు సహాయం చేస్తాడు! కేవలం నిరంతర ఉనికి మాత్రమే 

కాదు — పూర్తి, సంతోషకరమైన, ఆసక్తికరమైన, సమృద్ధిగల జీవితం! అవును — 

మరియు అది ఎటర్నిటీ కోసం! (ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ HW. పునరుత్థానం యొక్క 

ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? శుభవార్త, మార్చి 1982) 

చాలామందికి గ్రంథం పూర్తిగా అర్థం కానందున, వారు భగవంతుని ప్రణాళికకు పూర్తిగా 

అనుగుణంగా లేని బీటిఫిక్ దృష్టిని ఎలా బోధిస్తారో వంటి అభిప్రాయాలను ప్రచారం 

చేశారు. 

మనం భగవంతుని వైపు చూడటం వల్ల శాశ్వతత్వం మెరుగుపడదు. ఆయన మనలను ఎప్పటికీ 

ఆశీర్వదించినప్పటికీ అది ఖచ్చితంగా చేస్తాడు (చూడండి. కీర్తన 72:17-19). 

అన్నీ యేసు కోసం సృష్టించబడ్డాయి 

కొత్త నిబంధన యేసు మరియు సృష్టికి సంబంధించిన బోధిస్తుంది: 

15 ఆయన అదృశ్య దేవుని ప్రతిరూపం, సృష్టి అంతటికి మొదటి సంతానం. 16 

ఎందుకంటే, సింహాసనాలైనా, రాజ్యాలైనా, రాజ్యాలైనా, అధికారాలైనా, 

స్వర్గంలో ఉన్నవి, భూమిపై కనిపించేవి, కనిపించనివి అన్నీ ఆయన ద్వారానే 

సృష్టించబడ్డాయి. అన్నీ ఆయన ద్వారా మరియు ఆయన కోసం 

సృష్టించబడ్డాయి. కొలొస్సయులు 1:15-16) 

2 … ఆయన కుమారుడే, ఆయన అన్నిటికి వారసుడిగా నియమించబడ్డాడు, అతని 

ద్వారా ఆయన ప్రపంచాలను సృష్టించాడు; 3 అతను తన మహిమ యొక్క 

ప్రకాశవంతంగా మరియు అతని వ్యక్తి యొక్క స్పష్టమైన ప్రతిరూపంగా 

ఉన్నాడు మరియు తన శక్తితో కూడిన వాక్యం ద్వారా అన్నిటినీ 

సమర్థిస్తాడు, (హెబ్రీయులు 1:2-3) 

ఇప్పుడు, మనం కేవలం నిత్యత్వం కోసం యేసును చూసేందుకు సృష్టించబడ్డామా? 

సంఖ్య 

యేసు తాను వచ్చానని ఎందుకు చెప్పాడో గమనించండి: 

10 ... వారు జీవము పొందుటకు మరియు వారు దానిని సమృద్ధిగా పొందుటకు నేను 

వచ్చాను. (జాన్ 10:10) 

“జీవితం” పొందడం ద్వారా మరియు దానిని “మరింత సమృద్ధిగా” కలిగి ఉండడం ద్వారా 

యేసు తాను వచ్చాడని బోధిస్తున్నాడు, తద్వారా మనం మెరుగైన శాశ్వతత్వాన్ని 

కలిగి ఉంటాము మరియు శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో మనం సహాయపడగలము. 
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మానవులు నిత్యం తనవైపు చూస్తూ ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో దేవుడు మానవులను 

సృష్టించలేదు. 
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4.  దేవుడు బాధలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు? 

యేసు వచ్చినట్లయితే (యోహాను 10:10), దేవుడు బాధలను అనుమతించాడా? 

అవును. 

దాని ఉద్దేశ్యం ఉందా? 

అవును. 

31 ఎందుకంటే ప్రభువు ఎప్పటికీ వదులుకోడు. 32 ఆయన దుఃఖాన్ని కలిగించినప్పటికీ, 

ఆయన తన కనికరం యొక్క బహుమానాన్ని బట్టి కనికరం చూపుతాడు. 33 అతను 

ఇష్టపూర్వకంగా బాధపెట్టడు, మనుష్యుల పిల్లలను బాధపెట్టడు. (విలాపములు 

3:31-33) 

దేవుడు మనలను ఇష్టపూర్వకంగా బాధించడు లేదా బాధపెట్టడు అని గమనించండి. మనం 

బాగా చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు (cf. 3 జాన్ 2). 

మర్యాదగల వ్యక్తులకు చెడుగా అనిపించవచ్చు. 

యేసు ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు (హెబ్రీయులు 4:15), కానీ మన కోసం బాధపడ్డాడు (1 

పేతురు 2:21). మరియు "అతను కుమారుడైనప్పటికీ, తాను అనుభవించిన వాటి ద్వారా 

విధేయతను నేర్చుకున్నాడు" (హెబ్రీయులు 5:8). 

మనుషులు కష్టాలు అనుభవించడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు? 

రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి మన పాపాలకు శిక్షగా/ఫలితంగా పాపం చేయకూడదని మరియు 

దేవుని వైపు తిరిగి వెళ్లమని ప్రోత్సహించడం (విలాపవాక్యాలు 3:39-40; 

లేవీయకాండము 26:18). మరియు, దేవుడు మన దోషాలకు అర్హమైన దానికంటే తక్కువగా 

శిక్షిస్తాడని బైబిల్ బోధిస్తున్నదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి (cf. ఎజ్రా 9:13; 

జాబ్ 11:6). ఇప్పుడు, కనీసం బైబిల్లోని ఆ భాగాలను విశ్వసించే వ్యక్తులు కూడా, అది 

గ్రహించారు. 

కానీ మరొక, మరింత సంక్లిష్టమైన, కారణం ఉంది. 

అపొస్తలుడైన పౌలు మనకు "సృష్టి నిరర్థకత్వానికి లోనైంది, ఇష్టపూర్వకంగా కాదు, 

నిరీక్షణతో దానిని లోబరచిన అతని కారణంగా" (రోమన్లు 8:20). అతను కూడా వ్రాసాడు: 

16 కాబట్టి మనం ధైర్యం కోల్పోము. మన బాహ్యపురుషుడు 

నశించిపోతున్నప్పటికీ, ఆంతరిక మానవుడు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నాడు. 
17 ఎందుకంటే, మన తేలికపాటి బాధ, ఒక్క క్షణం మాత్రమే, మనకు చాలా ఎక్కువ 

మరియు శాశ్వతమైన మహిమను కలిగిస్తుంది, 18 మనం కనిపించే వాటిని చూడము, కానీ 

కనిపించని వాటి వైపు చూస్తాము. ఎందుకంటే కనిపించేవి తాత్కాలికమైనవి, కాని 

కనిపించనివి శాశ్వతమైనవి. (2 కొరింథీయులు 4:16-18) 
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ప్రజలు శుద్ధి చేయబడే ప్రక్రియలో ఉన్నారు-ఇందులో దుఃఖం మరియు బాధలు ఉంటాయి-

అయినప్పటికీ నిరీక్షణ ఉంది. ఈ యుగంలో పిలవబడని వారు ఒక విధంగా శుద్ధి 

చేయబడతారు (యెషయా 48:10; యిర్మీయా 9:7), అయితే పిలువబడినవారు వెండి 

మరియు/లేదా బంగారం వలె శుద్ధి చేయబడతారు మరియు శుద్ధి చేయబడతారు (జెకర్యా 

13:9; కీర్తన 66:10; డేనియల్ 11:35, 12:10; 1 పేతురు 1:7; cf. ప్రకటన 3:18). అందువల్ల ఈ 

యుగంలో "మంట" పరీక్షలు ఉన్నాయి (1 పేతురు 1:7; 4:12). 

ఏది మంచిదనే ఆశ ఉంది: 

9 అయితే, ప్రియులారా, మేము ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, మీ గురించి 

మంచి విషయాల గురించి, అవును, మోక్షానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాకు 

నమ్మకం ఉంది. 10 ఎందుకంటే, మీరు పవిత్రులకు పరిచర్య చేసి, పరిచర్య చేయడం 

ద్వారా ఆయన నామం పట్ల మీరు చూపిన ప్రేమను, మీ పనిని మరచిపోవడానికి 

దేవుడు అన్యాయం చేయడు. 11 మరియు మీలో ప్రతి ఒక్కరు చివరి వరకు నిరీక్షణతో 

కూడిన పూర్తి భరోసా కోసం అదే శ్రద్ధ చూపాలని మేము కోరుకుంటున్నాము, 12 

మీరు బద్ధకంగా ఉండకండి, కానీ విశ్వాసం మరియు ఓర్పు ద్వారా వాగ్దానాలను 

వారసత్వంగా పొందేవారిని అనుకరించండి. (హెబ్రీయులు 6:9-12) 

కాబట్టి, దేవుని మార్గాలు “మెరుగైనవి” కలుగుతాయని మనం ఓపికగా మరియు నమ్మకంగా 

ఉండాలి. 

బాధలను ఓపికగా భరించడం ప్రేమకు సంకేతం: 

4 ప్రేమ దీర్ఘశాంతము, అది దయగలది, ప్రేమ అసూయపడదు, ప్రేమ తనను తాను 

గొప్పగా చెప్పుకోదు, ఉబ్బిపోదు, 5 అనాలోచితంగా ప్రవర్తించదు, తన స్వంత 

విషయాలను కోరుకోదు, రెచ్చగొట్టదు, చెడును ఆరోపించదు, 6 అధర్మాన్ని 

బట్టి సంతోషించడు, సత్యంతో సంతోషిస్తాడు; అది అన్నిటినీ భరిస్తుంది , 7 

అది అన్నింటినీ నమ్ముతుంది, అన్నింటినీ ఆశిస్తుంది, అన్నింటినీ సహిస్తుంది. 8 ప్రేమ ఎప్పుడూ విఫలం కాదు; 

(1 కొరింథీయులు 13:4-8, లిటరల్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్) 

ప్రేమ అని అనువదించబడిన గ్రీకు పదం 'అగాపే' అని లిప్యంతరీకరించబడింది-మరియు ఈ 

రకమైన ప్రేమ సత్యంలో ఆనందిస్తుంది మరియు అన్నిటినీ భరించగలదు. నిజమైన 

ప్రేమ యొక్క రహస్యం ఏమిటంటే, ప్రేమ అభివృద్ధిలో బాధలు పాలుపంచుకుంటాయి. 

నిజమైన ప్రేమ విఫలం కాదు. 

కొన్నిసార్లు ప్రజలు మంచి చేయడం కోసం బాధపడతారు: 

17 దేవుని చిత్తమైతే , చెడు చేయడం కంటే మేలు చేసినందుకు బాధ పడడం మేలు . (1 

పేతురు 3:17) 

మనం దయనీయంగా ఉండేలా మనపై మనమే బాధలు పెట్టుకోవడం దేవుని చిత్తమని పైవి 

చెప్పలేదని గమనించండి. దేవుని మార్గాలు మన మార్గాల కంటే ఉన్నతమైనవి ( యెషయా 

55:8-9 ) మరియు ప్రేమ యొక్క అంశాలు దేవుని ప్రణాళికలో ఒక రహస్యం (cf. ఎఫెసీయులు 

5:25-32). 
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ఇప్పుడు, మనల్ని బాధించే బాధల నుండి వచ్చే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని బైబిల్ 

స్పష్టంగా చెబుతోంది: 

3 నవ్వు కంటే దుఃఖం మేలు , దుఃఖంతో ఉన్న ముఖం వల్ల హృదయం మెరుగుపడుతుంది. 4 

జ్ఞానుల హృదయం దుఃఖ గృహంలో ఉంటుంది, మూర్ఖుల హృదయం ఉల్లాస గృహంలో 

ఉంటుంది. (ప్రసంగి 7:3-4) 

16 ఆత్మ స్వయంగా మన స్వంత ఆత్మతో కలిసి సాక్ష్యమిస్తుంది, మనం దేవుని 

పిల్లలమని సాక్ష్యమిస్తుంది. 17 ఇప్పుడు మనం పిల్లలమైతే, మనం కూడా 

వారసులం-నిజంగా, దేవుని వారసులం మరియు క్రీస్తుతో సహ వారసులం-నిజంగా మనం 

ఆయనతో కలిసి బాధలు అనుభవించినట్లయితే, మనం కూడా ఆయనతో కలిసి 

మహిమపరచబడతాము. (రోమన్లు 8:16-17, AFV) 

18 ఈ కాలపు బాధలు మనలో బయలుపరచబడే మహిమతో పోల్చడానికి తగినవి కావు అని 

నేను భావిస్తున్నాను. (రోమన్లు 8:18) 

12 ప్రియులారా, మిమ్మల్ని పరీక్షించే అగ్ని పరీక్ష గురించి మీకు వింతగా 

అనిపించకండి. 13 అయితే మీరు క్రీస్తు బాధల్లో పాలుపంచుకున్నందుకు 

సంతోషించండి, ఆయన మహిమ వెల్లడి అయినప్పుడు మీరు కూడా గొప్ప ఆనందంతో 

సంతోషిస్తారు. (1 పేతురు 4:12-13) 

11 నా కుమారుడా, ప్రభువు శిక్షను తృణీకరింపకు, ఆయన దిద్దుబాటును అసహ్యించకు; 
12 ప్రభువు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాడో, తండ్రి తనకు నచ్చిన కొడుకును 

సరిదిద్దాడు. (సామెతలు 3:11-12) 

5 మరియు కుమారులుగా మీతో మాట్లాడే ఉపదేశాన్ని మీరు మరచిపోయారు: “నా 

కుమారుడా, ప్రభువు శిక్షను తృణీకరింపకుము, లేదా ఆయనచే మీరు 

గద్దించబడినప్పుడు నిరుత్సాహపడకుము; 6 ప్రభువు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడో అతని 

కోసం శిక్షిస్తాడు మరియు అతను స్వీకరించిన ప్రతి కొడుకును కొరడాలతో 

కొట్టాడు. 

7 మీరు శిక్షించడాన్ని సహిస్తే, దేవుడు మీతో కుమారులతో వ్యవహరిస్తాడు; 

తండ్రి శిక్షించని కుమారుడెవడు? 8 అయితే మీరు శిక్షించనివారైతే, దానిలో 

అందరూ పాలుపంచుకున్నట్లయితే, మీరు చట్టవిరుద్ధంగా ఉంటారు మరియు 

కుమారులు కాదు. 9 ఇంకా, మనల్ని సరిదిద్దిన మానవ తండ్రులు ఉన్నారు, మేము 

వారికి గౌరవం ఇచ్చాము. మనం ఆత్మల తండ్రికి మరింత సులభంగా లోబడి 

జీవించలేమా? 10 ఎందుకంటే వాళ్లు కొన్ని రోజులపాటు వాళ్లకు బాగా 

నచ్చినట్లుగా మనల్ని శిక్షించారు, అయితే మనం ఆయన పవిత్రతలో 

పాలుపంచుకునేలా ఆయన మన ప్రయోజనం కోసం. 11 ఇప్పుడు ఏ శిక్షించడం కూడా 

ప్రస్తుతానికి సంతోషకరంగా అనిపించదు, కానీ బాధాకరంగా ఉంది. అయినప్పటికీ, 

దాని ద్వారా శిక్షణ పొందిన వారికి అది నీతి యొక్క శాంతి ఫలాన్ని ఇస్తుంది. 

(హెబ్రీయులు 12:5-11) 
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బాధలు అనుమతించబడతాయి, తద్వారా ప్రజలు సరిదిద్దబడతారు, శిక్షణ పొందుతారు, 

పాత్రను నిర్మించుకుంటారు మరియు దాని నుండి మెరుగ్గా ఉంటారు (రోమన్లు 5:3-4, 8:17; 

2 థెస్సలొనీకయులు 1:3-5; జేమ్స్ 1:2-4; 2 పేతురు 1:5-8; ప్రకటన 21:7-8 ). కష్టాలు 

మరియు సమస్యలు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి, వినయాన్ని బోధించడానికి, మనకు 

పాఠాలు నేర్పడానికి మరియు దేవునికి దగ్గరవ్వడానికి సహాయపడతాయి. 

అది ఇప్పుడు అపరిమితంగా అనిపించినప్పటికీ, దేవుడు దానిని అర్థం చేసుకుని, దానిని తన 

ప్రజలు భరించగలిగేలా చేస్తాడు (1 కొరింథీయులు 10:13). యేసు తప్పనిసరిగా దానిని ఒక 

రోజులో తీసుకోవాలని బోధించాడు (మత్తయి 6:34). మరియు అతను భవిష్యత్తులో ఏమి 

ప్లాన్ చేసాడో అది ఈ జీవితంలో శారీరక బాధలకు మించినది ( రోమీయులు 8:18 ). 

యేసు మరియు దేవుని ప్రజలు బాధపడ్డారు: 

1 కాబట్టి, మనం కూడా చాలా గొప్ప సాక్షుల గుంపుతో చుట్టుముట్టబడి ఉండడం 

చూసి, మన చుట్టూ ఉన్న పాపం యొక్క భారం అంతా విడిచిపెట్టి, మన ముందు 

ఉంచబడిన పరుగుపందెంలో ఓర్పుతో పరుగెత్తాలి, 2 మన కళ్ళు యేసుపై స్థిరంగా 

ఉంచుదాం. మన విశ్వాసం యొక్క రచయిత మరియు పూర్తి చేసేవాడు, సంతోషాన్ని 

అందించిన తరువాత, సిలువను భరించాడు {Gr. స్టౌరోస్ – వాటా}, అవమానాన్ని 

తృణీకరించి, దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి వైపున కూర్చున్నాడు. 3 మీరు మీ 

ఆత్మలలో అలసిపోకుండా మరియు మూర్ఛపోకుండా ఉండేలా తనపై పాపుల యొక్క 

అటువంటి వైరుధ్యాన్ని భరించిన వ్యక్తిని పరిగణించండి. (హెబ్రీయులు 12:1-

3, జూబ్లీ బైబిల్) 

బాధలు ముగుస్తాయి: 

12 … నేను నిన్ను బాధపెట్టినా, ఇకపై నిన్ను బాధించను; 13 ప్రస్తుతానికి నేను 

అతని కాడిని మీ నుండి తీసివేస్తాను మరియు మీ బంధాలను విడదీస్తాను. (నహూమ్ 

1:12-13) 

ఇది నీనెవెకు సంబంధించిన ప్రవచనంగా ఇవ్వబడినప్పటికీ, ఇతర గ్రంథాలు బాధలు 

ముగుస్తాయని (ప్రకటన 21:4) మరియు సాతాను యొక్క కాడి విరిగిపోతుందని 

ధృవీకరిస్తుంది ( యెషయా 14:12-17; ప్రకటన 20:1-3). 

మన చర్యల వల్ల బాధలు ఎప్పుడూ ఉండవని గమనించాలి. మేము, యేసు వలె, తప్పుగా 

బాధపడవచ్చు: 

19 ఎందుకంటే, దేవుని పట్ల మనస్సాక్షిని బట్టి ఎవరైనా దుఃఖాన్ని, అన్యాయంగా 

బాధను సహిస్తే, ఇది మెచ్చుకోదగినది . 20 మీ తప్పులకు మీరు కొట్టబడినప్పుడు, 

మీరు దానిని ఓపికగా తీసుకుంటే అది ఏ ఘనత ? కానీ మీరు మంచి చేసినప్పుడు మరియు 

బాధలు ఉన్నప్పుడు, మీరు ఓపికగా తీసుకుంటే, ఇది దేవుని ముందు మెచ్చుకోదగినది. 

21 అందుకు మీరు పిలవబడ్డారు, ఎందుకంటే క్రీస్తు కూడా మన కోసం బాధపడ్డాడు, 

మీరు ఆయన అడుగుజాడలను అనుసరించడానికి మాకు ఒక మాదిరిని ఉంచాడు. 
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22 "ఎవడు పాపం చేయలేదు, అతని నోటిలో మోసం కనిపించలేదు" ; 

23 అతను దూషించినప్పుడు, ప్రతిగా దూషించలేదు; అతను బాధపడ్డప్పుడు, అతను 

బెదిరించలేదు, కానీ ధర్మబద్ధంగా తీర్పు చెప్పే అతనికి తనను తాను 

అప్పగించుకున్నాడు; (1 పేతురు 2:19-23) 

బాధల విషయంలో యేసు మనకు ఒక ఉదాహరణ (1 పేతురు 2:21-24). ప్రవక్తలు చేసినట్లు 

(యాకోబు 5:10-11). 

మనం యేసు (1 పేతురు 2:21-24), అలాగే ప్రవక్త పౌలు (1 కొరింథీయులు 13:2) యేసును 

అనుకరించినట్లే (1 కొరింథీయులకు 11:1) అనుకరించాలి. 

పిల్లలు 

బాధపడే పిల్లల సంగతేంటి? 

బాధపడే పిల్లల గురించి బైబిలు చెబుతోంది. కనీసం ఒక వ్యక్తి అంధుడిగా జన్మించాడు 

కాబట్టి "దేవుని క్రియలు అతనిలో బయలుపరచబడాలి" (జాన్ 9:3). కానీ ఇతర కారణం 

ఏమిటంటే వారు పాత్రను కూడా నిర్మించడం. 

మనం పుట్టకముందే దేవుడు మన కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు: 

16 ఇంకా రూపుదిద్దుకోని నా పదార్థాన్ని మీ కళ్ళు చూశాయి. మరియు మీ 

పుస్తకంలో అవన్నీ వ్రాయబడ్డాయి, నా కోసం రూపొందించిన రోజులు, అవి ఏవీ 

లేనప్పుడు. (కీర్తన 139:16) 

చిన్నవయసులోనే చనిపోతున్న, అబార్షన్ చేయించుకున్న లేదా చంపబడిన పిల్లల 

సంగతేంటి? 

అవి మానవ విషాదాలు అయితే, దేవుడు వాటి కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు-ఆయన 

వాటిని మరచిపోలేదు (cf. యెషయా 49:15). వారు, ఈ యుగంలో పిలవబడని మరియు 

ఎన్నుకోబడని ఇతరుల వలె, రెండవ పునరుత్థానంలో భాగం అవుతారు (ప్రకటన 20:5, 11). 

మరియు, వారు మళ్లీ జీవిస్తారని బైబిల్ చెబుతోంది-కాని యెషయా 65:20 ప్రకారం 100 

సంవత్సరాలు. 

పరిపూర్ణత వైపు కదులుతోంది 

పాత నిబంధనలో, మోషే దేవుని "పని పరిపూర్ణమైనది" అని వ్రాసాడు 

(ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4). క్రొత్త నిబంధనలో, అపొస్తలుడైన జేమ్స్ ఇలా 

వ్రాశాడు: 

2 నా సహోదరులారా, మీరు వివిధ పరీక్షలలో పడినప్పుడు, 3 మీ విశ్వాసాన్ని 

పరీక్షించడం ఓపికను కలిగిస్తుందని తెలుసుకుని, అదంతా ఆనందంగా పరిగణించండి. 4 

అయితే మీరు ఏమీ లోపము లేకుండా పరిపూర్ణులు మరియు సంపూర్ణులుగా ఉండేలా 
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ఓర్పు దాని పరిపూర్ణమైన పనిని కలిగి ఉండనివ్వండి. 5 మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము 

కొరవడితే, అతడు అందరికి ఉదారంగా మరియు నింద లేకుండా ఇచ్చే దేవునిని 

అడగనివ్వండి, అది అతనికి ఇవ్వబడుతుంది. (జేమ్స్ 1:2-5) 

పరిపూర్ణత వైపు పయనించడంలో భాగంగా బాధ కనిపిస్తుంది. దీని అర్థం కొంతమందిలాగా 

మనల్ని మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా హింసించుకోవాలని కాదు, కానీ మనకు ఎదురయ్యే 

పరీక్షలు మరియు బాధలను ఓపికగా భరించాలని. 

మరియు అవును, అనుభవించడం కంటే వ్రాయడం సులభం - మరియు దేవునికి ఇది తెలుసు (cf. 

హెబ్రీయులు 12:11): 

8 యెహోవా నాకు సంబంధించిన దానిని పరిపూర్ణం చేస్తాడు ; (కీర్తన 138:8) 

దేవుడు మిమ్మల్ని పరిపూర్ణం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాడు! 

యేసు బాధ నుండి విధేయతను నేర్చుకున్నాడని బైబిల్ బోధించిందని పరిగణించండి: 

8 ఆయన కుమారుడే అయినప్పటికీ, తాను అనుభవించిన వాటి ద్వారా విధేయతను 

నేర్చుకున్నాడు. 9 మరియు పరిపూర్ణత పొంది, తనకు విధేయత చూపే వారందరికీ 

శాశ్వతమైన రక్షణకు కర్త అయ్యాడు (హెబ్రీయులు 5:8-9) 

ఆయన అనుచరులు కూడా అది నేర్చుకోవాలి. 

యేసు బోధించాడు: 

48 కాబట్టి పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణంగా ఉన్నట్లే మీరు కూడా 

పరిపూర్ణులుగా ఉంటారు. (మత్తయి 5:48) 

అంటే క్రైస్తవులు ఇప్పుడు పరిపూర్ణులుగా ఉన్నారా? 

సంఖ్య 

అపొస్తలుడైన యోహాను స్పష్టంగా బోధించాడు, నిజమైన క్రైస్తవులు ఇప్పటికీ 

పాపం చేస్తారు మరియు క్షమాపణ అవసరం (1 యోహాను 1:8-10). 

కాబట్టి, క్రైస్తవులు ఇది అసాధ్యమని, ప్రయత్నించకపోవడమే సరైందే అని 

తేల్చి చెప్పాలని దీని అర్థం? 

సంఖ్య 

క్రైస్తవులు దేవుని సహాయంతో (రోమన్లు 12:21; ఫిలిప్పీయులు 4:13; 1 యోహాను 4:4) 

ఈ జీవితంలో పరీక్షలు మరియు పరీక్షలను అధిగమించాలి, ఇది మనలను పరిపూర్ణతకు 

దగ్గరగా తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది (యాకోబు 1:2-4). 
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అపొస్తలుడైన పౌలు, ఒక బాధతో బాధపడుతున్నప్పుడు, యేసు తనతో చెప్పిన విషయం 

గురించి చెప్పాడు: 

9 మరియు ఆయన నాతో ఇలా అన్నాడు: “నా కృప నీకు సరిపోతుంది, ఎందుకంటే 

బలహీనతలో నా బలం పరిపూర్ణమవుతుంది.” (2 కొరింథీయులు 12:9) 

మనం వెళ్ళే దాని ద్వారా మనం ఇప్పుడు పరిపూర్ణులం అవుతున్నాము. 

క్రైస్తవులు దేవుని పిల్లలుగా పునరుత్థానం చేయబడినప్పుడు వారు పూర్తిగా 

పరిపూర్ణులు అవుతారు (cf. ఎఫెసీయులు 4:13; హెబ్రీయులు 11:40). 
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5.  దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు? 

మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? 

మీరు మరెవరిలాగే లేరు. బైబిల్ బోధిస్తుంది "అన్ని అవయవములు ఒకే విధమైన పనిని 

కలిగి ఉండవు ... ఒక్కొక్కటిగా ... దేవుడు తన ఇష్టానుసారం శరీరంలోని ప్రతి ఒక్కటి 

అవయవాలను ఏర్పాటు చేసాడు" (రోమన్లు 12:4-5, 1 కొరింథీయులు 12:18) . 

కాబట్టి, మీరు భిన్నంగా ఉంటారు. మీ విధి ప్రత్యేకమైనది మరియు ముఖ్యమైనది. 

మీ జీవితానికి అర్థం ఉంది. 

మీ జీవితానికి బైబిల్ అర్థం ఏమిటి? 

నీవెవరు? 

మీరు ప్రత్యేకమైన రీతిలో ప్రేమను అందించగలవారు. 

మరియు అది మీరు శాశ్వతంగా చేయగలిగేది. 

గత శతాబ్దం మధ్యలో, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ (ఏడవ రోజు) ప్రచురించింది: 

క్రైస్తవుడు ఈరోజు మాత్రమే జీవించడు; అతను మంచి రేపటి కోసం ఎదురు 

చూస్తున్నాడు. (చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ బిలీవ్స్. బైబిల్ అడ్వకేట్ అండ్ 

హెరాల్డ్ ఆఫ్ ది కమింగ్ కింగ్డమ్. అక్టోబర్ 3, 1949, పేజి 7) 

అయితే ఒక క్రైస్తవుడు మంచి రేపటిని ఆశించడు. నిజమైన క్రైస్తవుడు జీవితంలోని 

పరీక్షలు, అవకాశాలు మరియు పరీక్షల ద్వారా ఇప్పుడే వ్యక్తిత్వాన్ని 

నిర్మించుకుంటాడు (cf. రోమన్లు 5:1-4) ఇది క్రైస్తవుడు వ్యక్తిగతంగా "మంచి 

రేపటికి" సహకరించగలగాలి. 

అంతిమంగా దేవుడు మీ కోసం వ్యక్తిగతంగా ప్రత్యేక ప్రణాళికలను కలిగి ఉన్నాడు. 

మీ స్వంత వ్యక్తిగత మార్గంలో ప్రేమను ఇచ్చేలా దేవుడు మిమ్మల్ని చేసాడు (cf. 1 

కొరింథీయులు 12:20-13:10). 

కానీ ఎలా? 

ముఖ్యంగా, ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో దేవునికి విశ్వాసం మరియు విధేయతతో 

జీవిస్తున్నారు. 

విధేయతతో, బైబిల్ ఎంపికలు చేయడం, విశ్వాసం కలిగి ఉండటం, ప్రేమను ఆచరించడం 

మరియు చివరి వరకు సహించడం ద్వారా, క్రైస్తవులు తమ స్వభావాన్ని 

నిర్మించుకోవడమే కాకుండా శాశ్వతత్వాన్ని తమకు మరియు ఇతరులకు మెరుగుపరుస్తారు. 
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విశ్వాసం వెళ్లేంతవరకు, దేవుని ఉనికి వాస్తవం కాబట్టి (cf. రోమన్లు 1:20; 

ccog.orgలో అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత పుస్తకాన్ని కూడా చూడండి, దేవుని ఉనికి 

తార్కికమా?), ఇది ఉందని నమ్మడానికి విశ్వాసం అవసరం లేదు. దేవుడు. దయ్యాలు కూడా 

నమ్మి వణుకుతున్నాయి (యాకోబు 2:19). అయినప్పటికీ, దేవుణ్ణి విశ్వసించడానికి, 

విశ్వసించడానికి మరియు విధేయతకు విశ్వాసం అవసరం. అది “విశ్వాసం యొక్క 

రహస్యం”లో భాగం (cf. 1 తిమోతి 3:9; విశ్వాసం గురించిన మరిన్ని వివరాలను ఉచిత 

బుక్లెట్లో చూడవచ్చు, ఆన్లైన్లో ccog.orgలో లభిస్తుంది, దేవుడు పిలిచిన మరియు 

ఎంచుకున్న వారి కోసం విశ్వాసం ). 

దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను "ఆయనకు విధేయత చూపే" వారికి అనుగ్రహిస్తాడు ( 

అపొస్తలుల కార్యములు 5:32). అది, దేవుని ఆత్మ, ఒకరిని నిజమైన క్రైస్తవునిగా 

చేస్తుంది (రోమన్లు 8:9-11). 

క్రైస్తవులు, తమను తాము, మొదటి పునరుత్థానం (1 కొరింథీయులు 15:50-54; ప్రకటన 

20:5-6) వద్ద మార్చబడతారు మరియు పరిపూర్ణులు అవుతారు, ప్రేమను అందించడానికి 

మరియు వాస్తవానికి శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతారు. ఈ 

పునరుత్థానం ఏడవ మరియు చివరి ట్రంపెట్ (1 కొరింథీయులు 15:52)తో సమానంగా 

ఉంటుంది, ఇది దేవుని రహస్యం యొక్క భాగం ముగుస్తుంది (ప్రకటన 10:7). 

అపొస్తలుడైన పౌలు మార్పును "ఒక రహస్యం"గా పేర్కొన్నాడు (1 కొరింథీయులు 

15:51). 

ప్రస్తుతం క్రైస్తవులు కాని వారు తర్వాత పునరుత్థానం చేయబడిన తర్వాత మార్పు 

కోసం ఈ అవకాశాన్ని పొందుతారు (ఉచిత పుస్తకం కూడా చూడండి, ఆన్లైన్లో ccog.org, 

యూనివర్సల్ ఆఫర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, అపోకటాస్టాసిస్: దేవుడు రాబోయే యుగంలో 

తప్పిపోయిన వారిని రక్షించగలడా? వందలు గ్రంధాలు దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను 

వెల్లడిస్తున్నాయి ). 

మంచి చేయు 

దేవుడు మంచివాడు (మార్కు 10:18; కీర్తన 143:10) మరియు సరైనది చేస్తాడు (cf. 

ఆదికాండము 18:25). 

దేవుడు కూడా మనకు నచ్చినట్లు మంచి చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు (కీర్తనలు 34:14; 

హెబ్రీయులు 13:16). 

19 మీరు ఆలోచనలో గొప్పవారు మరియు పనిలో పరాక్రమవంతులు, ఎందుకంటే మీ 

కళ్ళు మనుష్యుల అన్ని మార్గాల వైపు తెరవబడి ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరికి వారి 

వారి మార్గాలను బట్టి మరియు వారి క్రియల ఫలాలను బట్టి ఇవ్వండి. 

(యిర్మీయా 32:19) 

9 మరియు మనం మంచి చేస్తున్నప్పుడు అలసిపోకూడదు, ఎందుకంటే మనం 

మనస్ఫూర్తిగా ఉండకపోతే తగిన సమయంలో పంటను పొందుతాము. 10 కాబట్టి, మనకు 
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అవకాశం ఉన్నందున, అందరికీ , ముఖ్యంగా విశ్వాస గృహస్థులకు మేలు చేద్దాం . 

(గలతీయులు 6:9-10) 

5 … దేవుడు, 6 “ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి క్రియల ప్రకారం ప్రతిఫలం ఇస్తారు”: 7 

సహనంతో మంచి చేయడం ద్వారా కీర్తి, గౌరవం మరియు అమరత్వాన్ని కోరుకునే 

వారికి శాశ్వత జీవితం; (రోమన్లు 2:5-7) 

దేవుడు మీకు మంచిని కోరుకుంటున్నాడు మరియు మీరు నిజంగా ప్రేమించి "ఆయనకు 

లోబడితే" (అపొస్తలుల కార్యములు 5:32; హెబ్రీయులు 5:9), ఆ విధంగా ప్రతిదీ 

మారుతుంది (రోమన్లు 8:28). 

కింది వాటిని గమనించండి: 

24 మనిషి తిని త్రాగడం, తన శ్రమలో తన ప్రాణం ఆనందించడం కంటే మరేదైనా 

మంచిది కాదు. ఇది కూడా దేవుని చేతి నుండి వచ్చినదని నేను చూశాను. (ప్రసంగి 2:24) 

12 వారి జీవితాల్లో సంతోషించడం మరియు మంచి చేయడం కంటే వారికి మేలు ఏమీ 

లేదని నాకు తెలుసు, 13 అలాగే ప్రతి మనిషి తిని త్రాగాలి మరియు తన శ్రమలో ఉన్న 

మేలును అనుభవించాలి - ఇది దేవుని బహుమతి. 14 దేవుడు ఏది చేసినా అది శాశ్వతంగా 

ఉంటుందని నాకు తెలుసు . (ప్రసంగి 3:12-14) 

పైన పేర్కొన్నది నిజం, ముఖ్యంగా పనిలో ఉత్పాదకతను కలిగి ఉండటం విషయాలను 

మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించబడింది. మరియు మానవులు ఉత్పాదకతను ఆనందించాలి. 

ఇంకా, దేవుని ప్రణాళిక మీకు ఏమి జరిగిందో పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. దానికి 

సంబంధించిన పాత నిబంధన బోధనలను గమనించండి: 

11 ప్రభువు ఆలోచన శాశ్వతమైనది, ఆయన హృదయ ప్రణాళికలు తరతరాలుగా 

నిలుస్తాయి. 12 ప్రభువు దేవుడైయున్న జనము ధన్యమైనది , ఆయన తన స్వంత 

స్వాస్థ్యముగా ఎంచుకొనిన ప్రజలు. 13 ప్రభువు స్వర్గం నుండి చూస్తున్నాడు ; 

అతను మనుష్యులందరినీ చూస్తాడు. 14 ఆయన తన నివాస స్థలం నుండి భూలోక 

నివాసులందరినీ చూస్తున్నాడు . 15 ఆయన వారి హృదయాలను వ్యక్తిగతంగా 

రూపొందిస్తాడు; అతను వారి అన్ని పనులను పరిశీలిస్తాడు . (కీర్తన 33:11-15) 

1 నీతిమంతులు, జ్ఞానులు మరియు వారి క్రియలు దేవుని చేతిలో ఉన్నాయని నేను వాటన్నిటినీ 

ప్రకటించడానికి నా హృదయంలో ఇవన్నీ ఆలోచించాను . (ప్రసంగి 9:1a) 

9 మనుష్యుని హృదయం అతని మార్గాన్ని ప్లాన్ చేస్తుంది, కానీ ప్రభువు అతని 

అడుగులను నిర్దేశిస్తాడు. (సామెతలు 16:9) 

24 మనిషి అడుగులు ప్రభువు ; అలాంటప్పుడు మనిషి తన మార్గాన్ని ఎలా అర్థం 

చేసుకోగలడు? (సామెతలు 20:24) 

73 నీ చేతులు నన్ను తయారు చేసి నన్ను తీర్చిదిద్దాయి; (కీర్తన 119:73) 
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17 ... “ దేవుడు నీతిమంతులకు మరియు దుర్మార్గులకు తీర్పు తీర్చును ప్రతి 

ప్రయోజనం కోసం మరియు ప్రతి పని కోసం ఒక సమయం ఉంది. " (ప్రసంగి 3:17) 

ఇప్పుడు, కొత్త నిబంధనలోని భాగాలను గమనించండి: 

11 అయితే ఒకే ఒక్క ఆత్మ ఈ విషయాలన్నిటిలో పనిచేస్తూ, దేవుడు 

కోరుకున్నట్లు ఒక్కొక్కరికి విడివిడిగా విభజిస్తుంది . … 27 ఇప్పుడు మీరు 

క్రీస్తు శరీరం, మరియు మీరందరూ వ్యక్తిగత అవయవాలు. (1 కొరింథీయులు 12:11, 

27, AFV) 

7 మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరించబడడు; ఎందుకంటే మనిషి ఏమి విత్తుతాడో అది 

కూడా కోస్తాడు. 8 ఎందుకంటే, తన శరీరానికి విత్తేవాడు శరీరాన్ని నాశనం 

చేస్తాడు, కానీ ఆత్మతో విత్తేవాడు శాశ్వత జీవితాన్ని కోస్తాడు. 

(గలతీయులు 6:7-8) 

10 ఎందుకంటే , మీ పనిని, ఆయన నామం పట్ల మీరు చూపిన ప్రేమను మరచిపోవడానికి 

దేవుడు అన్యాయం చేయడు... (హెబ్రీయులు 6:10) 

దేవునికి అందరి కోసం ఒక ప్రణాళిక ఉంది! ఈ యుగంలో మీరు పిలిచినా, పిలవకపోయినా 

వ్యక్తిగతంగా మీరు కూడా ఇందులో ఉంటారు. మరియు అతను మీ అన్ని పనులను పరిగణనలోకి 

తీసుకుంటాడు. 

మీరు అనుభవించినవన్నీ, మీరు అనుభవించినవన్నీ, మీరు సాధించినవన్నీ మొదలైనవి 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తున్నాయి (అంతిమంగా 

మీరు దేవుని రాజ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే తప్ప). మీరు అనుభవించిన 

ప్రతిదీ దేవుడు మీ కోసం చేసిన పిలుపు మరియు పని కోసం మిమ్మల్ని సిద్ధం 

చేస్తోంది! మీరు ప్రత్యేకమైన రీతిలో అందించగలరు మరియు శాశ్వతత్వాన్ని 

మెరుగుపరచడంలో సహాయపడగలరు! 

శరీరానికి చేతులు మరియు కళ్ళు వంటి భాగాలు మరియు వాసన, వినడం మరియు ఇతర వస్తువుల 

వంటి భాగాలు ఉన్నట్లు బైబిల్ ప్రస్తావిస్తుంది (1 కొరింథీయులు 12: 12-26), దేవుడు 

కలిగి ఉన్న శాశ్వతమైన ప్రణాళికలో మనందరికీ ప్రత్యేకమైన భాగం ఉంది. అవును, మీ 

పాత్ర ఇతర బిలియన్ల మంది మానవుల నుండి చాలా భిన్నంగా ఉండవచ్చు-మీ కోసం దేవునికి 

నిజమైన ప్రణాళిక లేదని అనుకోకండి. 

ఇంకా, మీరు చేసే పనులకు మీరు జవాబుదారీగా ఉంటారు (రోమన్లు 14:12). మీరు చేసే పని 

(ప్రసంగి 12:14; ప్రకటన 20:12) అలాగే మీరు చేయడంలో విఫలమైన వాటి ఆధారంగా దేవుడు 

తీర్పుతీస్తాడు (మత్తయి 25:24-30). మీరు చేయవలసిన పనిని మీరు ఎంత ఎక్కువగా 

చేస్తే, మీ స్వంత మరియు ఇతరులకు మీరు శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. మీరు 

చేయకూడని పనిని మీరు ఎంత ఎక్కువగా చేయకపోతే, మీరు మీ స్వంత మరియు ఇతరులకు 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. దేవుడు నీతిమంతుడైన న్యాయాధిపతి (2 తిమోతి 

4:8). 
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మన పనుల ప్రకారం మనకు ప్రతిఫలం లభిస్తుందని బైబిల్ బోధిస్తుంది (మత్తయి 16: 2 7; 

రోమీయులు 2:6; సామెతలు 24:12; యిర్మీయా 17:10; ప్రకటన 22:12)! మరియు మేము దాని 

వలన ఎక్కువ మందికి సహాయం చేయగలము (చూ. లూకా 19:15-19). మరణానంతరం, మన పనులు 

మనల్ని అనుసరిస్తాయని బైబిల్ చెబుతోంది (cf. ప్రకటన 14:13)-దీని ప్రాథమికంగా 

మనం భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్న మరియు అభివృద్ధి చేసినవి మనం శాశ్వతంగా 

ఎలా ఇవ్వగలమో మరియు పని చేయగలమో రూపొందిస్తుంది. 

దేవుడు చేసిన ప్రతిదానికీ అతనికి ఒక కారణం ఉంది (యెహెజ్కేలు 14:23). మన జీవితాల 

పొడవుతో సహా, ఇది సాధారణంగా మనకు రహస్యంగా ఉంటుంది (cf. ప్రసంగి 9:12). 

"దేవునియందు విశ్వాసముంచుకొనుము" (మార్కు 11:22) అతను చేసే ప్రతిదానికీ అతనికి 

అద్భుతమైన కారణాలు ఉన్నాయి-అది మనకు ఎల్లప్పుడూ అలా అనిపించకపోయినా (cf. 

హెబ్రీయులు 12:11; రోమన్లు 8:28). 

చాలామంది తమ స్వంత నిర్ధారణల ఆధారంగా దేవుణ్ణి తప్పుగా నిర్ధారించారు, 

అయినప్పటికీ బైబిల్ కూడా బోధిస్తుంది: 

5 కాబట్టి చీకటిలో మరుగున ఉన్నవాటిని వెలుగులోకి తెచ్చి, హృదయాల 

ఆలోచనలను వెల్లడి చేసే ప్రభువు వచ్చే వరకు, సమయానికి ముందు దేనినీ తీర్పు 

తీర్చకండి. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ప్రశంసలు దేవుని నుండి వస్తాయి. (1 

కొరింథీయులు 4:5) 

కొన్ని విషయాలు దాచబడ్డాయి. ఏ మనిషి గురించి కూడా మనకు అంతా తెలియదు. 

మనుషులందరూ ఒకేలా ఉండరు. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తిగత ప్రణాళికను కలిగి 

ఉన్నాడు (1 కొరింథీయులు 12:4-12). 

మనలో ప్రతి ఒక్కరూ శాశ్వతత్వంలో మన భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉండేలా దేవుడు 

అందరితో కలిసి పనిచేస్తున్నాడు! గ్రంథం బోధిస్తున్నట్లుగా: 

17 నీతి పని శాంతి, మరియు నీతి యొక్క ప్రభావం శాశ్వతంగా నిశ్శబ్దం మరియు 

భరోసా ఉంటుంది. (యెషయా 32:17) 

11 నువ్వు నాకు జీవమార్గాన్ని చూపిస్తావు; నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన ఆనందం 

ఉంది; నీ కుడి వైపున ఎప్పటికీ ఆనందాలు ఉంటాయి. (కీర్తన 16:11) 

ఎప్పటికీ శాంతి మరియు ఆనందాలు. మెరుగైన శాశ్వతత్వం! 

మీరు చేయవలసిన పని ఏమిటి? 

11 పిల్లలారా, రండి, నా మాట వినండి; నేను మీకు ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు 

నేర్పుతాను. 12 జీవాన్ని ఆశించి , మంచిని చూడాలని చాలా రోజులు ప్రేమించే 

వ్యక్తి ఎవరు ? 13 చెడు మాట్లాడకుండా నీ నాలుకను, మోసం మాట్లాడకుండా నీ పెదవులను 
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కాపాడుకో. 14 చెడును విడిచి మంచి చేయుము; శాంతిని వెతకండి మరియు దానిని 

కొనసాగించండి. (కీర్తన 34:11-14) 

3 ప్రభువును నమ్ముకొని మేలు చేయండి; భూమిలో నివసించు , మరియు అతని 

విశ్వసనీయతను పోషించు. 4 ప్రభువునందు ఆనందించుము, ఆయన నీ హృదయ కోరికలను 

నీకు అనుగ్రహించును. (కీర్తన 37:3-4) 

మంచి చేయు! దేవుడిని నమ్ము. 

వీటన్నింటికీ అర్థం ఏమిటి? 

దేవుడు తాను చేసిన దానిని సృష్టించాడు కాబట్టి అతని సృష్టి మంచి చేయగలదని దీని 

అర్థం. 

లేదా మరింత ప్రత్యేకంగా, దేవుడు తాను చేసిన ప్రతిదాన్ని సృష్టించాడు, తద్వారా 

శాశ్వతత్వం మెరుగ్గా ఉంటుంది! 

అది గొప్పది కాదా? 

3 … సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ పనులు గొప్పవి మరియు అద్భుతమైనవి! 

(ప్రకటన 15:3) 

19 ఓహో, నీకు భయపడేవారి కోసం నువ్వు ఉంచిన నీ మంచితనం ఎంత గొప్పది, 

నరపుత్రుల సమక్షంలో నిన్ను నమ్మేవారి కోసం నువ్వు సిద్ధం చేశావు! (కీర్తన 

31:19) 

దేవుని మంచితనం గొప్పది ఎందుకంటే ఆయన మన కోసం సిద్ధపరచినది. 

హెబ్రీయులు 11:4-12లో, అబెల్తో ప్రారంభించి, పాత నిబంధనలో దేవుడు అని పిలువబడే 

వివిధ వ్యక్తుల గురించి మనం నేర్చుకుంటాము. మరియు వాటిని సూచిస్తూ, అనుసరించే 

శ్లోకాలు ఏమి బోధిస్తాయో గమనించండి: 

13 వీళ్లందరూ వాగ్దానాలను అందుకోక విశ్వాసంతో చనిపోయారు, కానీ వారిని దూరం 

నుండి చూసి, వారిని ఆలింగనం చేసుకుని, భూమిపై తాము అపరిచితులమని మరియు 

యాత్రికులమని ఒప్పుకున్నారు. 14 అలాంటి మాటలు చెప్పేవాళ్లు తాము స్వదేశం 

కోసం వెతుకుతున్నామని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తారు. 15 మరియు నిజంగా వారు ఏ 

దేశం నుండి బయటికి వచ్చారో ఆ దేశాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటే, వారు తిరిగి 

వచ్చే అవకాశం ఉండేది. 16 అయితే ఇప్పుడు వారు ఒక మంచి దేశాన్ని, అంటే పరలోక 

దేశాన్ని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి దేవుడు వారి దేవుడు అని పిలవబడటానికి 

సిగ్గుపడడు, ఎందుకంటే అతను వారి కోసం ఒక నగరాన్ని సిద్ధం చేశాడు . 

(హెబ్రీయులు 11:13-16) 

కాబట్టి కనీసం హేబెల్ కాలం నుండి, దేవుడు మంచి దాని కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి 

ఉన్నాడని మరియు దానిని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వారి దేవుడు దేవుడు అని ప్రజలకు 



63 
 

నమ్మకం ఉంది. "పట్టణం" కొత్త జెరూసలేం, ఇది స్వర్గం నుండి భూమిపైకి వస్తుంది 

(ప్రకటన 21:2). 

పనులు మెరుగుపడాలనేది ప్రణాళిక. 

క్రొత్త నిబంధన నుండి క్రింది వాటిని పరిగణించండి: 

17 కాబట్టి, మంచి చేయడం తెలిసి, చేయని వ్యక్తికి అది పాపం. (జేమ్స్ 4:17) 

అంటే క్రైస్తవులు మంచి చేయాలని అర్థం కాదా? 

మంచి చేయడం వల్ల పనులు మెరుగుపడతాయి. 

మంచి చేయడం మరియు దైవీకరణపై ప్రారంభ చర్చి రచయితలు 

ప్రారంభ చర్చి రచయితలు కొంత అవగాహన కలిగి ఉన్నారు మరియు దేవుని ప్రణాళిక 

యొక్క రహస్యం యొక్క ఉద్దేశ్యం గురించి ఆధారాలు ఇచ్చారు. 

రెండవ శతాబ్దంలో (AD) స్మిర్నా యొక్క పాలీకార్ప్, ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ 

మంది అసలైన అపొస్తలులచే నియమింపబడి, ఇలా వ్రాశాడు: 

మంచిని వెంబడించడంలో ఉత్సాహంగా ఉందాం (ఫిలిప్పియన్లకు పాలికార్ప్ లేఖ, 

అధ్యాయం 6) 

అతను {యేసు} బోధిస్తున్నాడు ... శాశ్వతమైన ప్రతిఫలం కోసం. (పాలీకార్ప్, 

విక్టర్ ఆఫ్ కాపువా నుండి శకలాలు, విభాగం 4) 

అదేవిధంగా, పాలికార్ప్కు తరువాత వారసుడైన సార్డిస్కు చెందిన మెలిటో ఇలా 

వ్రాశాడు: 

అతను మీకు స్వేచ్ఛతో కూడిన మనస్సును ఇచ్చాడు; అతను మీ ముందు చాలా 

వస్తువులను ఉంచాడు, మీరు ప్రతి వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని వేరు చేసి, మీ 

కోసం మంచిదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు; (మెలిటో. ఆంటోనినస్ సీజర్ సమక్షంలో 

జరిగిన ఒక ఉపన్యాసం . రాబర్ట్స్ మరియు డొనాల్డ్సన్చే ఆంటె-నిసీన్ 

ఫాదర్స్, వాల్యూమ్ 8, 1885. హెండ్రిక్సన్ పబ్లిషర్స్, పీబాడీ , 

ప్రింటింగ్ 1999, పేజి 755) 

మంచిగా చేయడం నేర్చుకోవడం పాత్రను పెంచుతుంది. మనం మంచిని చేయాలని 

ఎంచుకున్నప్పుడు, విషయాలను మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తాము. 

దేవుడు మానవులకు ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛనిచ్చాడని, మనం మంచిదాన్ని ఎంచుకోవాలని 

మెలిటో అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆడమ్ మరియు ఈవ్ అతిక్రమించడాన్ని 

ఎంచుకున్నప్పటికీ, సారాంశంలో ఇది బానిసత్వాన్ని తీసుకువచ్చింది (cf. రోమన్లు 6:16-

17), మెలిటో ఇలా వివరించాడు: 
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కానీ భూమిపై నేల రెండు వైపుల నుండి విత్తనాలను స్వీకరించగల సామర్థ్యం 

ఉన్నందున స్వతహాగా మంచి మరియు చెడులను స్వీకరించగల సామర్థ్యం ఉన్న 

మనిషి, శత్రు మరియు అత్యాశతో కూడిన సలహాదారుని స్వాగతించాడు మరియు ఆ 

చెట్టును తాకడం ద్వారా ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించాడు మరియు దేవునికి అవిధేయత 

చూపాడు. (మెలిటో. ది హోమిలీ ఆన్ ది పాస్ ఓవర్ బై మెలిటో, లైన్ 48) 

పాపం యొక్క బానిసత్వం నుండి మనలను విడిపించే ప్రణాళికలో యేసు భాగమని మెలిటో 

కూడా అర్థం చేసుకున్నాడు: 

పాస్ ఓవర్ యొక్క రహస్యం కొత్తది మరియు పాతది, శాశ్వతమైనది మరియు 

తాత్కాలికమైనది, పాడైనది మరియు నాశనమైనది, మర్త్యమైనది మరియు 

అమరమైనది ... సరే, విషయం యొక్క సత్యం ప్రభువు యొక్క రహస్యం పాతది 

మరియు క్రొత్తది ... ఎందుకంటే ఇది ప్రవచన స్వరం ద్వారా జరిగింది. ప్రభువు 

యొక్క మర్మము ప్రకటించబడింది. …బానిసత్వం నుండి స్వాతంత్ర్యంలోకి, 

చీకటి నుండి వెలుగులోకి, మరణం నుండి జీవితంలోకి, దౌర్జన్యం నుండి 

శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి మనల్ని విడిపించి, మనల్ని శాశ్వతంగా కొత్త 

యాజకవర్గం మరియు ప్రత్యేక ప్రజలుగా చేసిన వ్యక్తి. (మెలిటో. ది 

హోమిలీ ఆన్ ది పాస్ ఓవర్ బై మెలిటో, లైన్లు 2 ,58,61,68 ) 

అవును, రాజ్యం శాశ్వతమైనది, శాశ్వతమైనది. మరియు అది ప్రవచనాల రహస్యం 

ద్వారా—యేసు కాలంలోని మత పెద్దలకు అర్థంకాని ప్రవచనాలు—యేసు రాకముందే 

ప్రకటించబడ్డాడు (వందలాది ప్రవచనాల కోసం, ఆన్లైన్లో ఉచిత పుస్తకాన్ని 

చూడండి. www.ccog.org అనే శీర్షికతో: ప్రూఫ్ జీసస్ ది మెస్సీయ ). పస్కాతో ముడిపడి 

ఉన్న మరొక రహస్యం ఏమిటంటే, యేసు రొట్టె విరిచి, ప్రతి శిష్యులకు ఒక 

ప్రత్యేకమైన భాగాన్ని ఇచ్చాడు (cf. లూకా 24:30), ఈ రోజు క్రైస్తవ పస్కాను 

సరిగ్గా జరుపుకునే వారికి (దీనిని కొన్నిసార్లు యూకారిస్ట్ అని పిలుస్తారు) ఇది 

సహాయపడుతుంది. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాడని 

మరియు మనమందరం ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులమని చూపించండి. 

లియోన్కు చెందిన ఇరేనియస్ స్మిర్నాకు చెందిన పాలీకార్ప్ ద్వారా 

బోధించబడ్డాడని పేర్కొన్నారు. క్రైస్తవులకు “నిత్యత్వానికి పునరుత్థానం” అని 

ఇరేనియస్ వ్రాశాడు (ఇరేనియస్. మతవిశ్వాశాలకు వ్యతిరేకంగా, పుస్తకం IV, 

అధ్యాయం 18, పేరా 5). అవును, పునరుత్థానం చేయబడిన క్రైస్తవులు నిత్యత్వమంతా 

జీవిస్తారు. 

కీర్తనలు బోధిస్తాయి: 

20 నాకు గొప్ప కష్టాలు చూపించిన నువ్వు నన్ను మళ్లీ బ్రతికించి భూమి లోతుల 

నుండి పైకి లేపుతావు . 21 నీవు నా గొప్పతనాన్ని పెంపొందిస్తావు, ప్రతి వైపు 

నన్ను ఓదార్చావు. (కీర్తన 71:20-21) 

పునరుత్థానం తర్వాత (మళ్లీ పునరుజ్జీవనం అని కూడా పిలుస్తారు) దేవుడు తన సేవకుల 

గొప్పతనాన్ని పెంచుతాడు. 



65 
 

ఎంత? 

కీర్తన 82:6లోని “మీరు దేవుళ్లు” (యోహాను 10:34) భాగాన్ని యేసు ఉదహరించాడు, ఇది 

దేవుని మార్గంలో జీవించడానికి ఇష్టపడే వారికి అంతిమ దైవీకరణకు సంబంధించిన బోధన. 

ఇరేనియస్ కూడా ఇలా బోధించాడు: 

... అందరికీ తండ్రి, మరియు కుమారుడు మరియు దత్తత తీసుకున్నవారు తప్ప లేఖనాల 

ద్వారా దేవుడు అని పిలవబడే మరొకరు లేరు ( ఇరేనియస్. అడ్వర్సస్ హేరీసెస్ , 

పుస్తకం IV, ముందుమాట, 4వ వచనం) 

“నేను చెప్పాను, మీరందరూ అత్యున్నతమైన మరియు దేవతల కుమారులు; అయితే 

మీరు మనుషుల్లాగే చనిపోతారు. అతను నిస్సందేహంగా ఈ మాటలను దత్తత 

బహుమతిని పొందని వారితో మాట్లాడతాడు, కానీ దేవుని వాక్యం యొక్క 

స్వచ్ఛమైన తరం యొక్క అవతారాన్ని తృణీకరించి, దేవునికి ప్రమోషన్ 

ఇవ్వడానికి మానవ స్వభావాన్ని మోసం చేసి, దేవుని వాక్యానికి కృతజ్ఞత లేని 

వారితో మాట్లాడతాడు. వారికి మాంసం అయింది. ఈ లక్ష్యం కోసమే దేవుని 

వాక్యం మానవునిగా సృష్టించబడింది మరియు దేవుని కుమారుడు మానవ 

కుమారుడయ్యాడు, ఆ వ్యక్తి వాక్యంలోకి తీసుకోబడి, దత్తత తీసుకున్న 

తరువాత, దేవుని కుమారుడిగా మారవచ్చు. . మనం అక్షయత మరియు అమరత్వంతో 

ఐక్యంగా ఉంటే తప్ప, ఇతర మార్గాల ద్వారా మనం అక్షయత మరియు 

అమరత్వాన్ని పొందలేము. ఇరేనియస్. ప్రతికూలత హేరీసెస్, పుస్తకం III, 

అధ్యాయం 19, వచనం 1). 

అపొస్తలుడైన యోహాను ఇలా వ్రాశాడు: 

2 ప్రియులారా, ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలము, మరియు మనము ఏమి అవుతామో 

ఇంకా వ్యక్తపరచబడలేదు. అది ప్రత్యక్షమైతే మనం ఆయనలా ఉంటామని మనకు 

తెలుసు, ఎందుకంటే మనం ఆయనలాగే చూస్తాము. (1 జాన్ 3:2, డార్బీ బైబిల్ 

అనువాదం) 

యేసు ఇంకా తిరిగి రానందున, క్రైస్తవులు ఆయనలా మారలేదు-కాని అలా మారడం 

ప్రణాళికలో భాగం (cf. 1 కొరింథీయులు 15:50-53). మనం ఎలా కనిపిస్తాము అనే విషయంలో 

ఇంకా కొంత రహస్యం ఉంది (1 కొరింథీయులు 13:12), కానీ దేవుని ప్రణాళికలో దైవీకరణ 

ఉంటుంది (రోమన్లు 8:29; చట్టాలు 17:29; మత్తయి 5:48; ఎఫెసీయులు 3:14-19; మలాకీ 2 

:15). 

రెండవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో, ఇగ్నేషియస్ ఆఫ్ ఆంటియోచ్ ఇలా వ్రాశాడు: 

ఎందుకంటే, మీ పట్ల మనుష్యులను సంతోషపెట్టే వ్యక్తిగా వ్యవహరించడం 

నా కోరిక కాదు, కానీ మీరు దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్నట్లుగా కూడా ఆయనను 

సంతోషపెట్టారు. ఎందుకంటే భగవంతుడిని పొందే అవకాశం నాకు ఎప్పటికీ ఉండదు ... 

ఒక మంచి పని యొక్క గౌరవానికి అర్హమైనది ... ప్రపంచం నుండి దేవుని వైపుకు 

వెళ్లడం మంచిది, నేను ఆయన వద్దకు తిరిగి లేస్తాను. ... క్రూర మృగాలకు 
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ఆహారంగా మారడానికి నన్ను బాధపెట్టండి, ఎవరి సాధన ద్వారా నాకు భగవంతుని 

చేరుకోవడానికి అనుగ్రహించబడుతుందో ... నేను భగవంతుని పానీయాన్ని 

కోరుకుంటున్నాను, అంటే అతని రక్తాన్ని, ఇది నాశనమైన ప్రేమ మరియు 

శాశ్వతమైన జీవితం. (ఇగ్నేషియస్. రోమన్లకు లేఖ, అధ్యాయాలు 2,4). 

అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, ప్రవక్తలు, అపొస్తలులు మరియు చర్చిలో 

ప్రవేశించిన తండ్రికి ఆయన ద్వారం. వీటన్నింటికీ భగవంతుని ఐక్యతను 

సాధించాలనే లక్ష్యం ఉంది (ఇగ్నేషియస్. రోమన్లకు లేఖ, అధ్యాయం 9). 

కాబట్టి, ఇగ్నేషియస్ దేవుని ప్రజల లక్ష్యం దైవీకరణ మరియు మెరుగైన, 

శాశ్వతమైన, పని చేయాలని బోధించాడు. 

తరువాత రెండవ శతాబ్దంలో, ఆంటియోక్ యొక్క థియోఫిలస్ ఇలా వ్రాశాడు: 

శ్రేయస్సులో సహనంతో అమరత్వాన్ని కోరుకునే వారికి, అతను నిత్య 

జీవితాన్ని, ఆనందాన్ని, శాంతిని, విశ్రాంతిని మరియు కంటికి కనిపించని, చెవికి 

వినని, మనిషి హృదయంలోకి ప్రవేశించని మంచి వస్తువులను సమృద్ధిగా ఇస్తాడు. 

గర్భం దాల్చడానికి. (థియోఫిలస్. టు ఆటోలికస్, బుక్ I, అధ్యాయం 14) 

అందువల్ల కూడా, ఈ ప్రపంచంలో మనిషి ఏర్పడినప్పుడు, అతను రెండుసార్లు 

స్వర్గంలో ఉంచబడినట్లుగా ఆదికాండములో మార్మికంగా వ్రాయబడింది; 

తద్వారా అతను అక్కడ ఉంచబడినప్పుడు ఒకటి నెరవేరింది మరియు రెండవది 

పునరుత్థానం మరియు తీర్పు తర్వాత నెరవేరుతుంది. ఎందుకంటే, ఒక పాత్ర వలె, 

ఫ్యాషన్గా ఉన్నప్పుడు అది కొంత లోపాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అది కొత్తగా 

మరియు సంపూర్ణంగా మారడానికి రీమోల్డ్ లేదా పునర్నిర్మించబడింది; అలాగే 

మనిషికి మరణం ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. ఏదో ఒకవిధంగా లేదా మరేదైనా అతను 

విచ్ఛిన్నం చేయబడతాడు, తద్వారా అతను పునరుత్థానం మొత్తం పెరుగుతుంది; 

నా ఉద్దేశ్యం నిష్కళంక, మరియు నీతి, మరియు అమరత్వం. ... 

ఎందుకంటే, అతను మొదటి నుండి అతన్ని అమరుడిగా చేసి ఉంటే, అతను అతన్ని 

దేవుడిగా చేసాడు ... కాబట్టి అతను అమరత్వానికి సంబంధించిన విషయాల వైపు 

మొగ్గు చూపి, దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తే, అతను అతని నుండి అమరత్వం పొందాలి 

దేవుడు ... దేవుడు మాకు ఒక చట్టం మరియు పవిత్ర కమాండ్మెంట్స్ ఇచ్చింది 

కోసం; మరియు వీటిని ఉంచే ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడవచ్చు మరియు 

పునరుత్థానాన్ని పొందడం ద్వారా అక్షయతను పొందగలరు (థియోఫిలస్ ఆఫ్ 

ఆంటియోక్. టు ఆటోలికస్, బుక్ 2, అధ్యాయాలు 26, 27, పేజీ. 105). 

నుండి తప్పించుకుంటాడు మరియు దేవుని నుండి నిత్యజీవానికి అర్హులుగా 

భావించబడతాడు. (థియోఫిలస్. టు ఆటోలికస్, బుక్ II, అధ్యాయం 34) 

కానీ శాశ్వతమైన దేవుడిని ఆరాధించే వారు శాశ్వత జీవితాన్ని వారసత్వంగా 

పొందుతారు, (థియోఫిలస్. ఆటోలికస్, బుక్ II, అధ్యాయం 36) 
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మరియు మేము ఒక పవిత్ర చట్టం నేర్చుకున్నాము; కానీ మనకు న్యాయంగా 

ప్రవర్తించడానికి, ధర్మబద్ధంగా ఉండడానికి మరియు మంచి చేయడానికి 

బోధించే నిజంగా దేవుడు అయిన ఆయనే మనకు శాసనకర్తగా ఉన్నారు. (థియోఫిలస్. 

టు ఆటోలికస్, బుక్ III, అధ్యాయం 9) 

కాబట్టి, థియోఫిలస్ నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారికి దైవీకరణ మరియు మంచి 

చేయడం బోధించాడు. 

మూడవ శతాబ్దంలో, రోమన్ కాథలిక్ సెయింట్ మరియు రోమ్ బిషప్ హిప్పోలిటస్ 

ఇలా వ్రాశారు: 

అమరత్వం యొక్క తండ్రి అమర కుమారుడు మరియు వాక్యాన్ని ప్రపంచంలోకి 

పంపాడు, అతను నీరు మరియు ఆత్మతో అతనిని కడగడానికి మనిషి వద్దకు వచ్చాడు; 

మరియు అతను, ఆత్మ మరియు శరీరం యొక్క అవిచ్ఛిన్నతకు మళ్లీ 

జన్మనిచ్చాడు, మనలో ప్రాణం యొక్క శ్వాసను (ఆత్మ) పీల్చాడు మరియు మాకు 

చెడిపోని పనోప్లీని అందించాడు. కనుక, మనిషి అమరుడైతే, అతడు కూడా దేవుడే 

అవుతాడు. మరియు పొర యొక్క పునరుత్పత్తి తర్వాత అతను నీరు మరియు 

పవిత్రాత్మ ద్వారా దేవుడుగా చేయబడితే, అతను చనిపోయినవారి నుండి 

పునరుత్థానం చేయబడిన తర్వాత క్రీస్తుతో ఉమ్మడి-వారసుడిగా కూడా 

గుర్తించబడతాడు (హిప్పోలిటస్. హోలీ థియోఫనీపై ప్రసంగం, అధ్యాయం 8).  

ఎందుకంటే, దీవించిన పౌలు మాట ప్రకారం, సద్గుణంలో అభివృద్ధి చెందడం 

ద్వారా మరియు మంచి విషయాలను పొందడం ద్వారా, “పూర్వమైన వాటిని 

చేరుకోవడం,” {ఫిలిప్పీయులు 3:13, KJV}, మనం ఎప్పటికీ ఉన్నతమైన అందానికి 

ఎదుగుతాము. నా ఉద్దేశ్యం, అయితే, ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యం, కాబట్టి 

మనకు కూడా ఇలా చెప్పవచ్చు, "రాజు మీ అందాన్ని ఎంతో కోరుకున్నారు." 

(హిప్పోలిటస్. హిప్పోలిటస్ యొక్క స్క్రిప్చురల్ కామెంటరీస్ నుండి 

శకలాలు) 

ఆ విధంగా, హిప్పోలిటస్ దైవీకరణను బోధించాడు మరియు క్రైస్తవులు సద్గుణంలో 

పురోగమించడం ద్వారా మెరుగైన విషయాలను పొందుతారని బోధించాడు. 

4 వ శతాబ్దంలో, గ్రీకో-రోమన్ సెయింట్ మరియు మిలన్ బిషప్ ఆంబ్రోస్ ఇలా 

బోధించారు: 

అప్పుడు ఒక వర్జిన్ గర్భం దాల్చింది, మరియు ఆ పదం మాంసంగా మారింది, ఆ 

మాంసం దేవుడిగా మారవచ్చు (అంబ్రోస్ ఆఫ్ మిలన్. కన్సర్నింగ్ వర్జినిటీ 

(బుక్ I, అధ్యాయం 11). 

4 వ శతాబ్దంలో, గ్రీకో-ఆర్థోడాక్స్ సెయింట్ మరియు బిషప్ జాన్ క్రిసోస్టమ్ 

ఇలా వ్రాశారు: 
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... మనిషి దేవుడు కావచ్చు, మరియు దేవుని బిడ్డ కావచ్చు. మేము చదువుతాము, 

"నేను చెప్పాను, మీరు దేవుళ్ళు, మరియు మీరందరూ సర్వోన్నతుని పిల్లలు" (జాన్ 

క్రిసోస్టమ్. అపొస్తలుల చట్టాలపై ధర్మశాస్త్రం 32). 

కనీసం యేసు కాలం నుండి మానవులకు దైవీకరణ ఒక లక్ష్యం అని అర్థం. 

జాతి మిస్టరీ? 

మానవులు రకరకాల రంగులు, ఆకారాలు మరియు రూపాలలో వస్తారు. 

ఏ జాతి ఇతర జాతి కంటే గొప్పది కాదు. 

చాలా మంది ప్రజలు తమ జాతి ఆధిపత్యం ఉన్న దేశాలలో నివసిస్తున్నారు. వారు 

రకరకాల పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. 

కొంతమంది తమ జాతి పట్ల వివక్ష ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. వారు 

రకరకాల పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. 

కొన్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ జాతుల మిశ్రమం. వారు రకరకాల పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. 

కొందరు వ్యక్తులు బహుళ జాతులను ఎక్కువగా అంగీకరించే దేశాలలో నివసిస్తున్నారు. 

వారు రకరకాల పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. 

మరియు ఆ దృశ్యాలలో వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి, ఇవి పాక్షికంగా వివిధ పాఠాలను 

నేర్చుకోవడంలో కారణమవుతాయి. 

మనమందరం ఆడమ్ మరియు ఈవ్ (ఆదికాండము 3:20) నుండి వచ్చాము, ఆపై నోవహు కుమారుడు 

మరియు వారి భార్యల వారసుల నుండి వచ్చాము. 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్లకు ముందు వివిధ రకాల హోమినిడ్లు ఉన్నప్పటికీ, ఆధునిక 

మానవులందరూ ఆడమ్ మరియు ఈవ్ నుండి వచ్చారు-అవును, మనమందరం మానవ జాతిలో, 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ కుటుంబం నుండి భాగమయ్యాము. 

కొత్త నిబంధన "అన్యజనుల మధ్య రహస్యం" (కొలస్సీ 1:27) గురించి 

ప్రస్తావించింది. 

ఆదికాండము 10లో అన్యులు అనే పదాన్ని మనం ఎదుర్కొన్న మొదటి ప్రదేశం, ఇది వరద 

తర్వాత, నోహ్ యొక్క పిల్లలు పిల్లలను కలిగి ఉన్నారు మరియు వివిధ ప్రదేశాలకు 

తరలివెళ్లారు మరియు వివిధ జాతులు మరియు అనేక జాతులకు పూర్వీకులుగా ఉన్నారు. 

రక్షణ దృక్కోణంలో, యూదు లేదా అన్యులు, ఇశ్రాయేలీయులు లేదా 

ఇజ్రాయెల్యేతరుల మధ్య తేడా లేదు (కొలస్సీ 3:9-11), "దేవునితో పక్షపాతం లేదు" 

(రోమన్లు 2:11). "వారు తూర్పు మరియు పడమర నుండి, ఉత్తరం మరియు దక్షిణం నుండి 

వచ్చి దేవుని రాజ్యంలో కూర్చుంటారు" (లూకా 13:29). 
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ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వెరైటీలు ఎందుకు? 

సరే, అది వ్యక్తులకు భిన్నమైన అనుభవాలను కలిగిస్తుంది. 

కానీ వ్యక్తుల గురించి ఏమిటి, వ్యక్తుల సెట్లు మాత్రమే కాదు? 

దేవుని ప్రణాళిక మీ వ్యక్తిగత అనుభవాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది ( 

గలతీయులు 6:7-8; హెబ్రీయులు 6:10; కీర్తన 33:11-15 ). 

శరీరం చేతులు మరియు కళ్ళు వంటి భాగాలు మరియు వాసన, వినికిడి మరియు ఇతర వస్తువుల 

వంటి భాగాలను కలిగి ఉన్నట్లు బైబిల్ ప్రస్తావిస్తుంది: 

14 నిజానికి శరీరం ఒక అవయవం కాదు గాని చాలా అవయవం. 

15 “నేను చేయి కానందున, నేను శరీరానికి చెందినవాడిని కాదు” అని పాదం 

చెప్పినట్లయితే, అది శరీరానికి సంబంధించినది కాదా? 16 మరియు చెవి, “నేను 

కన్ను కానందున, నేను శరీరానికి చెందినవాడిని కాదు” అని చెబితే అది శరీరానికి 

సంబంధించినది కాదా? 17 శరీరమంతా కన్ను అయితే, వినికిడి ఎక్కడ ఉంటుంది? 

మొత్తం వింటూ ఉంటే, వాసన ఎక్కడ ఉంటుంది? 18 అయితే ఇప్పుడు దేవుడు తన 

ఇష్టానుసారంగా శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. 19 మరియు 

అవన్నీ ఒకే అవయవం అయితే, శరీరం ఎక్కడ ఉంటుంది? 

20 అయితే ఇప్పుడు చాలా అవయవాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఒక శరీరం ఉంది. 21 మరియు కన్ను 

చేతితో, “నువ్వు నాకు అవసరం లేదు” అని చెప్పలేవు; మళ్లీ పాదాలకు తల పెట్టి, 

“నాకు మీ అవసరం లేదు.” 22 కాదు, చాలా ఎక్కువగా, బలహీనంగా ఉన్నట్లు అనిపించే 

శరీర అవయవాలు అవసరం. 23 మరియు శరీరంలోని అవయవములు తక్కువ 

గౌరవనీయమైనవిగా భావించబడుతున్నాయి, వాటికి మనం గొప్ప గౌరవాన్ని 

అందిస్తాము. మరియు మన ప్రదర్శించలేని భాగాలకు ఎక్కువ నమ్రత ఉంటుంది, 24 

కానీ మా ప్రదర్శించదగిన భాగాలకు అవసరం లేదు. కానీ దేవుడు శరీరాన్ని 

కూర్చాడు, అది లేని భాగానికి ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చాడు, 25 శరీరంలో చీలిక 

ఉండకూడదని, కానీ అవయవాలు ఒకదానికొకటి ఒకే శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలని. (1 

కొరింథీయులు 12:14-26) 

విభేదాలు రావడానికి ఒక కారణమేమిటంటే, మనం మరొకరి పట్ల అదే శ్రద్ధ 

వహించగలగడం-అంటే తేడాలు ప్రేమను వివిధ మార్గాల్లో అందించడంలో 

సహాయపడటానికి ఉద్దేశించబడినవి. 

ఇప్పుడు, మీరు ఒక నిర్దిష్ట జాతి, ఎత్తు, బలహీనత మొదలైనవాటిలో జీవించడం చాలా 

కష్టమని కొందరు అనవచ్చు. 

మరియు కొన్ని మార్గాల్లో ఇది నిజం. 

అయినప్పటికీ, ఇది ప్రణాళికలో భాగం: 
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27 అయితే జ్ఞానులను అవమానపరచడానికి దేవుడు లోకంలోని తెలివితక్కువవాటిని 

ఎంచుకున్నాడు, మరియు శక్తివంతమైన వాటిని అవమానపరచడానికి దేవుడు 

లోకంలోని బలహీనమైనవాటిని ఎంచుకున్నాడు. (1 కొరింథీయులు 1:27) 

దేవుడు వివిధ రంగులు, ఆకారాలు మొదలైనవాటిని ఒకే శరీరంలో భాగంగా చేసాడు (రోమా 

12:4-5; 1 కొరింథీయులు 12:12-14). 

అందరికీ మోక్షానికి అవకాశం ఉంటుంది. 

ఆ ఆఫర్ని అంగీకరించే వారందరూ తమకు మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ శాశ్వతత్వాన్ని 

మెరుగుపరిచేందుకు ప్రత్యేకమైన రీతిలో ప్రేమను అందించగలుగుతారు-ఈ యుగంలో 

విభిన్న జాతులు, జాతులు మరియు ప్రదర్శనలు కలిగి ఉండటం వలన రాబోయే శాశ్వతత్వ 

యుగం దాని కంటే మెరుగైనదిగా ఉండటానికి దోహదం చేస్తుంది. కలిగి ఉంటాయి. 

మంచి చేయడానికి పని చేయండి 

ప్రజలు దేవుని పనిని పరిగణించాలని సోలమన్ రాశాడు (ప్రసంగి 7:13). చాలా మంది ప్రజలు 

దేవుని పనిని అర్థం చేసుకోలేరు లేదా దానిని తగినంతగా పరిగణించరు--కానీ వారు తప్పక 

(cf. మత్తయి 6:33). మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు చేయవలసిన పని ఉంది (మత్తయి 24:14, 

28:19-20; రోమన్లు 9:28; 2 కొరింథీయులు 9:6-8; ప్రకటన 3:7-10). మరియు అలా చేయడం 

మంచిది (cf. 2 కొరింథీయులు 9:6-14; ప్రకటన 3:7-13). 

రెండు డజను కంటే ఎక్కువ సార్లు (NKJV) బైబిల్ ప్రత్యేకంగా "మంచి చేయు" అని 

చెబుతుంది. ఇతరులకు సహాయం చేయడం ద్వారా మనం మంచి చేస్తాము. దేవుణ్ణి మరియు 

మన పొరుగువారిని ప్రేమించడం ద్వారా మనం మంచి చేస్తాము (మత్తయి 22:37-39)—ఇతర 

మానవులను. 

క్రైస్తవులు ఇతరులను చేరుకోవడానికి దేవుని పనికి మద్దతు ఇవ్వాలి (మత్తయి 24:14, 

28:19-20; రోమన్లు 10:15, 15:26-27). 

పని యొక్క ఉద్దేశ్యం విషయాలను మెరుగుపరచడం: 

5 శ్రద్ధగలవారి ప్రణాళికలు నిశ్చయంగా పుష్కలంగా ఉంటాయి, (సామెతలు 21:5a) 

23 అన్ని శ్రమలలో లాభము కలదు (సామెతలు 14:23) 

23 అన్ని శ్రమలలో ప్రయోజనం ఉంటుంది (సామెతలు 14:23, యంగ్స్ లిటరల్ 

ట్రాన్స్లేషన్) 

పని చేయడం వల్ల అందరికీ ప్రయోజనం (ప్రయోజనం) అందించాలి. 

అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 
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12 కావున నా ప్రియులారా, మీరు ఎల్లప్పుడు విధేయులైయుండినట్లు, నా 

సన్నిధిలో మాత్రమే గాక, ఇప్పుడు నేను లేనప్పుడు, భయముతోను వణుకుతోను మీ 

స్వంత రక్షణను సంపాదించుకొనుము. 13 ఎందుకంటే దేవుడు తన సంతోషం కోసం 

ఇష్టానికి మరియు చేయడానికి మీలో పని చేస్తాడు. (ఫిలిప్పీయులు 2:12-13) 

మనం దేవుని సంతోషం కోసం పని చేయాలి-అంటే ప్రేమను పెంచడం మరియు 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడం. 

దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పనిని కలిగి ఉన్నాడు: 

15 నువ్వు పిలువు, నేను నీకు జవాబిస్తాను; నీ చేతి పనిని నీవు కోరుకోవాలి. (యోబు 

14:15) 

మీరు కూడా దేవుని చేతి పని! అతను మీ కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు మరియు 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడటానికి మీరు ఒక పనిని చేయడం ఇందులో 

ఇమిడి ఉంటుంది. 

రచయిత్రి మరియా పోపోవా ఈ క్రింది పరిశీలన చేసారు: 

జీవితకాల మార్పులు ఉన్నప్పటికీ మిమ్మల్ని మరియు మీ చిన్ననాటి స్వీయ 

వ్యక్తిని ఒకే వ్యక్తిగా మార్చే రహస్యం, అన్నింటికంటే, 

తత్వశాస్త్రం యొక్క అత్యంత ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలలో ఒకటి. (పొపోవా 

M. గ్రేస్ పాలే ఆన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ వృద్ధులు. బ్రెయిన్ 

పికింగ్స్, సెప్టెంబర్ 3, 2015) 

ఇది చాలా మందికి రహస్యం అయితే, ఇది దేవునికి రహస్యం కాదు. మనం ఉత్తమంగా 

ఉండేందుకు సహాయం చేయడానికి దేవుడు మనందరితో కలిసి పనిచేస్తున్నాడు. అలాగే 

ఇతరులకు సహాయం చేయడం. 

విషయాలను కనిపెట్టడానికి కారణం సాధారణంగా విషయాలను మెరుగుపరచడమేనని 

పరిగణించండి. 

దేవుడు మానవులను “కనిపెట్టడానికి” కారణం నిత్యత్వాన్ని మెరుగుపరచడమే. 

పాల్ మరియు బర్నబాస్ ఇలా అన్నారు: 

18 అనాది నుండి దేవునికి తెలిసినవి అన్నీ ఆయన పనులే. (చట్టాలు 15:18) 

దేవుడు ప్రజలను సృష్టించాడు మరియు మంచి పని కోసం తన ప్రణాళికలో భాగంగా వారిని 

ఈ భూమిపై ఉంచాడు: 

8 కృపవలన మీరు విశ్వాసము ద్వారా రక్షింపబడ్డారు, అది మీవలన కాదు; అది దేవుని 

బహుమానం, 9 ఎవరూ గొప్పలు చెప్పుకోకుండా ఉండేందుకు 9 పనుల వల్ల కాదు. 10 
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మనము ఆయన పనితనము, సత్క్రియల కొరకు క్రీస్తుయేసునందు సృజింపబడినవారై 

యున్నాము; (ఎఫెసీయులు 2:8-10) 

మనుషులందరూ? 

దేవుని ప్రణాళికను అంగీకరించే వారందరూ శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. 

సరిదిద్దలేని దుర్మార్గులు తప్ప జీవించిన వారందరూ ఉంటారు (దానిపై మరిన్ని వివరాల 

కోసం, మా ఉచిత ఆన్లైన్ పుస్తకాన్ని తనిఖీ చేయండి: యూనివర్సల్ ఆఫర్ ఆఫ్ 

సాల్వేషన్, అపోకటాస్టాసిస్: దేవుడు రాబోయే యుగంలో తప్పిపోయిన వారిని 

రక్షించగలడా? వందలాది గ్రంథాలు దేవుని ప్రణాళికను వెల్లడిస్తున్నాయి. మోక్షం 

). 

మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక స్థలం ఉందని యేసు ప్రకటించాడు: 

1 “మీ హృదయాలు కలత చెందనివ్వవద్దు. మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతారు; నన్ను కూడా 

నమ్ము. 2 నా తండ్రి ఇంట్లో చాలా గదులు ఉన్నాయి. అది కాకపోతే, నేను మీ కోసం 

ఒక స్థలాన్ని సిద్ధం చేయడానికి బయలుదేరుతున్నానని చెప్పానా? 3 మరియు 

నేను వెళ్లి మీ కోసం ఒక స్థలాన్ని సిద్ధం చేస్తే, నేను తిరిగి వచ్చి, నేను 

ఉన్న చోట మీరు కూడా ఉండేలా నా సన్నిధికి మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తాను. (జాన్ 

14:1-3, BSB) 

మీ కోసం ఒక స్థలం అంటే యేసు మీకు ఉత్తమమైన స్థలాన్ని వాగ్దానం 

చేస్తున్నాడని అర్థం. మీ సామర్థ్యాల కోసం. మీరు దేవుని రాజ్యంలో సంతోషంగా 

మరియు సహకరించే సభ్యులు కాలేరని చింతించకండి. దేవుడు మీలో ప్రారంభించిన పనిని 

పూర్తి చేయడానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు (cf. ఫిలిప్పీయులకు 1:6). 

మానవుల కోసం దేవుని ప్రణాళిక శాశ్వతంగా ఉంటుంది: 

14 దేవుడు ఏది చేసినా అది శాశ్వతంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు . (ప్రసంగి 3:14) 

యేసు స్వయంగా విషయాలను మెరుగుపరచడానికి వచ్చారని బైబిల్ చూపిస్తుంది: 

6 ... అతను మెరుగైన వాగ్దానాలపై స్థాపించబడిన ఒక మంచి ఒడంబడికకు 

మధ్యవర్తి కూడా. (హెబ్రీయులు 8:6) 

క్రైస్తవులకు మంచి కోసం నిరీక్షణ ఉంది-మరియు ఇది ఓదార్పునిస్తుంది: 

19 ... ఒక మంచి నిరీక్షణను తీసుకురావడం ఉంది, దాని ద్వారా మనం దేవునికి 

దగ్గరవుతాం. (హెబ్రీయులు 7:19) 

13 అయితే సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని ఇతరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండునట్లు 

నిద్రపోయిన వారి విషయములో మీరు అజ్ఞానముగా ఉండకూడదని నేను 

కోరుకొనుచున్నాను. 14 యేసు చనిపోయి తిరిగి లేచాడని మనం విశ్వసిస్తే, అలాగే 

యేసులో నిద్రిస్తున్నవారిని దేవుడు తనతో తీసుకువస్తాడు. 
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15 కాబట్టి ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవంగా ఉన్న మనం నిద్రపోతున్నవాళ్లకు ముందు 

ఉండమని ప్రభువు మాట ద్వారా మీకు చెప్తున్నాం. 16 ఏలయనగా, ప్రధాన దేవదూత 

స్వరంతో, దేవుని బాకాతో ప్రభువు స్వర్గం నుండి దిగి వస్తాడు. మరియు 

క్రీస్తులో చనిపోయినవారు మొదట లేస్తారు. 17 అప్పుడు సజీవంగా ఉండి, 

మిగిలివున్న మనము వారితో కలిసి మేఘాలలో ప్రభువును కలుసుకోవడానికి గాలిలో 

పట్టుకుంటాము. అందువలన మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుతో ఉంటాము. 18 కాబట్టి ఈ 

మాటలతో ఒకరినొకరు ఓదార్చుకోండి. (1 థెస్సలొనీకయులు 4:13-18) 

34 ... మెరుగైన మరియు స్థిరమైన స్వాధీనాన్ని కలిగి ఉండాలని మిమ్మల్ని మీరు 

తెలుసుకోవడం. (హెబ్రీయులు 10:34, బెరియన్ లిటరల్ బైబిల్) 

దేవుడు తాను చేసినదంతా సృష్టించాడు, తద్వారా శాశ్వతత్వం మంచిది. ఇది ఎప్పటికీ 

మెరుగ్గా ఉంటుంది (చూడండి. జెర్మీయా 32:38-41). 

మనకు మంచి పనులు చేయడం దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తుంది, అది కూడా మంచిది. మరియు 

అవును, దేవుడు సంతోషించగలడు (cf. హెబ్రీయులు 11:5, 13:16; 1 పీటర్ 2:19-20, NLT)--అది 

దేవునికి కూడా మంచిది కాదా? 

దేవుడు తాను చేసిన దానిని సృష్టించాడు కాబట్టి శాశ్వతత్వం మంచిది. 

అందుకే ఆయన విశ్వాన్ని సృష్టించాడు మరియు అందుకే స్త్రీ పురుషులను సృష్టించాడు. 

దేవుని ప్రణాళికలో ఈ యుగంలో అతని పిలుపును వినేవారు (ఇది కూడా చూడండి: దేవుడు 

నిన్ను పిలుస్తున్నాడా? ) మరియు రాబోయే యుగంలో ఇతరులు (ఉచిత ఆన్లైన్ పుస్తకం 

కూడా చూడండి: సాల్వేషన్ సార్వత్రిక ఆఫర్. అపోకాటస్టాసిస్: దేవుడు కోల్పోయిన 

వారిని రక్షించగలడా? రాబోయే యుగం? వందలాది గ్రంథాలు దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను 

వెల్లడిస్తున్నాయి ). 

క్రైస్తవులు తమ వ్యక్తిగత భాగం నిత్యత్వాన్ని మెరుగుపర్చడమేనని అర్థం 

చేసుకోవాలి. 

అయితే ఇది దేవుని మార్గంలో జరగాలి. 

12 మనుష్యునికి సరైన మార్గము కలదు, అయితే దాని అంతము మరణమార్గము. 

(సామెతలు 14:12; 16:25) 

అనేక విధాలుగా ప్రపంచాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నామని భావించే వ్యక్తులు ఉన్నారు. 

మరియు అది దేవుని మార్గాలకు అనుగుణంగా ఉన్నంత కాలం, ఆశాజనక అవి. 

అయినప్పటికీ, అబార్షన్ హక్కులు మరియు బైబిల్ ఖండించిన వివిధ రకాల అనైతికతలకు 

అనుకూలంగా నిరసన తెలిపినప్పుడు తాము ప్రపంచాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నామని భావించే 

వ్యక్తులు ఉన్నారు. 
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అన్యమత పద్ధతులను మంచిగా ప్రచారం చేసినప్పుడు వారు ప్రపంచాన్ని 

మెరుగుపరుస్తారని భావించే వ్యక్తులు ఉన్నారు. 

విచారకరంగా, చాలా మంది వ్యక్తులు తమను తాము ఒప్పించుకుంటారు మరియు ఇతరుల 

దృష్టిలో, పాత సంప్రదాయాలు, వారి కోరికలు మరియు/లేదా బైబిల్పై తమ హృదయాన్ని 

విశ్వసిస్తారు. అయినప్పటికీ, గ్రంథం హెచ్చరిస్తుంది: 

9 “హృదయం అన్నిటికంటే మోసపూరితమైనది, మరియు చాలా చెడ్డది; అది ఎవరు 

తెలుసుకోగలరు? 10 ప్రభువునైన నేనే హృదయాన్ని పరిశోధిస్తాను, మనస్సును 

పరీక్షిస్తాను, ప్రతి మనిషికి అతని ప్రవర్తనను బట్టి, అతని పనుల ఫలాన్ని 

బట్టి ఇవ్వడానికి. (యిర్మీయా 17:9-10) 

దేవుని మార్గంలో పనులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న హృదయం మీకు ఉందా? 

నిజమేనా? నిజంగా? 

మీరు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

ప్రజలు మంచి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నా, మోసపూరిత హృదయాలు ఉన్నవారు అలా 

చేయడం లేదు: 

20 మోసపూరిత హృదయం ఉన్నవాడు మంచిని కనుగొనడు, మరియు వక్రభాష కలిగినవాడు 

చెడులో పడతాడు. (సామెతలు 17:20) 

భౌతిక దృక్కోణం నుండి విషయాలు కష్టంగా కనిపించినప్పటికీ, దేవుడిని విశ్వసించండి: 

9 ఓ, యెహోవాకు భయపడండి, ఆయన పరిశుద్ధులారా! ఆయనకు భయపడేవారికి 

అక్కరలేదు. 10 చిన్న సింహాలు ఆకలితో బాధపడుతాయి; అయితే ప్రభువును 

వెదకువారికి ఏ మేలుకూ లోటు ఉండదు. (కీర్తన 34:9-10) 

31 “కాబట్టి, ‘మేం ఏం తింటాం?’ అని చింతించకండి. లేదా 'మేము ఏమి త్రాగాలి?' 

లేదా 'మేము ఏమి ధరించాలి?' 32 వీటన్నిటి తర్వాత అన్యజనులు కోరుకుంటారు. 

ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీకు అవసరమని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలుసు. 33 అయితే మొదట 

దేవుని రాజ్యాన్ని, ఆయన నీతిని వెదకండి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు 

జోడించబడతాయి. 34 కాబట్టి రేపటి గురించి చింతించకండి, ఎందుకంటే రేపు దాని 

గురించి చింతిస్తుంది. రోజుకి సరిపోతుంది దాని స్వంత ఇబ్బంది. (మత్తయి 6:31-

34) 

మీ కోసం మరియు ఇతరుల కోసం మీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి, దేవుణ్ణి 

విశ్వసించండి మరియు ఆయనను మీ నిర్ణయాత్మక సలహాదారుగా కలిగి ఉండండి: 

5 నీ పూర్ణహృదయముతో ప్రభువునందు విశ్వాసముంచుకొనుము ; 6 నీ 

మార్గాలన్నిటిలో ఆయనను గుర్తించుము, ఆయన నీ త్రోవలను నిర్దేశించును. 7 నీ 
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దృష్టిలో జ్ఞానవంతుడవు; ప్రభువుకు భయపడండి మరియు చెడు నుండి బయటపడండి. 8 

అది మీ శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని, మీ ఎముకలకు బలాన్ని ఇస్తుంది. (సామెతలు 3:5-8) 

మీరు దేవుణ్ణి పూర్తిగా విశ్వసించని విధంగా మీ స్వంత దృష్టిలో జ్ఞానవంతులుగా 

ఉండకండి. 

మీరు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం మంచిది. 

ఇతరులను చేరుకోవడానికి దేవుని పనికి పని చేయండి మరియు మద్దతు ఇవ్వండి. 
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6.  లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఉంది 

ఇప్పుడు దేవుడు "అత్యున్నతుడు మరియు ఉన్నతమైనవాడు, శాశ్వతత్వంలో 

నివసించేవాడు, అతని పేరు పరిశుద్ధుడు" (యెషయా 57:15). 

క్రైస్తవులు, ఇప్పుడు దేవుని వారసులుగా మరియు సమీప భవిష్యత్తులో ఆయనతో 

మహిమపరచబడే దేవుని అక్షరార్థ పిల్లలుగా (రోమన్లు 8:16-17), చివరికి అదే పని 

చేస్తారు. క్రైస్తవులు శాశ్వతత్వంలో ఉంటారు (అయితే, దేవునిలా కాకుండా, 

మనందరికీ ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది). 

దేవుడు, స్వయంగా, మనస్సులో సుదూర ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు: 

20 సృష్టి నిరర్థకానికి లోనైంది, ఇష్టపూర్వకంగా కాదు, నిరీక్షణతో దానిని 

లోబరుచుకున్న ఆయన వల్లనే; 21 ఎందుకంటే సృష్టి కూడా అవినీతి బానిసత్వం నుండి 

దేవుని పిల్లల మహిమాన్వితమైన స్వాతంత్ర్యంలోకి విడుదల చేయబడుతుంది. 
22 ఎందుకంటే, సృష్టి మొత్తం మూలుగుతూ ప్రసవ వేదనతో ఇప్పటి వరకు 

శ్రమిస్తున్నదని మనకు తెలుసు. 23 అంతేకాదు, ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలాలను 

పొందిన మనం కూడా , మనలో మనం మూలుగుతాము, మన శరీరం యొక్క దత్తత కోసం, 

విమోచన కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాము. 24 ఈ నిరీక్షణలో మనం 

రక్షింపబడ్డాము, కానీ కనిపించే నిరీక్షణ నిరీక్షణ కాదు. ఒక వ్యక్తి తాను 

చూసే దాని కోసం ఎందుకు ఆశిస్తాడు? 25 కానీ మనకు కనిపించని వాటి కోసం మనం 

ఆశిస్తే, పట్టుదలతో దాని కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తాం. (రోమన్లు 8:20-25) 

తన సృష్టిలో ఇబ్బందులు ఉంటాయని దేవునికి తెలుసు, కానీ అతనికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. 

యిర్మీయా 29:11 యొక్క మూడు అనువాదాలను గమనించండి: 

11 ఎందుకంటే, మీ కోసం నేను ఏర్పరచుకున్న ప్రణాళికలు నాకు తెలుసు,” అని 

యెహోవా అంటున్నాడు, “నిన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు 

వేస్తున్నాను మరియు మీకు హాని కలిగించకుండా, మీకు నిరీక్షణను మరియు 

భవిష్యత్తును ఇవ్వడానికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నాను. (యిర్మీయా 29:11, NIV) 

11 మీకు అంతం మరియు ఓర్పు ఇవ్వడానికి నేను మీ గురించి ఆలోచించే ఆలోచనలు నాకు 

తెలుసు, అని ప్రభువు చెప్పాడు, శాంతి ఆలోచనలు కాదు, కష్టాల గురించి కాదు. 

(జెర్మియా 29:11, డౌయ్-రీమ్స్) 

11 ఎందుకంటే నేను నీ కోసం ఏర్పరచుకున్న ప్రణాళికలు నాకు తెలుసు” అని యెహోవా 

అంటున్నాడు. “అవి మీకు భవిష్యత్తు మరియు ఆశను అందించడానికి మంచి కోసం 

ప్రణాళికలు మరియు విపత్తు కోసం కాదు. (జెర్మీయా 29:11, న్యూ లివింగ్ 

ట్రాన్స్లేషన్) 

కొందరు యిర్మీయా 29:11ని ఉల్లేఖించారు, దేవుడు వారి కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి 

ఉన్నాడు. మరియు దేవునికి అందరికీ ఒక ప్రణాళిక ఉన్నప్పటికీ, చాలామంది ఆ పద్యం 

సందర్భానుసారంగా పరిగణించరు. 
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బైబిల్ ఏమి బోధిస్తుందో గమనించండి: 

11 మీకు భవిష్యత్తును, నిరీక్షణను ఇవ్వడానికి నేను మీ గురించి ఆలోచించే 

ఆలోచనలు నాకు తెలుసు, అని ప్రభువు చెబుతున్నాడు, శాంతి గురించి కాదు, చెడు 

గురించి కాదు. 12 అప్పుడు మీరు నన్ను పిలిచి, వెళ్లి నన్ను ప్రార్థిస్తారు, నేను 

మీ మాట వింటాను. 13 మరియు మీరు మీ పూర్ణహృదయముతో నన్ను వెదకినప్పుడు 

మీరు నన్ను వెదకుదురు మరియు నన్ను కనుగొంటారు. 14 నేను నీకు దొరికిపోతాను, నీ 

చెర నుండి నిన్ను తిరిగి రప్పిస్తాను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. నేను నిన్ను 

తరిమికొట్టిన అన్ని దేశాల నుండి మరియు అన్ని ప్రదేశాల నుండి నేను నిన్ను 

సమకూర్చుతాను, మరియు నేను మిమ్మల్ని బందీలుగా తీసుకెళ్లే ప్రదేశానికి 

మిమ్మల్ని తీసుకువెళతాను. (యిర్మీయా 29:11-14) 

ప్రణాళిక బహిష్కరణ అని గమనించండి. స్వదేశీ, యాత్రికుడు. కాబట్టి, విశ్వాసులమైన 

మనం ఎల్లప్పుడూ సరిపోలేమని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. అపొస్తలుడైన పేతురు ఏమి 

వ్రాసాడో కూడా పరిశీలించండి: 

9 అయితే మీరు ఎన్నుకోబడిన తరము, రాజైన యాజకవర్గం, పరిశుద్ధ జనాంగం, ఆయన 

స్వంత ప్రత్యేక ప్రజలు, చీకటిలో నుండి తన అద్భుతమైన వెలుగులోకి 

మిమ్మల్ని పిలిచినవాని స్తోత్రాలను మీరు ప్రకటిస్తారు. 10 వారు ఒకప్పుడు 

ప్రజలు కాదు కానీ ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలు, వారు కనికరం పొందలేదు కానీ ఇప్పుడు 

కనికరం పొందారు. 

11 ప్రియులారా, పరదేశులుగా మరియు యాత్రికులుగా నేను నిన్ను 

వేడుకుంటున్నాను, ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే శారీరక దురాశలకు దూరంగా 

ఉండండి, 12 అన్యజనుల మధ్య మీ ప్రవర్తన గౌరవప్రదంగా ఉండాలి, వారు మీకు 

వ్యతిరేకంగా చెడ్డవారిగా మాట్లాడినప్పుడు, వారు మీ మంచి పనుల ద్వారా 

వారు గమనించవచ్చు. దర్శన దినమున దేవుని మహిమపరచుము. (1 పేతురు 2:9-12) 

17 దేవుని మందిరంలో తీర్పు ప్రారంభం కావాల్సిన సమయం వచ్చింది; మరియు అది 

మొదట మనతో ప్రారంభమైతే, దేవుని సువార్తకు లోబడని వారి ముగింపు ఏమిటి? 18 

ఇప్పుడు  " నీతిమంతుడు చాలా అరుదుగా రక్షింపబడినట్లయితే, భక్తిహీనుడు 

మరియు పాపాత్ముడు ఎక్కడ కనిపిస్తారు?" (1 పేతురు 4:17-18) 

28 దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాళ్లకు, ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం పిలువబడిన వాళ్లకు 

అన్నీ మేలు జరిగేలా కలిసి పనిచేస్తాయని మనకు తెలుసు. (రోమన్లు 8:28) 

కొన్నిసార్లు మనం గందరగోళానికి గురవుతాము, కానీ లేఖనాలను బోధించడాన్ని 

పరిగణించండి: 

24 “నాకు బోధించండి, నేను నా నాలుకను పట్టుకుంటాను; నేను ఎక్కడ తప్పు చేశానో 

నాకు అర్థమయ్యేలా చేయండి. (యోబు 6:24) 

8 “నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు కావు, మీ మార్గాలు నా మార్గాలు కాదు” అని ప్రభువు 

చెబుతున్నాడు. 9 “భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఎత్తులో ఉందో, మీ మార్గాల కంటే నా 
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మార్గాలు, మీ ఆలోచనల కంటే నా ఆలోచనలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. (యెషయా 55:8-

9) 

దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉందని మరియు తప్పులు చేయడం లేదని నమ్మండి మరియు అర్థం 

చేసుకోండి. విశ్వాసం కలిగి ఉండండి (మా ఉచిత ఆన్లైన్ బుక్లెట్ని కూడా చూడండి: 

దేవుడు పిలిచిన మరియు ఎంచుకున్న వారి కోసం విశ్వాసం ). 

మీరు దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే ఆ కష్టాల కారణంగా మీరు మరింత మెరుగ్గా ఉంటారు 

(హెబ్రీయులు 12:5-11; సామెతలు 3:5-8). మరియు మీరు ఈ యుగంలో పిలవబడి, ఎంపిక చేయబడి 

మరియు విశ్వాసపాత్రంగా ఉంటే (ప్రకటన 17:14), మీరు వెయ్యేళ్ల యుగంలో యేసుతో 

పాటు రాజులుగా మరియు యాజకులుగా (ప్రకటన 5:10) భూమిపై పరిపాలిస్తారు (ప్రకటన 

20:4-6) . సహస్రాబ్దిలో మరియు అంతిమ మహాదినం (cf. యెషయా 30:21)లో వారికి సహాయం 

చేయడానికి మీరు మంచిగా జీవించే మార్గాన్ని ప్రజలకు బోధించగలరు. 

తండ్రి మరియు కుమారులిద్దరూ మానవాళి యొక్క పాపాలతో బాధపడుతున్నారని అర్థం 

చేసుకోండి (cf. ఆదికాండము 6:5-6), అదనంగా యేసు మన పాపాల కోసం చనిపోవడానికి 

తీసుకున్న బాధల ద్వారా (cf. 1 పేతురు 4:1). యేసు స్వచ్ఛందంగా దీని ద్వారా తనను తాను 

ఉంచుకున్నాడు (యోహాను 10:18), కానీ శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి అలా చేశాడు. 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో మనకు సహాయపడే పాత్ర యొక్క రకాన్ని 

నిర్మించడానికి ఈ జీవితంలో మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు ఉన్నాయి. 

1 కాబట్టి, విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి, మన ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం దేవునితో శాంతిని కలిగి ఉన్నాము, 2 ఆయన ద్వారా 

మనం నిలబడి, దేవుని మహిమ కోసం నిరీక్షణతో సంతోషిస్తున్న ఈ కృపలో 

విశ్వాసం ద్వారా మనకు ప్రవేశం ఉంది. 3 అ౦తేకాదు, కష్టాలు పట్టుదలను 

ఉత్పత్తి చేస్తాయని తెలిసి కూడా మన౦ కష్టాల్లో మహిమపరుస్తాము. 4 

మరియు పట్టుదల, పాత్ర; మరియు పాత్ర, ఆశ. (రోమన్లు 5:1-4) 

5 అయితే ఈ కారణాన్ని బట్టి కూడా, మీ విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని, సద్గుణ 

జ్ఞానానికి, 6 జ్ఞానానికి ఆత్మనిగ్రహాన్ని, ఆత్మనిగ్రహానికి పట్టుదలకు, 

పట్టుదలకి దైవభక్తికి, 7 దైవభక్తికి సోదర దయ మరియు సోదర దయకు ప్రేమను 

జోడించుకోండి. . 8 ఇవి మీకు చెందినవి మరియు సమృద్ధిగా ఉన్నట్లయితే, మీరు మన 

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానంలో బంజరులు లేదా నిష్ఫలులు కారు. 

(2 పేతురు 1:5-8) 

మీరు ఇబ్బందులు మరియు పరీక్షల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారని మీరు అనుకోకపోవచ్చు, 

కానీ మీరు క్రైస్తవులైతే, మీరు తప్పక చేయాలి. 

దివంగత హెర్బర్ట్ W. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వ్రాసిన విషయాన్ని గమనించండి: 

సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనిషిని భూమిపై ఎందుకు ఉంచాడు? దేవుడు తనను తాను 

పునరుత్పత్తి చేసుకోవడం యొక్క అంతిమ అత్యున్నత ఉద్దేశ్యం కోసం - 

తనను తాను పునర్నిర్మించుకోవడం కోసం, అంతిమంగా లక్షలాది మంది సంఖ్యా 
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రహితంగా జన్మించిన మరియు జన్మించిన పిల్లలలో దేవుని జీవులు, దేవుని కుటుంబ 

సభ్యులుగా మారే నీతిగల దైవిక పాత్రను సృష్టించడం. మానవుడు భౌతిక భూమిని 

దేవుడు అతనికి ఇచ్చినట్లుగా మెరుగుపరచాలి, దాని సృష్టిని పూర్తి చేయాలి 

(పాపం చేసే దేవదూతలు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయడానికి నిరాకరించారు) మరియు 

అలా చేయడం ద్వారా, దేవుని జీవన విధానంతో దేవుని ప్రభుత్వాన్ని 

పునరుద్ధరించాలి; మరియు ఇంకా, ఈ ప్రక్రియలో మానవుని స్వంత సమ్మతితో 

దేవుని పవిత్రమైన, నీతివంతమైన లక్షణాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా 

మానవుని సృష్టిని పూర్తి చేయడం. ఈ పరిపూర్ణమైన మరియు నీతివంతమైన 

లక్షణాన్ని మనిషిలో నింపిన తర్వాత మరియు మనిషి మర్త్య మాంసం నుండి అమర 

ఆత్మగా మారిన తర్వాత, అపురూపమైన మానవ శక్తి వస్తుంది - మనిషి దేవుని 

దివ్య కుటుంబంలో జన్మించి, భూమిపై దేవుని ప్రభుత్వాన్ని పునరుద్ధరించడం, 

ఆపై విశ్వం యొక్క అంతులేని విస్తీర్ణంలో సృష్టిని పూర్తి చేయడంలో 

పాల్గొనడం! … దేవుడు తనను తాను చెప్పలేని మిలియన్ల సార్లు పునరుత్పత్తి 

చేసి ఉంటాడు! కాబట్టి, ఆ పునఃసృష్టి వారంలోని ఆరవ రోజున, దేవుడు (ఎలోహిమ్) 

అన్నాడు, "మన స్వరూపంలో, మన పోలిక ప్రకారం మనిషిని తయారు చేద్దాం" (ఆది. 

1:26). మనిషి తన సృష్టికర్తతో (అతని అంగీకారంతో) ఒక ప్రత్యేక సంబంధాన్ని 

కలిగి ఉండేలా చేయబడ్డాడు! అతను భగవంతుని రూపంలో మరియు ఆకృతిలో 

సృష్టించబడ్డాడు. సంబంధాన్ని సాధ్యం చేయడానికి అతనికి ఒక ఆత్మ 

(రూపంలో సారాంశం) ఇవ్వబడింది (ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ HW. మిస్టరీ ఆఫ్ ది 

ఏజెస్. డాడ్ మీడ్, 1985, పేజీలు. 102-103). 

పాత్రను నిర్మించడం యొక్క ఉద్దేశ్యం మెరుగ్గా ఉండటమే మరియు మెరుగైన సేవ 

చేయగలగాలి. 

మనం పాత్రను ఎలా నిర్మించాలి? 

సరే, ఆయనకు విధేయత చూపడం ఉత్తమ మార్గం. 

మరియు అది మన మంచి కోసమే. 

19 ఈ రోజు నేను స్వర్గం మరియు భూమిని నీకు వ్యతిరేకంగా సాక్షులుగా 

పిలుస్తాను, నేను జీవితాన్ని మరియు మరణాన్ని, ఆశీర్వాదం మరియు శాపాన్ని మీ 

ముందు ఉంచాను. కాబట్టి మీరు మరియు మీ వారసులు జీవించేలా జీవితాన్ని 

ఎంచుకోండి; 20 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన స్వరానికి 

లోబడేలా, మరియు మీరు ఆయనను అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు, ఎందుకంటే ఆయనే మీ 

జీవితం మరియు మీ రోజుల పొడవు; మరియు అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు 

యాకోబులకు ఇస్తానని యెహోవా మీ పితరులకు ప్రమాణం చేసిన దేశంలో మీరు 

నివసించాలి. (ద్వితీయోపదేశకాండము 30:19-20) 

12 “ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నుండి ఏమి కోరుతున్నాడు, 

అయితే నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, ఆయన మార్గాలన్నిటిలో నడుస్తూ, 

ఆయనను ప్రేమించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణ 

హృదయముతోను సేవించుట. ఆత్మ, 13 మరియు మీ మేలు కోసం నేను ఈ రోజు మీకు 
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ఆజ్ఞాపిస్తున్న ప్రభువు ఆజ్ఞలను మరియు ఆయన శాసనాలను పాటించాలా ? 

(ద్వితీయోపదేశకాండము 10:12-13) 

దేవుడు మన మంచి కోసం ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడని గమనించండి. 

అది పాత నిబంధనలో ఉందని మీరు అనవచ్చు మరియు ప్రేమ అనేది ముఖ్యమైనది. 

ఒక స్థాయి వరకు మీరు సరిగ్గానే ఉంటారు. 

ఒక డిగ్రీ వరకు? 

అవును, మన మంచి కోసం ప్రేమపూర్వకమైన నియమాలైన దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడానికి 

మీరు సిద్ధంగా ఉన్నంత వరకు మీరు సరైనదే. 

యేసు బోధించాడు: 

15 మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే, నా ఆజ్ఞలను పాటించండి. (జాన్ 14:15) 

9 “తండ్రి నన్ను ప్రేమించినట్లు నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను; నా 

ప్రేమలో ఉండు. 10 నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన ప్రేమలో 

నిలిచినట్లే మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటిస్తే నా ప్రేమలో నిలిచి ఉంటారు. (జాన్ 

15:9-10) 

దేవుడు మనలను ప్రేమించి, ఆ ప్రేమను అంగీకరించి ప్రయోజనం పొందేలా మనల్ని 

సృష్టించాడు. మనం చేసే ప్రతి బైబిల్పరంగా సరైన ఎంపిక, సరైన నిర్ణయం మరియు 

సరైన చర్య మనకు పాత్రను నిర్మించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది మనకు వ్యక్తిగతంగా 

అలాగే ఇతరులకు సహాయం చేస్తుంది. 

అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: 

1 నేను క్రీస్తును అనుకరించినట్లే నన్ను అనుకరించండి. (1 కొరింథీయులు 11:1) 

12 ... ధర్మశాస్త్రము విశ్వాసముతో కూడినది కాదు గాని "వాటిని చేయువాడు 

వాటివలన జీవించును". (గలతీయులకు 3:12)  

 
12 ... ఆజ్ఞ పవిత్రమైనది మరియు న్యాయమైనది మరియు మంచిది. (రోమన్లు 

7:12) 

యేసును నిజంగా అనుకరించే వారు ప్రేమను మెరుగ్గా ఇవ్వడానికి శాశ్వతత్వం అంతటా (2 

పేతురు 3:18) యేసు యొక్క దయ మరియు జ్ఞానంలో వృద్ధి చెందుతారు. 

అపొస్తలుడైన జేమ్స్ మరియు జీసస్ ప్రేమ దేవుని ఆజ్ఞలతో ముడిపడి ఉందని 

ప్రకటించారు: 
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8 “నిన్ను వలే నీ పొరుగువానిని ప్రేమించాలి” అనే లేఖనాల ప్రకారం మీరు నిజంగా 

రాజ ధర్మాన్ని నెరవేర్చినట్లయితే, మీరు బాగా చేస్తారు; 9 కానీ మీరు 

పక్షపాతం చూపిస్తే, మీరు పాపం చేస్తారు, మరియు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన 

వారిగా నిర్ధారించబడతారు. 10 ఎవడు ధర్మశాస్త్రమంతటిని గైకొని, ఒక్క 

విషయములో పొరపాట్లు చేసినయెడల అతడు అన్నింటికి దోషియే. 11 “వ్యభిచారం 

చేయవద్దు” అని చెప్పినవాడు “హత్య చేయవద్దు” అని కూడా చెప్పాడు. ఇప్పుడు 

మీరు వ్యభిచారం చేయకపోయినా, హత్య చేస్తే, మీరు చట్టాన్ని 

అతిక్రమించిన వారవుతారు. (జేమ్స్ 2:8-11) 

37 యేసు అతనితో, “నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ 

పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను ప్రేమించవలెను. 38 ఇది మొదటిది 

మరియు గొప్ప ఆజ్ఞ. 39 మరియు రెండవది అలాంటిదే: 'నిన్ను ప్రేమించినట్లు నీ 

పొరుగువారిని ప్రేమించాలి.' 40 ఈ రెండు ఆజ్ఞలపై ధర్మశాస్త్రం, ప్రవక్తలు 

ఉంటాయి.” (మత్తయి 22:37-40) 

కమాండ్మెంట్స్ యొక్క ఉద్దేశ్యం ప్రేమను చూపించడం (1 తిమోతి 1:5), మనల్ని 

మంచిగా మార్చడం మరియు ఇతరులు మంచిగా ఉండటానికి సహాయం చేయడం. 

13 మొత్తం విషయం యొక్క ముగింపును విందాము: 

దేవునికి భయపడండి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించండి ,  

ఎందుకంటే ఇది మనిషికి సంబంధించినది.  
14 దేవుడు ప్రతి పనిని తీర్పులోనికి తీసుకువస్తాడు,  

ప్రతి రహస్య విషయంతో సహా, మంచి లేదా చెడు. (ప్రసంగి 12:13-14) 

పది ఆజ్ఞలు కొన్ని ఏకపక్ష నియమాలు లేదా భారం కాదు. 

పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల నుండి ఏదో గమనించండి: 

18 ప్రత్యక్షత లేని చోట ప్రజలు నిగ్రహాన్ని వదులుకుంటారు; అయితే 

ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించేవాడు సంతోషంగా ఉంటాడు. (సామెతలు 29:18) 

3 ప్రియమైన మిత్రులారా, మన ఉమ్మడి రక్షణ గురించి మీకు వ్రాయాలని నేను 

ఆసక్తిగా ఉన్నాను, ఒకప్పుడు పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన విశ్వాసం కోసం 

తీవ్రంగా పోరాడాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి నేను ఇప్పుడు 

వ్రాయవలసి వచ్చింది. 4 ఎందుకంటే, కొందరు వ్యక్తులు రహస్యంగా మీలో 

ప్రవేశించారు - చాలా కాలం క్రితం నేను వర్ణించబోయే శిక్షకు గురయిన 

వ్యక్తులు - మన దేవుని కృపను చెడుకు లైసెన్స్గా మార్చిన మరియు మన ఏకైక 

యజమానిని మరియు ప్రభువును తిరస్కరించిన భక్తిహీనులు. , యేసుక్రీస్తు. (జూడ్ 

3-4, NET బైబిల్) 

3 ఎందుకంటే మనం ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించడమే దేవుని ప్రేమ. మరియు అతని 

ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. (1 యోహాను 5:3) 
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పది ఆజ్ఞలు ఒక భారం కాదు, కానీ వాటిని ఉంచడం ఒక వ్యక్తిని సంతోషపరుస్తుంది. 

ఈ జీవితంలో, మనం విజయవంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితాలను గడపాలని దేవుడు 

కోరుకుంటున్నాడు -- మంచి ఆరోగ్యం, సవాలుతో కూడిన కెరీర్, అందమైన వివాహం మరియు 

సంతోషకరమైన పిల్లలను ఆనందించండి. ఆయన చిత్తం చేయాలని మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను 

పాటించాలని కోరుకునే వారికి ఆయన ఆశీర్వాదాలు మరియు ప్రత్యేక రక్షణను ఇస్తాడు! 

2 ప్రియులారా, మీ ఆత్మ వర్ధిల్లుతున్నట్లు మీరు అన్ని విషయాలలో 

వర్ధిల్లాలని మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. 3 

సహోదరులు వచ్చి మీరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచున్నట్లు మీలో ఉన్న 

సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను. 4 నా 

పిల్లలు సత్యంలో నడుచుకుంటున్నారని వినడం కంటే గొప్ప ఆనందం నాకు లేదు. (3 

జాన్ 2-4) 

26 “ఇదిగో, ఈరోజు నేను మీ ముందు ఒక ఆశీర్వాదాన్ని మరియు శాపాన్ని 

ఉంచుతున్నాను: 27 ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే మీ దేవుడైన యెహోవా 

ఆజ్ఞలను మీరు పాటిస్తే ఆశీర్వాదం; 28 మరియు మీరు ప్రభువు ఆజ్ఞలను 

పాటించకపోతే శాపం. నీ దేవుడా, అయితే ఈరోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే 

మార్గాన్ని విడిచిపెట్టు (ద్వితీయోపదేశకాండము 11:26-28). 

19 ఈ రోజు నేను స్వర్గం మరియు భూమిని నీకు వ్యతిరేకంగా సాక్షులుగా 

పిలుస్తాను, నేను జీవితాన్ని మరియు మరణాన్ని, ఆశీర్వాదం మరియు శాపాన్ని మీ 

ముందు ఉంచాను. కాబట్టి మీరు మరియు మీ వారసులు జీవించేలా జీవితాన్ని 

ఎంచుకోండి; 20 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన స్వరానికి 

లోబడేలా, మరియు మీరు ఆయనను అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు, ఎందుకంటే ఆయనే మీ 

జీవితం మరియు మీ రోజుల పొడవు; (ద్వితీయోపదేశకాండము 30:19-20) 

దేవుని మార్గంలో జీవించడం క్షణికమైన ఆనందం కంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని తెస్తుంది. 

కష్ట సమయాల్లో ఇది ఒక హామీని ఇస్తుంది: 

13 జ్ఞానము సంపాదించుకొనువాడు, జ్ఞానము సంపాదించుకొనువాడు ధన్యుడు; 14 

ఆమె సంపాదన వెండి లాభముకంటె శ్రేష్ఠమైనది, మేలు బంగారముకంటె ఆమె 

సంపాదన మేలు. 15 ఆమె మాణిక్యాల కంటే విలువైనది, మీరు కోరుకునేవన్నీ 

ఆమెతో పోల్చలేవు. 16 దినములు ఆమె కుడిచేతిలో ఉన్నాయి, ఆమె ఎడమచేతిలో 

ఐశ్వర్యము మరియు ఘనత ఉంది. 17 ఆమె మార్గములు ఆహ్లాదకరమైన మార్గాలు, 

ఆమె త్రోవలన్నీ శాంతి. 18 ఆమెను పట్టుకునేవారికి ఆమె జీవ వృక్షం, ఆమెను 

కాపాడుకునే వారందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. (సామెతలు 3:13-18) 

15 ప్రభువు దేవుడు అయిన ప్రజలు ధన్యులు! (కీర్తన 144:15) 

21 తన పొరుగువాని తృణీకరించేవాడు పాపం చేస్తాడు; అయితే పేదల పట్ల దయ 

చూపేవాడు సంతోషంగా ఉంటాడు. (సామెతలు 14:21) 

14 ఎల్లప్పుడూ భక్తితో ఉండే వ్యక్తి ధన్యుడు ... (సామెతలు 28:14a) 
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5 యాకోబు దేవుణ్ణి తన సహాయం కోసం కలిగి ఉన్నవాడు, తన దేవుడైన యెహోవా 

మీద నిరీక్షణ ఉన్నవాడు, 6 ఆకాశాన్ని భూమిని సముద్రాన్ని వాటిలోని 

సమస్తాన్ని సృష్టించినవాడు ధన్యుడు. సత్యాన్ని శాశ్వతంగా ఉంచేవాడు 

(కీర్తన 146:5-6) 

దేవుని మార్గంలో జీవించడం మనకు నిజంగా సంతోషాన్నిస్తుంది. మనం అలా చేయాలి 

అలాగే జ్ఞానం కోసం ప్రార్థించాలి (యాకోబు 1:5). 

పది ఆజ్ఞలు మనలో లక్షణాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడతాయి, తద్వారా మనం 

మెరుగ్గా ఉండగలుగుతాము మరియు శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తాము. మనం నిజంగా 

ఆయనను విశ్వసిస్తే ఈ జీవితంలో మన స్వంత శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. 

అయినప్పటికీ, మత పెద్దల నుండి వక్రీకరణల కారణంగా, అపొస్తలుడైన పౌలు 

"అన్యాయం యొక్క రహస్యం" (2 థెస్సలొనీకయులు 2:7) గురించి వ్రాయడానికి 

ప్రేరేపించబడ్డాడు. యేసు ప్రకారం, ఈ అంతిమ కాలంలో, అధర్మం పెరుగుతుంది మరియు 

చాలా మంది ప్రేమను చల్లబరుస్తుంది (మత్తయి 24:12). విచారకరంగా, ఇది చివరి ముగింపు 

సమయానికి దారి తీస్తుంది “మిస్టరీ బాబిలోన్ ది గ్రేట్” (ప్రకటన 17:5)—ఏడు కొండల 

నగరంపై మతపరమైన శక్తి (ప్రకటన 17:9 ,18 ). దాని గురించి మరియు టెన్ 

కమాండ్మెంట్స్ గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఉచిత ఆన్లైన్ బుక్లెట్ను 

చూడండి: పది కమాండ్మెంట్స్: ది డికాలాగ్, క్రిస్టియానిటీ మరియు ది బీస్ట్ . 

దేవుని ప్రణాళిక ఉత్తమమైనది 

దేవుని ప్రణాళికలోని మొదటి భాగం కంటే చివరి భాగం మెరుగ్గా ఉంటుంది: 

8 ఒక వస్తువు ప్రారంభం కంటే దాని ముగింపు మేలు; (ప్రసంగి 7:8) 

అయినప్పటికీ, దేవుణ్ణి అనుమానించేవారికి మరియు దేవుని నిజమైన వ్యక్తులకు 

మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి: 

13 “నీ మాటలు నాకు వ్యతిరేకంగా కఠినంగా ఉన్నాయి , “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు, 

“అయితే మీరు, 'మేము మీకు వ్యతిరేకంగా ఏమి మాట్లాడాము?' 14 మీరు, 'దేవుని 

సేవించడం పనికిరాదు; మనము ఆయన ఆజ్ఞను పాటించి, సైన్యములకధిపతియగు 

ప్రభువు యెదుట దుఃఖించువారిగా నడుచుకొనుటవలన ప్రయోజనమేమి? 15 కాబట్టి 

ఇప్పుడు మనం గర్విష్ఠులను ధన్యులు అని పిలుస్తాము, దుష్టత్వం చేసేవారు 

లేపబడతారు; వారు దేవుణ్ణి కూడా శోధించి విడిపిస్తారు. 

16 అప్పుడు యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితోనొకరు మాటలాడుచుండగా 

యెహోవా ఆలకించి వారి మాటలను విన్నాడు. కాబట్టి ప్రభువుకు భయపడి, ఆయన 

నామాన్ని ధ్యానించేవారి కోసం ఆయన ముందు జ్ఞాపకార్థ గ్రంథం 

వ్రాయబడింది. 

17 సైన్యాల ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: “నేను వాటిని నా ఆభరణాలుగా చేసుకున్న 

రోజున అవి నావి. మరియు ఒక వ్యక్తి తనకు సేవ చేసే తన స్వంత కుమారుడిని 
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విడిచిపెట్టినట్లు నేను వారిని విడిచిపెడతాను. 18 అప్పుడు మీరు నీతిమంతులకు 

మరియు దుర్మార్గులకు మధ్య, దేవుణ్ణి సేవించేవారికి మరియు ఆయనను 

సేవించనివారికి మధ్య మళ్లీ వివేచించండి. (మలాకీ 3:13-18) 

ఈ క్రింది ప్రవచనాన్ని గమనించండి: 

6 మనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు, మనకు ఒక కుమారుడు ఇవ్వబడ్డాడు; మరియు 

ప్రభుత్వం అతని భుజంపై ఉంటుంది. మరియు అతని పేరు అద్భుతమైన, సలహాదారు, 

శక్తివంతమైన దేవుడు, శాశ్వతమైన తండ్రి, శాంతి యువరాజు అని పిలువబడుతుంది. 
7 దావీదు సింహాసనంపై మరియు అతని రాజ్యంపై అతని ప్రభుత్వం మరియు శాంతి 

పెరుగుదలకు అంతం ఉండదు , దానిని ఆజ్ఞాపించడం మరియు తీర్పు మరియు 

న్యాయంతో ఆ సమయం నుండి, ఎప్పటికీ కూడా దానిని స్థాపించడం. 

సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు యొక్క ఉత్సాహము దీనిని నెరవేర్చును. 

(యెషయా 9:6-7) 

కాబట్టి, దేవుడు తన ప్రభుత్వాన్ని మరియు శాంతిని పెంచుతాడు మరియు దానికి అంతం 

ఉండదు. విషయాలు మెరుగుపరచడానికి ముగింపు లేదు. 

"అపొస్తలులు, యేసు చేసినట్లుగా, సువార్తను ప్రకటించారు - రాబోయే మెరుగైన 

ప్రపంచానికి శుభవార్త" (ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ HW. ది ఇన్క్రెడిబుల్ హ్యూమన్ 

పొటెన్షియల్. ఎవరెస్ట్ హౌస్, 1978). 

రాబోయే దేవుని రాజ్యం శాశ్వతమైనది: 

13 నీ రాజ్యం శాశ్వతమైన రాజ్యం, నీ ఆధిపత్యం తరతరాలుగా ఉంటుంది. 

(కీర్తన 145:13) 

3 ఆయన సూచకాలు ఎంత గొప్పవి, ఆయన అద్భుతాలు ఎంత గొప్పవి! అతని రాజ్యం 

శాశ్వతమైన రాజ్యం, మరియు అతని ఆధిపత్యం తరతరాలుగా ఉంటుంది. (డేనియల్ 

4:3) 

27 అప్పుడు రాజ్యం మరియు ఆధిపత్యం, మరియు మొత్తం స్వర్గం క్రింద ఉన్న 

రాజ్యాల యొక్క గొప్పతనం, సర్వోన్నతుడైన వ్యక్తులకు, ప్రజలకు 

ఇవ్వబడుతుంది. అతని రాజ్యం శాశ్వతమైన రాజ్యం, మరియు అన్ని 

ఆధిపత్యాలు ఆయనను సేవిస్తాయి మరియు కట్టుబడి ఉంటాయి. (డేనియల్ 7:27) 

సాధువులకు శాశ్వతమైన రాజ్యం ఇవ్వబడుతుందని గమనించండి. అపొస్తలుడైన పేతురు 

వ్రాయడానికి ప్రేరేపించబడిన దానికి అనుగుణంగా ఉంది: 

10 కాబట్టి సహోదరులారా, మీ పిలుపును మరియు ఎన్నికను నిశ్చయపరచుకొనుటకు 

మరింత శ్రద్ధ వహించండి, మీరు వీటిని చేస్తే మీరు ఎన్నటికీ జారిపోరు. 11 

కాబట్టి మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శాశ్వతమైన 

రాజ్యంలోకి ప్రవేశం మీకు సమృద్ధిగా అందించబడుతుంది. (2 పేతురు 1:10-11) 
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అంటే మనకు అన్ని వివరాలు తెలుసు కదా? 

లేదు, కానీ అతని ప్రణాళికలలో కొన్నింటిని గ్రహించి, చూసే సామర్థ్యాన్ని ఆయన 

మనకు ఇచ్చాడు: 

10 దేవుడు ఇచ్చిన పనిని నేను చూశాను, దానిలో మనుష్యులు నిమగ్నమై ఉంటారు. 11 

అతను ప్రతిదానిని దాని కాలానికి అందంగా చేసాడు. అలాగే ఆయన వారి హృదయాలలో 

శాశ్వతత్వాన్ని ఉంచాడు, దేవుడు మొదటి నుండి చివరి వరకు చేసే పనిని ఎవరూ 

కనుగొనలేరు. (ప్రసంగి 3:10-11) 

12 ఇప్పుడు మనం అద్దంలో మసకగా చూస్తాం, కానీ తర్వాత ముఖాముఖిగా చూస్తాం. 

ఇప్పుడు నాకు కొంతవరకు తెలుసు, కానీ నేను కూడా తెలిసినట్లే నేను కూడా 

తెలుసుకుంటాను. (1 కొరింథీయులు 13:12) 

9 అయితే ఇలా వ్రాయబడి ఉంది: 

తన్ను ప్రేమించేవారి కోసం దేవుడు సిద్ధం చేసిన వాటిని కన్ను చూడలేదు, చెవి 

వినలేదు, మానవ హృదయంలోకి ప్రవేశించలేదు." (1 కొరింథీయులు 2:9) 

కాబట్టి, పని అనేది ప్రజలు చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. శాశ్వతత్వాన్ని 

మెరుగుపరచడానికి దేవుడు తన పనిని చేసేవారిని కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి మేము 

ప్రణాళికలో కొంత భాగాన్ని తెలుసుకోవచ్చు మరియు ప్రణాళిక మనం అర్థం చేసుకున్న 

దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. 

పాత నిబంధన కాలంలో కూడా, కొందరు శాశ్వతత్వం మరియు దేవుని ప్రణాళిక యొక్క 

వాస్తవికత (cf. హెబ్రీయులు 11:13-16). 

దేవుని రాజ్యంలో నిత్యత్వము "ప్రస్తుత దుష్ట యుగము" (గలతీయులు 1:4)తో 

పోల్చబడుతుందనే ఆలోచనను పొందడానికి, ఈ క్రింది వాటిని గమనించండి: 

3 మరియు నేను పరలోకం నుండి ఒక పెద్ద స్వరం ఇలా చెప్పడం విన్నాను, “ఇదిగో, 

దేవుని గుడారం మనుష్యులతో ఉంది, మరియు అతను వారితో నివసిస్తాడు, మరియు 

వారు ఆయనకు ప్రజలు అవుతారు. దేవుడే వారికి తోడుగా ఉంటాడు మరియు వారి 

దేవుడిగా ఉంటాడు. 4 దేవుడు వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును; 

ఇక మరణం ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు, ఏడుపు ఉండదు. ఇక బాధ ఉండదు, ఎందుకంటే మునుపటి 

విషయాలు గతించిపోయాయి. 

5 అప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడు, “ఇదిగో, నేను అన్నిటినీ కొత్తగా 

చేస్తాను” అన్నాడు. మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు, "వ్రాయండి, ఎందుకంటే 

ఈ మాటలు నిజమైనవి మరియు నమ్మకమైనవి." (ప్రకటన 21:3-5) 

7 ... శాశ్వతమైన ఆనందం వారి సొంతం అవుతుంది. (యెషయా 61:7) 
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18 ఈ కాలపు బాధలు మనలో బయలుపరచబడే మహిమతో పోల్చడానికి తగినవి కావు అని 

నేను భావిస్తున్నాను. (రోమన్లు 8:18) 

బాధలకు అంతం మాత్రమే కాదు, నిజమైన ఆనందం కూడా ఉంటుంది. మరియు మీరు ఆ 

ఆనందాన్ని పెంచడంలో భాగంగా ఉండవచ్చు. 
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7.  ముగింపు వ్యాఖ్యలు 

మొత్తం 40 నుండి 110 బిలియన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది మానవులు జీవించారని 

అంచనా వేయబడింది (మరియు చాలా మంది మరణించారు). 

మానవాళి యొక్క ఉద్దేశ్యం మన కోసం ఆనందాలను కూడబెట్టుకోవడానికి మరియు 

ఆయన కోసం కీర్తిని పొందేందుకు భగవంతుడిని వ్యర్థంగా ఆరాధించడం కాదు. 

శాశ్వతత్వం మనకు ఆనందాలతో నిండి ఉంటుంది మరియు దేవుడు ఇప్పుడు మనం అర్థం 

చేసుకోగలిగే దానికంటే ఎక్కువ మహిమకు అర్హుడు, మన ఉద్దేశ్యం ఇతరులకు కూడా 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపర్చడం. 

దేవుడు మనలను వ్యక్తిగతంగా (కీర్తనలు 33:15) పరిపూర్ణం చేసేందుకు (కీర్తన 138:8) 

మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక స్థానాన్ని కల్పించాడు (cf. యోహాను 14:2). మనలో ప్రతి 

ఒక్కరిలో ఆయన ప్రారంభించిన పనిని ఆయన పూర్తి చేస్తాడు (ఫిలిప్పీయులకు 1:6). 

బిలియన్ల మంది మనమందరం భిన్నంగా ఉన్నాము మరియు ఇవ్వడానికి వివిధ మార్గాలను 

కలిగి ఉన్నాము. శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడం మా అంతిమ పాత్ర--దీని అర్థం అవును, 

మీరు ఇచ్చే ప్రత్యేకమైన మార్గం ఉంటుంది. మీరు చివరికి దేవుని రాజ్యానికి 

మద్దతు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే తప్ప, కనీసం 40 బిలియన్ల మందిలో ప్రతి ఒక్కరికీ 

శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో మీ వంతు భాగం ఉంటుంది, ఆపై మరింత ఎక్కువ (cf. 1 

కొరింథీయులు 12:26; యోబు 14:15; గలతీయులు 6: 10)! 

బైబిల్ బోధిస్తుంది, మనం "ఇతరులను మనకంటే గొప్పగా ఎంచుకోవాలని" (ఫిలిప్పీయులు 

2:3). అందువల్ల, మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్న దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక రోజు మీ కోసం 

(మరియు మీరు వారి కోసం) శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతారని 

పరిగణించండి. మీరు తప్పుగా అంచనా వేసిన, పక్షపాతానికి గురైన, ట్రాఫిక్లో 

అంతరాయానికి గురైన, దుర్వినియోగం చేయబడిన, అలాగే మీరు దయతో వ్యవహరించిన 

వారి గురించి తప్పుడు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ మీరు నిజంగా పని చేయాల్సి 

ఉంటుంది. కాబట్టి “క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించినట్లే, ఒకరిపట్ల ఒకరు 

దయగా, మృదుహృదయులుగా, ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటూ ఉండండి” (ఎఫెసీయులకు 4:32). "మీపై 

ఆధారపడినంతవరకు, అందరితో శాంతియుతంగా జీవించండి" (రోమన్లు 12:18). 

శాశ్వతత్వం అనంతమైన సమయం వరకు ఉంటుంది కాబట్టి, మీరు నిజంగానే 40 బిలియన్ల 

(బహుశా ఎక్కువ) వ్యక్తులను ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన దానికంటే మెరుగ్గా 

తెలుసుకోగలుగుతారని భావించండి! 

దేవుడు ఎప్పటికీ ఉపయోగించలేడని మీరు భావించిన కొందరి కోసం మీరు నిజంగా పని 

చేయాల్సి రావచ్చు (cf. మత్తయి 21:28-32)—“మొదటివారు చాలా మంది చివరివారు 

మరియు చివరివారు మొదటివారు” (మార్కు 10:31). 

మీరు పెద్దగా పట్టించుకోని వారితో సహా, ప్రజలందరూ దేవుని సంపూర్ణతతో నింపబడే 

సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారని బైబిల్ బోధిస్తున్నట్లు పరిగణించండి: 
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14 అందుకే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రికి నేను మోకాళ్లను 

నమస్కరిస్తున్నాను, 15 అతని నుండి స్వర్గంలో మరియు భూమిలో ఉన్న కుటుంబం 

మొత్తం పేరు పొందింది, 16 ఆయన తన మహిమ యొక్క ఐశ్వర్యం ప్రకారం, 

శక్తితో బలపరచబడాలని మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అంతర్గత మనిషిలో అతని ఆత్మ 

ద్వారా, 17 విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మీ హృదయాలలో నివసించవచ్చు; మీరు 

ప్రేమలో పాతుకుపోయి, 18 వెడల్పు మరియు పొడవు మరియు లోతు మరియు ఎత్తు 

ఏమిటో అన్ని పరిశుద్ధులతో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు - 19 జ్ఞానాన్ని మించిన 

క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకోవడం; మీరు దేవుని సంపూర్ణతతో నింపబడతారు . 

(ఎఫెసీయులు 3:14-19). 

మనం నేర్చుకోవాలి మరియు మరింత నేర్చుకోవాలి (2 పేతురు 3:18). 

అంత్య కాలానికి మరింత జ్ఞానం ప్రవచించబడింది (దానియేలు 12:4) , పోయిన వాటి 

పునరుద్ధరణతో సహా (మత్తయి 17:11). 

దేవుడు తాను చేసినదంతా ఎందుకు చేసాడు అనే జ్ఞానం మరింత పూర్తిగా 

పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరం ఉందని అనిపిస్తుంది. 

దేవుడు ఎలా చేస్తాడు? 

9 “అతను ఎవరికి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు? మరియు అతను సందేశాన్ని ఎవరిని 

అర్థం చేసుకునేలా చేస్తాడు? పాలు నుండి మాన్పించిన వారు? రొమ్ముల నుండి 

తీసినవి? 10 ఎందుకంటే ఆజ్ఞ మీద ఆదేశం ఉండాలి, ఆజ్ఞ మీద ఆదేశం ఉండాలి, 

పంక్తి మీద, లైన్ మీద లైన్, ఇక్కడ కొంచెం, అక్కడ కొంచెం ఉండాలి.” (యెషయా 

28:9-10) 

10 అయితే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ ద్వారా మనకు బయలుపరిచాడు. ఎందుకంటే 

ఆత్మ అన్ని విషయాలను, అవును, దేవుని లోతైన విషయాలను శోధిస్తుంది. (1 

కొరింథీయులు 2:10) 

కాబట్టి, వివిధ గ్రంథాలను చూడటం ద్వారా, మనం సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. 

మరియు మనము దేవుని ఆత్మచే నడిపించబడినట్లయితే, మనం ఇంకా ఎక్కువ అర్థం 

చేసుకోగలము. 

కొత్త వేదాంత జ్ఞానాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వ్యక్తిగత క్రైస్తవులు ఎలా 

ప్రతిస్పందించాలి? 

యోబు చెప్పినట్లుగా అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం ఒక అడుగు: 

24 నాకు బోధించు, నేను నా నాలుకను పట్టుకుంటాను; నేను ఎక్కడ తప్పు చేశానో 

నాకు అర్థమయ్యేలా చేయండి. (యోబు 6:24) 

కొత్త నిబంధనలో, బెరియన్లు ఒక గొప్ప ఉదాహరణను ఉంచారు: 
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10 వెంటనే సహోదరులు పౌలును సీలలను రాత్రికి బెరయకు పంపించిరి. వారు 

వచ్చినప్పుడు, వారు యూదుల సమాజ మందిరానికి వెళ్లారు. 11 వీరు థెస్సలొనీకలో 

ఉన్నవారి కంటే ఎక్కువ సరసమైన మనస్సు గలవారు {గొప్పవారు, KJV}, వారు 

వాక్యాన్ని పూర్తి సంసిద్ధతతో స్వీకరించారు మరియు ఈ విషయాలు అలా 

ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ప్రతిరోజూ లేఖనాలను శోధించారు. (చట్టాలు 

17:10-11) 

ఈ పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశ్యంలో భాగమేమిటంటే, ఇష్టపడే వారందరూ అలా అని 

చూడగలిగేలా గ్రంథాలను అందించడం. చెవులు తెరిచిన వారందరికీ దేవుని సత్యాన్ని 

పంచుకోవడం వ్రాయడంలో నా ఉద్దేశ్యంలో భాగం. 

దేవుడు మీ కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు 

మరియు మీరు ఇతరులను ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నారు. మీరు అతని ప్రేమపూర్వక జీవన 

విధానానికి అనుగుణంగా జీవించాలి. నిజమైన ప్రేమను పెంచడం: అది జీవితానికి అర్థంగా 

పరిగణించబడుతుంది. 

దేవుని పక్షాన ఉండమని ప్రార్థించండి (చూ. జాషువా 5:13-14). "దేవుడు మన పక్షాన 

ఉంటే, మనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఉండగలరు?" రోమన్లు 8:31). 

మానవులతో సహా మొత్తం సృష్టి "చాలా మంచిగా" తయారు చేయబడిందని బైబిల్ 

బోధిస్తుంది (ఆదికాండము 1:31) మరియు అతను ఏడవ రోజును తయారు చేసి ఆశీర్వదించాడు 

(ఆదికాండము 2:2-3). 

దేవుడు మానవులను నిటారుగా చేసినప్పటికీ, వారు చాలా తప్పుడు మార్గాలను 

అన్వేషించారని బైబిల్ బోధిస్తుంది (ప్రసంగి 7:29) . 

మళ్ళీ, దయచేసి బైబిల్ బోధిస్తుందని గ్రహించండి: 

8 ఒక వస్తువు ప్రారంభం కంటే దాని ముగింపు మేలు; ఆత్మలో గర్వించే వ్యక్తి 

కంటే ఆత్మలో సహనం ఉత్తమం. (ప్రసంగి 7:8) 

ప్రారంభం చాలా బాగుంది, ముగింపు కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. 

దేవుడు తనను తాను పునరుత్పత్తి చేయడానికి మరియు అతని కుటుంబంలో భాగమయ్యేలా 

మానవాళిని చేసాడు (మలాకీ 2:15). 

ఆయన మనలను ఆయన మహిమలో పాలుపంచుకునేలా చేసాడు (రోమన్లు 8:17) మరియు 

విశ్వాన్ని పాలించేలా చేశాడు (హెబ్రీయులు 2:5-17). యేసు ఇలా బోధించాడు, 

"తీసుకోవడం కంటే ఇవ్వడం చాలా ధన్యమైనది" (అపొస్తలుల కార్యములు 20:35). 

దేవుడు ప్రేమను ఇవ్వడానికి మానవాళిని చేసాడు (cf. 1 యోహాను 4:7-12) మరియు 

విశ్వంలో మరింత ప్రేమ ఉండేలా (cf. మత్తయి 22:37-39). అదే జీవిత పరమార్థం. 

దేవుని ప్రణాళిక యొక్క రహస్యం ఏమిటి? దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు? 
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దేవుడు తాను చేసినదాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి శాశ్వతత్వం మెరుగ్గా ఉంటుంది (cf. 

హెబ్రీయులు 6:9, 11:16; ఫిలిప్పీయులు 1:23). 

అందుకే ఆయన విశ్వాన్ని సృష్టించాడు మరియు అందుకే స్త్రీ పురుషులను సృష్టించాడు. 

అతను ప్రత్యేకంగా విశ్వాన్ని యేసు మరియు మొత్తం మానవాళికి 

వారసత్వం/వారసత్వంగా సృష్టించాడు. 

నిత్యజీవం పొందిన మానవులు శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. 

దేవుని ప్రణాళికలో ఈ యుగంలో అతని పిలుపును పాటించే వారందరూ ఉంటారు (ఉచిత 

ఆన్లైన్ బుక్లెట్ ఈజ్ గాడ్ మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారా? ), మరియు రాబోయే 

యుగంలో ఇతరులు ( యూనివర్సల్ ఆఫర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, అపోకటాస్టాసిస్ కూడా 

చూడండి: దేవుడు కోల్పోయిన వారిని రక్షించగలడా? రాబోయే యుగం? వందలాది 

గ్రంథాలు దేవుని మోక్ష ప్రణాళికను వెల్లడిస్తున్నాయి ). 

క్రైస్తవుడా కాదా, దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు? 

ఈ జీవితంలో మీ ఉద్దేశ్యం పాత్రను నిర్మించడం, తద్వారా మీరు మీ 

సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు మరియు మీరు శాశ్వతత్వాన్ని ఎంత మెరుగ్గా 

మెరుగుపరచగలరో పెంచుకోవచ్చు. 

దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు, తద్వారా మీరు మీ అద్వితీయమైన ప్రతిభను (మత్తయి 

25:14-23; లూకా 19:11-19) శాశ్వతత్వాన్ని మెరుగుపర్చడానికి ప్రేమను అందించగలరు! 

అందుకే దేవుడు తాను చేసినదాన్ని సృష్టించాడు. అందుకే దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. 
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కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ 

కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యొక్క USA కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది: 1036 గ్రాండ్ అవెన్యూ, 

గ్రోవర్ బీచ్, కాలిఫోర్నియా, 93433 USA. మాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు అన్ని నివాస ఖండాలలో 

(అంటార్కిటికా మినహా అన్ని ఖండాలు) మద్దతుదారులు ఉన్నారు. 

కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ వెబ్సైట్ సమాచారం 
 

CCOG.ORG కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కోసం ప్రధాన వెబ్సైట్, 100 భాషలలో సాహిత్యానికి 

లింక్లు ఉన్నాయి. 

CCOG.ASIA బహుళ ఆసియా భాషలతో ఆసియా-కేంద్రీకృత వెబ్సైట్. 

CCOG.IN కొన్ని భారతీయ భాషలతో కూడిన భారతదేశ-కేంద్రీకృత వెబ్సైట్. 

CCOG.EU బహుళ యూరోపియన్ భాషలతో యూరోపియన్-కేంద్రీకృత వెబ్సైట్. 

CCOG.NZ వెబ్సైట్ న్యూజిలాండ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 

CCOGAFRICA.ORG వెబ్సైట్ ఆఫ్రికాను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 

CCOGCANADA.CA వెబ్సైట్ కెనడా వైపు లక్ష్యం చేయబడింది. 

CDLIDD.ES ఇది పూర్తిగా స్పానిష్ భాషా వెబ్సైట్. 

CG7.ORG ఇది 7వ రోజు సబ్బాత్ కీపర్లకు ఉద్దేశించబడింది. 

PNIND.PH ఫిలిప్పీన్స్-కేంద్రీకృత వెబ్సైట్, కొంత తగలాగ్తో. 

 

రేడియో మరియు యూట్యూబ్ వీడియో ఛానెల్లు 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET బైబిల్ న్యూస్ జోస్యం ఆన్లైన్ రేడియో.  

Bible News Prophecy ఛానెల్. యూట్యూబ్, బిట్చూట్, బ్రైటీయాన్ & విమియోపై సెర్మోనెట్లు.  

CCOGAfrica ఛానెల్. ఆఫ్రికా నుండి యూట్యూబ్ మరియు భించుటే వీడియో సందేశాలు. 

CCOG Animations యూట్యూబ్ భించుటేలో యానిమేటెడ్ సందేశాలు. 

ContinuingCOG & COGTube. యూట్యూబ్ మరియు భించుటేపై వరుసగా ప్రసంగాలు. 

 

వార్తలు మరియు చరిత్ర వెబ్సైట్లు  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM చర్చి చరిత్ర వెబ్సైట్. 

COGWRITER.COM వార్తలు, చరిత్ర మరియు భవిష్యవాణి వెబ్సైట్ 
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బైబిల్ అనేక రహస్యాలను వెల్లడిస్తుంది 

ప్రపంచం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి రహస్యంగా ఉంచబడిన రహస్యం గురించి బైబిల్ చెబుతుంది 

(రోమన్లు 16:25-27), కానీ అది ప్రవచనాత్మక గ్రంథాలలో వెల్లడి చేయబడింది-"సత్య 

వాక్యం" (2 తిమోతి 2:15; జేమ్స్ 1:18 ) 

బైబిల్ దేవుని రాజ్యం యొక్క రహస్యం (మార్కు 4:11), కృప యొక్క రహస్యం (ఎఫెసీయులకు 

3:1-5), విశ్వాస రహస్యం (1 తిమోతి 3:9), రహస్యం వంటి అనేక రహస్యాలను సూచిస్తుంది. వివాహ 

సంబంధం (ఎఫెసీయులు 5:28-33), అధర్మ రహస్యం (2 థెస్సలొనీకయులు 2:7), పునరుత్థాన రహస్యం 

(1 కొరింథీయులు 15:51-54), క్రీస్తు రహస్యం (ఎఫెసీయులు 3:4) తండ్రి రహస్యం (కొలొస్సయులు 

2:2), దేవుని రహస్యం (కొలొస్సయులు 2:2; ప్రకటన 10:7) మరియు మిస్టరీ బాబిలోన్ ది గ్రేట్ 

(ప్రకటన 17:5). 

పుస్తకమం, దేవుని ప్రణాళిక యొక్క రహస్యం: దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు? దేవుడు 

నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు?, గ్రంథం ద్వారా అనేక రహస్యాలను వివరిస్తుంది మరియు వంటి 

ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడంలో సహాయపడుతుంది: 

‘బీటిఫిక్ విజన్’ అనేది దేవుని అంతిమ ప్రణాళికా? 

దేవుడు మానవులను నిటారుగా చేసాడా? 

ఎందుకు బాధ ఉంది? 

దేవునికి మీ కోసం ప్రణాళిక ఉందా? 

క్రైస్తవులు కాని వారి కోసం దేవునికి ప్రణాళిక ఉందా? 

ప్రేమకు దేవుని ప్రణాళికతో సంబంధం ఏమిటి? 

దేవునికి ప్రతిస్పందించే వారందరికీ వ్యక్తిగతంగా మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ 

శాశ్వతత్వం మెరుగ్గా ఉండేలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో ప్రేమను అందించగలగాలి అని 

దేవుని ప్రణాళిక ఉందా? 

అవును, దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు సృష్టించాడు మరియు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు 

అని మీరు తెలుసుకోవచ్చు! 
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