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ఉపో దనాతమ్మ
జీవితములో ఏదో ఒక సమయములో, భవిష్యతయ
త ను గూర్శు, జీవితములో సాధించవలస్టిన

విష్యములను గూర్శు మనమంతా గొప్ప ప్రణాళికలను ర్ూపించయుంటాము. తమ జీవితముల కొర్కు
గొప్ప విష్యములు వేచయునివని చని పిలోలు చాలా సార్మో ఊహంచుకుంటార్మ. యౌవనులు తమ
కొర్కు ఘనమన
ై లక్షయములను కల్వగశయుంటార్మ. అయితద మనము పదే వార్మయి
ై యయ కొలది, మనము

కొనిి ప్రణాళికలను నర్వేర్ముకొనుటలో సఫలీకృతయలమవుతాము కాని, అనిిటిని ప ందుకోలేము అని
మనకు సపష్ర మవుతయంది. చవర్శ విశరోష్ణలో, మనము చదయాలనుకుని ప్రతిదానిని చదయు

ముందుచూప్ుగాని సామర్ాయముగాని మనకు లేదు. అవును, అనేక విధాలుగా, దదవుని విష్యములో
మాతరం దీని వయతిర్ేకము నిజము. దదవుడు ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడని బెైబిలు బయలుప్ర్మసుతంది.

అయితద మీర్మ, నేను చదయు ప్రణాళికలకు భినిముగా, దదవుని ప్రణాళికలు ఎనిడును విఫలమవవవు.
చవర్శ విశరోష్ణలో, ఆయన చదయదగశన ప్రతిదానిని సాధించద ముందుచూప్ు మర్శయు సామర్ాయము
ఆయనకు కలదు.

దదవుని నముుచునాిము అనే మన పాఠయకీమములో ఇది నాలగ వ పాఠం. ఈ పాఠయ కీమములో

మనము కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని స్టిదధ ాంతమును, లేక దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును
గూర్శు నేర్ముకొనుచునాిము. ఈ పాఠమునకు మనము, “దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు” అని
పేర్మ పటారము. ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని ప్రణాళికను మర్శయు ఆయన తన
ప్రణాళికను నర్వేర్ము కార్యములను గూర్శు ఎలా నేర్ముకుంటార్ప మనము చూదాేము.

మీకు జఞాప్కమునిటో యితద, మునుప్టి పాఠములలో మనము దదవుని గుణముల మీద దృషిర

పటారము. గరక
ీ ు తతవముల ప్రభావములో, పితర్మల కాలములోని మర్శయు మధ్యకాల్వక వేదాంతవేతతలు

దదవుని సార్ములోని ప్ూర్ణతలను గుర్శతంచుటకు మర్శయు వివర్శంచుటకు ఎకుువ పారథానయతనిచదువార్మ.

మర్శయు శతాబే ముల తర్బడి ఎకుువ మంది ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతవేతతలు కూడా ఇదద చదశార్మ.
అయితద దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు గుర్శ దదవుని గుణములు మాతరమే కాదు. దదవుని
స్టిదధ ాంతము దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు ఆయన తన ప్రణాళికను ప్ూర్శతచయ
ద ు విధ్ము మీద ఎకుువ
ఆసకనతని చూప్ుతయంది.

దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు అను మన పాఠం ర్ండు ముఖ్య భాగములుగా

విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, దదవుని ప్రణాల్వకను గూర్శు లేఖ్నముల బో ధ్ను మనము చూదాేము.
మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము దదవుని కార్యములను చూదాేము. మొదటిగా దదవుని ప్రణాళిక యొకు
అర్ాముతో ఆర్ంభించుదాము.

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దేవుని ప్రణనళిక
ఈ పాఠయకీమములో మనము చూచనటట
ో గా, మనము ఉప్యోగశంచు ర్కర్కముల ప్దములతో

పాటట, దదవుని గుణములను గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు అనేక సాధార్ణ నముకములను

కల్వగశయుండిర్శ. అయితద దదవుని ప్రణాళిక విష్యములో మాతరం మనము ఈ విధ్ముగా చెప్పలేము. ఈ
అంశము ఎంతో విభజనలతో కూడినది ఎందుకనగా ఇది వివాదాసపద విష్యముల ైన దెైవిక ముందు

జఞానము మర్శయు ముందుగా నిర్ణయించుకొనుట వంటి వాటిని గూర్శు మాటాోడుతయంది. శతాబే ములుగా
పారవీణుయల ైన వేదాంతవేతతలు ఈ అంశముల మీద వేర్ేవర్మ దృకపథములను కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు

వాటిని గూర్శు మనము ఒక సంప్ూర్ణ సముతిని కల్వగశయుండుట సాధ్యమైన ప్ని కాదు. కాబటిర, వివిధ్
ఇవాంజల్వకల్ గుంప్ుల మధ్య ప్ర్సపర్ అవగాహన మర్శయు గౌర్వము కలుగు విధ్ముగా మనకు
వీల న
ై ంత విధ్ముగా చర్శుంచుట ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశమయ
ై ునిది.

ఈ లక్షయమును చదధించుటకు, దదవుని ప్రణాళికను మనము ర్ండు దశలలో చూదాేము.

మొదటిగా, ఈ అంశము మీద బెైబిలు దృకోుణములను మనము చూదాేము — దదవుని ప్రణాళిక, లేక

ప్రణాళికలను గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి చెబుతయనాియి. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వుల
మధ్య అనేక వేదాంతశాసత ర సాాయిలను అభివృదిధ చదయు విధ్ముగా ఈ దృకపథములు ఎలా చదశాయో
మనము గమనించుదాము. దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు బెైబిలు దృకోుణముతో ఆర్ంభించుదాము.

బైబిలు ద్ృష్టరకోణమ్మలు
కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో, “ప్రణాళిక,” “శాసనం” మర్శయు “దదవుని శాసనములు” వంటి

వయకతతకర్ణములకు తర్చుగా ఒక విశరష్మన
ై , స్టిార్మైన, మర్శయు సాంకేతికమన
ై అర్ాములు ఉండదవి.

అయితద లేఖ్నములు ఇదద వేదాంతశాసత ర భావనకు అనుబంధ్ముగా ఉని అనేక హెబ్రర మర్శయు గరీకు

ప్దములను అనేక విధ్ములుగా ఉప్యోగశసత ునాియి. అవి దదవుని ప్రణాళిక లేక ప్రణాళికలను గూర్శు

సూటిగా మాటాోడుతయనాియి, కాని అవి ఆయన ఉదదేశము, ఆయన సలహా లేక శాసనములు, ఆయన
చతత ము మర్శయు స ంత చతత మును కూడా సంబో ధిసత ాయి. వీటికన అనుబంధ్మన
ై పాత నిబంధ్న హెబ్రర
ప్దముల కుటటంబములు మన మనసుిలో ఉనాియి: చసవ్ ( )חָ ַׁשבఇది సాధార్ణంగా “ఆలోచన
చదయుట,” “ప్రణాళిక వేయుట,” లేక “నిర్ాార్శంచుట” అని అనువదించబడుతయంది; జమమ్ ()זָמַׁ ם

సాధార్ణంగా “ఉదదేశంచుట” లేక “ప్రణాళిక” వేయుట అని అనువదింప్బడుతయంది; యాట్ి ()יָעַׁ ץ, అనగా

“సలహా ఇచుుట” లేక “శాస్టించుట”; ర్ాటసిన్ ()רצֹון,
ָ అనగా “ఇష్ర మన
ై ,” లేక “అనుకూలమైన”; మర్శయు

చపట్ి ( )חָ פֵ ץకూడా “ఇష్ర మన
ై ” అని అనువదించబడుతయంది. మనము కొీతత నిబంధ్న గరక
ీ ు

ప్దములను కూడా జోడించాల్వ: బౌల (βουλή), చాలాసార్మో “ఉదదేశము,” “సలహా” “ఆజా ” లేక “చతత ము”
అని అనువదించబడుతయంది; ప ర థీస్టస్
ి (πρόθεσις), “ఉదదేశము” లేక “ప్రణాళిక” అని

అనువదించబడుతయంది; తెలేమ (θέλημα) అనగా “చతత ము” లేక “ఆశ,” మర్శయు యుడో కనయా
(εὐδοκία), “ఆహాోదము” అని అనువదించబడుతయంది.

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్ర్శభాషిక ప్దములు ఉప్యోగశంప్బడిన విధానములకు

భినిముగా, వీటికన మర్శయు బెైబిలులోని ఇలాంటి ఇతర్ వయకతతకర్ణములకు సపష్ర మన
ై , స్టిార్మైన
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అర్ాములు ఉండవు. ఈ పాఠయకీమములో మనము అనేక మార్మో చెపిపనటట
ో గా, వేర్ేవర్మ భావనలను ఎతిత
చూప్ుటకు లేఖ్నములు తర్చుగా ఒకే ర్కమన
ై ప్దజఞలములను ఉప్యోగశసత ాయి మర్శయు ఒకే

ర్కమన
ై భావనలను ఎతిత చూప్ుటకు అవి వేర్ేవర్మ ప్దజఞలములను ఉప్యోగశసత ాయి. వాసత వానికన, వీటి
అర్ాములు మర్శయు దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశన ఇతర్ హెబ్రర మర్శయు గరీకు ప్దముల అర్ాములు

లేఖ్నములో చాలా సార్మో ఒకే విధ్ముగా ఉనిటట
ో ఉంటాయి. అవి ఒకదానితో ఒకటి ప్లు మిశీమాలలో
ఉప్యోగశంచబడతాయి మర్శయు కొనిి సార్మో అవి మార్శు మార్శు ఉప్యోగశంచబడతాయి. కాబటిర,

మనము ముందు చూడబో వుచునిటట
ో , దదవుని ప్రణాళికకు సంబంధించన బెైబిలు ప్దముల యొకు
అర్ాములు వేర్ేవర్మ లేఖ్న భాగములలో వేర్ేవర్మ విధ్ములుగా ఉంటాయి.

దదవుని ప్రణాళిక యొకు బెైబిలు దృకపథములను మనము నేర్ముకొనుటకు

ప్రయతిించుచుండగా దీనిని కోీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద సులభముగా
ఉండుట కొర్కు, మనము మునుప్టి పాఠంలో చర్శుంచన ర్ండు విష్యముల మీద మాతరమే మన

దృషిరని నిలుప్ుదాము. తర్మవాత దదవుని సవతంతర శరీష్రతతో అనుబంధ్ములో దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు
లేఖ్నములు ఏమి బో ధిసత ునాియో మనము చూదాేము. దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు ఆయన అంతర్డ
వాయపిత ని గూర్శు బెైబిలు ఏమి బో ధిసత ుందో మొదట చూదాేము.

దైవిక అంతర్డ వాయప్ట్
పాత నిబంధనలో, ఆదనమ్మ హవవలతో దేవుడు తోటలో నడిచవ
ే ాడని మీకు
తలుస్ా. అకకడ అంతర్డ వాయప్ట్ ఉనాది; ఆయన సృష్టరతోను ఆయన ప్రజలతోను
అనుబంధమ్మ కలిగియమండుటలో భాగంగా దేవుడు స్ానిాహితయమ్మ మ్రియమ

ద్గగ ర్ సంబంధమ్మను కలిగియమండనలని ఆశంచనడు. పాప్మ్మ ఖచిితమ్మగా దనని
మీద్ ప్రభావమ్మ చూప్టంది. అంటే దీని అర్ా మ్మ దేవుడు వంటన్ే

మ్ాయమైపో యాడని కాద్ు. ఉదనహర్ణకు, ఆయన ప్రజల కొర్కు దేవుడు ప్రతయక్ష
గమడనర్మ్మను నియమించనడని పాత నిబంధన అంతటిలో మ్నమ్మ చూస్ా్మ్మ.

కాబటిర , అంతర్డ వాయప్ట్ అనగా ఆయన ప్రజలకు, ఆయన సృష్టరకి స్ానిాహితయమ్మగా
దేవుని సనిాధి ఉండుట... కొొత్ నిబంధనలో దననిని మ్నమ్మ శరీర్ధనరియగమట
అను ప్ద్మ్మలో చూస్ా్మ్మ — యోహాను 1:14: “వాకయమ్మ శరీర్ధనరియై మ్న

మ్ధయన నివస్టటంచను.” కాబటిర , ఆయన సృష్టరలోను, ఆయన ప్రజలతోను ఉండుట
దేవుని చిత్ మైయమనాది... ప్రతయక్ష గమడనర్మ్మలో ఆయన ప్రజలతో నివస్టటంచుట

ఆయన ఆశయైయమనాది. కరస
ొ ్ ు శరీర్ధనరియగమటలో ఆయన ప్రజలతో ఉండనలన్ే

ఆయన ఆశ కనబడుత ంది. ఆయన మ్నతో ఉండనలని కోర్ుత న్నాడు; ఆయన
సృష్టరతో ఉండనలని, మ్నకు ద్గగ ర్గా ఉండనలని ఆయన కోర్ుచున్నాడు.

— డా. సాుట్ మనోర్డ
ఇతర్ పాఠములలో, దదవుడు సవయం శరీష్రత మర్శయు అంతర్డ వాయపిత ర్ండూ కల్వగశయునాిడను

దెైవిక మర్ుమును ఉదాాటించుట ఎంత పారముఖ్యమో మనము నేర్ముకునాిము. సృషిరలోని
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ప్ర్శమితయలనిిటిపన
ై ఆయన సవతంతర శరీష్రత కల్వగశయునాిడు ఎందుకంటే ఆయన అమితమైనవాడు,
నితయయడు మర్శయు మార్మపలేనివాడు. అంటే దీని అర్ాము దదవుడు సృషిర నుండి సంబంధ్ము లేకుండా
లేక ప్టిరంచుకోకుండా ఉనాిడని కాదు. బదులుగా, దదవుడు అంతర్డ వాయపిత కల్వగశయునాిడని కూడా

బెైబిలు బో ధిసత ుంది. ఆయన తన మితమైన, తాతాుల్వకమన
ై మర్శయు మార్మప చెందు సృషిరలో ప్ూర్శతగా
పాలుప్ంచుకుంటాడు. మర్శయు మనము లేఖ్నములను సమీక్ించనప్ుపడు, ఆయన సవతంతర శరష్
ీ రత

మర్శయు ఆయన అంతర్డ వాయపిత వలుగులో దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు బెైబిలు ర్చయితలు మాటాోడార్ని
చూచుట అంత కష్ర ము కాదు.

దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు ఆయన సవతంతర శరష్
ీ ర తను గూర్శు లేఖ్నములు ఏమి చెబుతయనాియో

తర్మవాత చూదాేము. కాని ప్రసత ుతానికన, సృషిరతో ఆయన అంతర్డ వాయపిత పాలుప్ంప్ుల కోణముగా దదవుని
ప్రణాళిక మీద దృషిరపటటర కొనిి లేఖ్న భాగములను చూదాేము. యిర్రుయా 18:7-8లో, దదవుడు ఇలా
చెపాపడు:
దనని ప్ెలలగింత ననియమ, విర్ుగగొటటరద్ుననియమ, నశంప్జేయమద్ుననియమ

ఏదో యొక జనమ్మను గూరిి గాని రాజయమ్మనుగూరిి గాని న్ేను చప్టియమండగా
ఏ జనమ్మనుగూరిి న్ేను చప్టితిన్ో ఆ జనమ్మ చడుతనమ్మచేయమట

మ్ానినయడల న్ేను వారికి చేయ నుదేేశంచిన కరడునుగూరిి సంతనప్ప్డుద్ును
(యరీుయా 18:7-8)

ఈ వచనములలో, దదవుడు తాను “ప్రణాళిక” వేస్టిన ఒక విష్యమును గూర్శు హెబ్రర కనయ
ీ ా

ర్ూప్మైన చషావ్ ( )חָ ַׁשבఅను ప్దము దావర్ా మాటాోడాడు, దాని అర్ాము “ఆలోచన చదయుట,”

“ప్రణాళిక వేయుట,” లేక “నిర్ాార్ణ చదయుట.” ఇప్ుపడు, దదవుడు “ప్రణాళిక” కల్వగశయునాిడని కస
ై త వులు
వినిప్ుపడు చాలా సార్మో, దదవుడు ఆది నుండి నిర్ణయించుకుని విష్యమును గూర్శు బెైబిలు

మాటాోడుతయంది అని వార్మ సావభావికముగా ఊహంచుకుంటార్మ. అయితద దదవుడు ఈ విధ్ముగా ప్రణాళిక
చదశాడని ఈ వాకయ భాగము మాటాోడుట లేదు. భినిముగా, ఈ దదవుని ప్రణాళిక సృషిరలో ఆయన అంతర్డ

వాయపిత పాలుప్ంప్ుల దావర్ా ఇవవబడినది. “ఒక దదశము లేక ర్ాజయము” యొకు అవిధదయతకు సపందనగా
అది “ప్రకటించబడింది.” అటిర దదశము “పలో గశంచబడుట, విర్మగగొటర బడుట మర్శయు నశంప్జేయుట”

దదవుని ప్రణాళికయిైయునిది. మర్శయు దీని కంటే ఎకుువగా, ఈ ప్రణాళిక మార్గలదు అని దదవుడు

సపష్ర ముగా ప్రకటించాడు. ఇకుడ మనము చదువుతయనిటటర, “నేను చెపపి యుండగా ఏ జనమునుగూర్శు
నేను చెపపి తినో ఆ జనము చెడుతనముచదయుట మానినయిడల నేను వార్శకన చదయ నుదదేశంచన కతడును
గూర్శు సంతాప్ప్డుదును.” దదవుడు అటిర అనేక చార్శతిక
ర ప్రణాళికలను, అనగా ఆయన తన సృషిరలో

పాలుప్ంచుకొనుచుండగా వచు పల వు ప్రణాళికలను సాాపిసత ాడని లేఖ్నములు తర్చుగా చెబుతాయి. వీటి
వల న, దదవుని “ఉదదేశము”ను గూర్శు లూకా 7:30 మాటాోడు విధానమును వినండి:
ప్రిసయమయలును ధర్ుశాస్ో్ ీ ప్దేశకులును అతనిచేత బాప్ట్ సుమ్మ ప ంద్క, తమ్
విషయమన
ై దేవుని సంకలిమ్మను నిరాకరించిరి (లూకా 7:30).

-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

ఇకుడ మనము చూసుతనిటట
ో గా, ఈ వచనము దదవుని “ఉదదేశము”ను సంబో ధిసత ుంది మర్శయు

గరీకు ప్దమైన బౌల (βουλή)ను ఉప్యోగశసత ుంది, దాని అర్ాము “ఉదదేశము,” “సలహా,” “శాసనం” లేక
“చతత ము.” కాని, ఈ వాకయ భాగంలో కనిపించు దదవుని “ఉదదేశము,” “సలహా,” “శాసనం” లేక “చతత ము”
దదవుని సవతంతర శరీష్రతతో గాక, దదవుని అంతర్డ వాయపిత తో సపష్ర ముగా అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది.

ప్ర్శసయుయలు మర్శయు ధ్ర్ుశాసత ర నిప్ుణులు యోహాను దావర్ా బాపిత సుము ప ందుటకు పిలువబడగా
ఒక ప్రతదయకమన
ై చార్శతిక
ర సందర్ుములో నుండి దెైవిక ఉదదేశము ప్ుటటరకొచుంది. మర్శయు ఈ

శాసనమునకు విధదయులగుటకు వార్మ నిర్ాకర్శంచనప్ుపడు ఈ ఉదదేశము “తిర్సుర్శంచబడింది.”
అప సత లుడెన
ై పౌలు దదవుని “చతత ము”ను గూర్శు ఈ విధ్ముగా చెపిపన, 1 థెసి. 5:18ని ఒకసార్శ
చూడండి:

ప్రతి విషయమ్మనంద్ును కృతజఞ తనసు్త లు చలిల ంచుడి. ఈలాగమ చేయమట
యేసుకరస
ొ ్ ునంద్ు మీ విషయమ్మలో దేవుని చిత్ మ్మ (1 థసస. 5:18).

తెల మే (θέλημα) అను గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశసత ూ పౌలు ఇకుడ దదవుని “చతత ము”ను

సంబో ధించాడు. అయితద మర్ొక సార్శ గమనించండి, ఈ వచనము దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర త వైప్ుకు
మొగుగచూప్ుట లేదు. బదులుగా, ఈ వాకయ భాగంలో, పౌలు ఇచున విశరష్ హెచుర్శక దదవుని
చతత మైయునిది: “ప్రతి విష్యమునందును కృతజా తాసుతతయలు చెల్వోంచుడి.”

వేదాంతవేతతలు ఈ విధ్మన
ై బెబి
ై లు హెచుర్శకలను “సూచత” దదవుని చతత ము, లేక దదవుడు

“సూచంచు” ఆజా లు అని పిలుసాతర్మ. బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో, ఆయన చతత మును పాటించాలని దదవుడు
కోర్ాడు. ఆయన ప్రజలు కొనిి మార్గ ములలో కార్యము చదయుట, భావించుట, మర్శయు నముుట కొర్కు
దదవుడు పిలచన సందర్ాులు లేఖ్నములో వందలుగాను వేలాదిగాను ఉండవచుు. ఇప్ుపడు, దదవుని
సూచత చతత ము యొకు ఈ ప్రకటనలు ఎలో ప్ుపడు దదవుని అమితతవము, నితయతవము, మర్శయు

మార్మప చెందని నైతిక గుణమునకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ప్లు సమయాలలో ప్లు విధ్ములుగా
ఆయన ప్రజలను పాలుప్ంచుకొనునటట
ో చదసత ూ దదవుడు ఆయన సూచత చతత మును వయకత ప్ర్చాడు.

మర్శయు ఆయన సృష్ర ములు ఆయన ఆజా లకు తర్చుగా అవిధదయులవుతార్మ కాబటిర దదవుని యొకు
సూచత చతత ము చాలా సార్మో ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికన ర్ాకుండా ఉంటటంది.

మర్ొక ఉదాహర్ణగా, ఆయన స ంత “చతత ము” లేక ఆశలను గూర్శు మతత యి 23:37లో యియసు

చెపపి న మాటలను వినండి.

యర్ూషలేమ్ా, యర్ూషలేమ్ా, ప్రవక్ లను చంప్ుచును నీయొద్ే కు

ప్ంప్బడినవారిని రాళ్ల తో కొటటరచును ఉండు దనన్న, కోడి తన ప్టలలలను రెకకలకింొ ది
కేలాగమ చేర్ుి కొనున్ో ఆలాగే న్ేనును నీ ప్టలలలను ఎన్ోామ్ార్ులు చేర్ుి
కొనవలెననియమంటిని గాని మీర్ు ఒలల కపో తిరి (మ్త్ య 23:37).

ఈ వాకయ భాగంలో తెలేమ (θέλημα) అను నామవాచకము యొకు కనయ
ీ ా ప్దమన
ై తెలో
(θέλω),<2 అను ప్దమును ఉప్యోగశసత ూ యియసు “చదర్ముకొనవల ననియుంటిని” అని చెపాపడు.

అయితద ఈ వాకయ భాగము దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర తను గూర్శు మాటాోడదు. చర్శతరలో అనేక సార్మో “తన
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పిలోలను” హంస్టించువార్శ నుండి విమోచంచుట కొర్కు యిర్ూష్లేములో “చదర్ముకోవాలని” యియసు

కోర్ాడు, ఆశంచాడు, లేక చతత ము కల్వగశయుండినాడు. అయితద యిర్ూష్లేము ప్రజలు “నొలోకపల వుట”
వలన యియసు యొకు ఆశ నర్వేర్ుబడలేదు. ఇశాీయియలు ప్రవకత లను మర్శయు సవయంగా యియసును
తిర్సుర్శంచంది.

ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు బెైబిలులో అనేక మార్మో కనిపించు దృకపథము

వైప్ు చూప్ుతాయి. సృషిరతో ఆయన అంతర్డ వాయపిత తో కూడిన చార్శతిరక పాలుప్ంప్ులను చూప్ు

చహిములుగా దదవుడు ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడని, ఉదదేశములు కల్వగశయునాిడని, సలహా ఇసుతనాిడు

మర్శయు ఆజా లను జఞర్శ చదసత ునాిడని, ఆయన చతత మును మర్శయు ఆనందమును తెల్వయజేసత ునాిడని
లేఖ్నములు తర్చుగా మాటాోడుతయంటాయి. మర్శయు ఈ దదవుని చార్శతిక
ర ప్రణాళికలు మితమైనవి,
తాతాుల్వకమన
ై వి, మర్శయు తర్చుగా మార్ేవిగా ఉనివి.

దెైవిక అంతర్డ వాయపిత మీద దృషిరపటటర దదవుని ప్రణాళిక మీద బెబి
ై లు దృకపథములను మనము

ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, లేఖ్నములు దదవుని ప్రణాళికను సృషిర మీద దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర త వప్
ై ుకు ఎలా
ఆధార్శతము చదసత ాయో చూదాేము.

దైవిక సవతంతర శరొషరత
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో గా, సృషిరతో దదవుని అంతర్డ వాయపిత పాలుప్ంప్ులను

ఉదాాటించు విధ్ముగా లేఖ్నములు దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు తర్చుగా మాటాోడతాయి. అయితద ఇది

చతరములో సగ భాగము మాతరమే. దదవుడు ఆయన సృషిరలోని ప్ర్శమితయలు అనిిటి మీద సవతంతర శరష్
ీ రత
కల్వగశయునాిడని మనకు తెలుసు. కాబటిర, ఆయన సవతంతర శరీష్రత గలవాడని, ఆయన అమితమైన,

నితయమైన మర్శయు మార్మపలేని వాడను సతయమును ప్రతిబింబించు విధ్ముగా దదవుని ప్రణాల్వకను గూర్శు
లేఖ్నములు మాటాోడతాయి. యిష్యా 46:10 దదవుని “ఉదదేశము” మర్శయు “ఆనందము”ను గూర్శు
తెలుప్ు విధ్మును ఒకసార్శ వినండి:

న్న ఆలోచన నిలుచుననియమ న్న చిత్ మ్ంతయమ న్ర్వేర్ుికొన్ద్ననియమ,

చప్ుికొనుచు ఆది నుండి న్ేన్ే కలుగబో వువాటిని తలియజేయమచున్నాను.
ప్ూర్వకాలమ్మనుండి న్ేన్ే యంక జర్ుగనివాటిని తలియజేయమచున్నాను
(యషయా 46:10).

సృషిరతో ఆయన చార్శతిక
ర పాలుప్ంప్ులకు ప్ూర్శత భినిముగా ఈ లేఖ్న భాగము దదవుని
ప్రణాళికలను తెల్వయజేయుచునిదని చూచుట అంత కష్ర మమి
ే కాదు. దదవుడు ఆయన “ఉదదేశము”ను
గూర్శు మాటాోడాడు — కనీయా మూలమన
ై యాట్ి ( )יָעַׁ ץనుండి — మర్శయు “ఆయనకు నచునదానిని
చదయుట”ను గూర్శు కూడా ఆయన మాటాోడాడు — హెబ్రర ప్దమన
ై చపేట్ి ()חָ פֵ ץ. అయితద అతడు ఈ
ప్దములను ఆయన సవతంతర శరష్
ీ ర తతో ముడిపటారడు. ఆయన “ఆది నుండి కలుగబో వువాటిని

తెల్వయజేయుచునాిడని” అను సతయమును గూర్శు మాటాోడాడు — ఆయన నితయతవమును సంబో ధిసత ూ.
మర్శయు ఆయన ఉదదేశము మార్లేనిది మర్శయు విఫలము కానిది అని ఆయన సపష్ర ము చదశాడు.
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ఆయన చెపపి నటట
ో , “నా ఆలోచన నిలుచునను”; “నా చతత మంతయు నర్వేర్ముకొనదను.” యోబు

42:2లో యోబు దదవుని ఎదుట ఒప్ుపకునిప్ుపడు కూడా మనము ఇదద దృకపథమును చూసాతము:
నీవు సమ్స్ కిొయలను చేయగలవనియమ నీవు ఉదేేశంచినది ఏదియమ నిషఫలమ్మ
కాన్ేర్ద్నియమ న్ేనిప్ుిడు తలిస్టటకొంటిని (యోబమ 42:2).

సవతంతర శరీష్రతతో దదవుని ప్రణాళిక యొకు అనుబంధ్ము ఎఫస్ట్. 1:12లోని సుప్ర్శచతమన
ై

మాటలలో సపష్ర ముగా కనిపిసత ుంది, అకుడ పౌలు ఇలా వారశాడు:

దేవుడు తన చిత్ ప్రకార్మైన సంకలిమ్మనుబటిర మ్నలను మ్మంద్ుగా నిర్ణయంచి,
ఆయన యంద్ు స్ావసా యమ్మగా ఏర్ిర్చను. ఆయన తన చితన్నుస్ార్మ్మగా చేస్టన
ట
నిర్ణ యమ్మచొప్ుిన సమ్స్ కార్యమ్మలను జరిగించుచున్నాడు (ఎఫెస్ట్. 1:12).

అనేక ముఖ్యమైన గరక
ీ ు ప్దములు ఈ వాకయభాగంలో ఉనాియి. పౌలు దదవుని ప్రణాళిక —
ప ర తిస్టిస్ (πρόθεσις) — ఆయన “ఉదదేశము” — బౌల (βουλή) — మర్శయు ఆయన “చతత ము”ను —
తెల మా (θέλημα) గూర్శు మాటాోడాడు. అయితద ఈ వచనములో దదవుని సవతంతర శరీష్రత వప్
ై ుకు పౌలు
చూపిన మొగుగను గమనించండి.

మొదటిగా, ఇకుడ ఉని దదవుని “ప్రణాళిక” ఇర్మకన
ై దృషిరని కల్వగశనది కాదుగాని, విశాల దృకపథం

కల్వగశనది; దానిలో “సమసత ము” ఇమిడియునిది. ర్ండవదిగా, ఈ ప్రణాళిక చార్శతిక
ర ప్ర్శస్టా త
ి యలలో

అభివృదిధ చెందినది కాదు; అది శాశవతమైనది. కతీసత ులో “ఏర్పర్చుకొనబడిన” వార్ందర్మ “[దదవుని]

చతత ప్రకార్మైన సంకలపమును బటిర ముందుగా నిర్ణయించుకొనబడిర్శ.” మర్శయు ఇంతకు ముందు ఇదద

అధాయయములోని నాలగ వ వచనములో, “జగతయ
త కు ప్ునాది వేయబడక మునుప్ు” కతస
ీ త ులో దదవుడు తన
ప్రజలను ఎనుికునాిడని పౌలు సపష్ర ం చదశాడు. మూడవదిగా, ఇకుడ ఇవవబడిన దదవుని ప్రణాళికకు

భంగము కలుగదు; అది విఫలము కానిది. దదవుడు “తన చతాతనుసార్ముగా చదస్టిన నిర్ణయముచొప్ుపన
సమసత కార్యములను జర్శగశంచుచునాిడు” అని పౌలు వారశాడు — బౌల (βουλή) మర్శయు తెలేమ
(θέλημα).

అప . 2:23లో, బౌల అను ప్దము దదవుడు “నిశుయించన సంకలపము” అని సర్శగానే

అనువదించబడింది. ఈ వచనములో “[యియసు] దదవుడు నిశుయించన సంకలపము చొప్ుపన

[ర్పమీయులకు] అప్పగశంప్బడెను” అని పేతయర్మ చెబుతయనాిడు. మర్శయు అప . 4:28లో బౌల అను

ప్దము దదవుని “చతత ము” అని అనువదించబడింది, మర్శయు “ఏమి జర్గవల నని [దదవుని] హసత మును
సంకలపమును ముందుగా నిర్ణయించెనో” దాని కొర్కు అకుడ సంఘము పారర్శాంచెను. మర్శయు అదద

ప్దము హెబ్రర. 6:17లో “ఉదదేశము” అని అనువదించబడింది, అకుడ హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత “[దదవుని]
అబదధ మాడజఞలని ఉదదేశములను” గూర్శు మాటాోడాడు.

ఇప్ుపడు, బౌల మర్శయు తెలేమ అనే గరీకు ప్దములు కొనిిసార్మో దదవుని చార్శతిరక, సూచత

చతత ము కొర్కు ఉప్యోగశంచబడినవని ఇంతకు ముందు మనము చూశాము. కాని ఎఫస్ట్. 1:11లో, పౌలు
దదవుని యొకు “ఉదదేశము” మర్శయు “చతత ము”ను సంబో ధించనప్ుపడు, ఆయన దదవుని సూచత

చతత మును గూర్శు మాటాోడలేదు. బదులుగా, “దదవుని శాసనప్ూర్వక చతత ము” అని వేదాంతవేతతలు
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పిలచుదానిని ఈ వచనము సంబో ధిసత ుంది స్టిార్మైన శాసనముగా దదవుడు అభిషేకనంచనది, అనగా
విఫలము కాకుండా నిశుయముగా జర్మగునది.

దేవుని నితయమన
ై ప్రణనళిక మ్ార్ుిలేనిది ఎంద్ుకనగా దేవుడు మ్ార్ుిలేనివాడు,
దనని అర్ా ం ఆయన మ్ార్నివాడు. దేవుడు మ్ార్ుిలేనివాడు అనగా ఆయన
మ్నలను పో లినవాడు కాడు. ఆయన కాలకొమ్మ్మలో న్ేర్ుికొనవలస్టటన,

ఎద్గవలస్టటన, అభివృదిి చంద్వలస్టటన ప్ని లేద్ు... ఆయన మ్ార్ుిలేనివాడు
కాబటిర , ఆయన నుండి వచుి ప్రతిది, అనగా ఆయన నితయమన
ై ప్రణనళికకు
అనుబంధమ్మ కలిగిన ప్రతిది కూడన మ్ార్నిదిగా ఉండనలి... మ్రియమ ఈ

విధమ్మగా, ఆదనమ్మ హవవలు తోటలో పాప్మ్మ చేయక మ్మందే, జగత్ కు ప్ున్నది
వేయబడక మ్మందే కరస
ొ ్ ు ప్స్ాక గొరెొప్టలల అయాయడని, మ్రియమ ఆయన

పాప్మ్మనకు పారయశిత్ మ్మను చేకూర్ుితనడని మ్నకు తలుసు. మ్రియమ ఈ
విధమ్మగా, దేవుని ప్రణనళికను బటిర ఆయన ఏమైయమన్నాడో దననిని బటిర

మ్ార్ుిలేనివాడు, మ్రియమ ఆయన నితయ చిత్ మ్మ న్ర్వేర్ుత ంద్ని మ్నకు
తలుసు.

— ర్వ. లాయర్శ కాకల్
ీ
యోహాను 6:39-40లో దదవుని శాసనప్ూర్వక చతత మును గూర్శు యియసు ప్ల్వకాడు:
ఆయన న్నకు అనుగొహించిన దననియంతటిలో న్ేన్మి
ే యమ ప గొటటరకొనక,

అంతయదినమ్మన దనని లేప్ుటయే ననుా ప్ంప్టనవాని చిత్ మయ
ై మనాది. కుమ్ార్ుని
చూచి ఆయనయంద్ు విశావసమ్మంచు ప్రతివాడును నితయజీవమ్మ ప ంద్ుటయే న్న
తండిర చిత్ మ్మ; అంతయదినమ్మన న్ేను వానిని లేప్ుద్ును (యోహాను 6:39-40).

యియసు తెలేమ (θέλημα) అనే గరక
ీ ు ప్దము ఉప్యోగశసత ూ “ననుి ప్ంపినవాని చతత ము”

మర్శయు “నా తండిర చతత ము” అని సంబో ధించాడు. అయితద ఇది అవిధదయత చూప్లేని దదవుని ఆజా

కాదు. బదులుగా, యియసు నిశుయమన
ై , భంగము కల్వగశంచర్ాని దదవుని చతత ము మీద దృషిరపటారడు.
యియసు “[తండిర] [తనకు] అనుగీహంచన దానియంతటిలో ఏమియు పల గొటటరకొనలేడని” దదవుడు చతత ము
చూపాడు లేక శాస్టించాడు. ఈ వాకయ భాగములో దదవుని చతత ము ఏమనగా “కుమార్మని చూచ

ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రతివాడును నితయజీవము ప ందుటయియ.” ఈ దదవుని చతత ము ఆయన
సార్వభౌమ శాసనమైయునిది. అది విఫలము చదయబడలేనిది; అది మార్ులేనిది.

ఈ తవర్శత సర్ేవ నుండి, దదవుని చతత ము వప్
ై ుకు లేఖ్నములోని ర్ండు ధో ర్ణులను చూశాము.

కొనిి సార్మో లేఖ్నములు దదవుని ప్రణాళిక, ఆయన ఉదదేశము, సలహా, శాసనం, చతత ము మర్శయు

సంతోష్మును అంతర్డ వాయపిత తో అనుబంధ్ప్ర్మసాతయి — సృషిరతో ఆయన మితమన
ై , తాతాుల్వకమైన
మర్శయు మార్మపచెందు పాలుప్ంప్ులు. ఇతర్ సమయాలలో, సృషిర పన
ై దదవుని అమితతవము,
నితయతవము మర్శయు మార్మపచెందలేని సవతంతర శరష్
ీ ర త మీద దృషిర పడుతూ వార్మ ఒకే ర్కమైన
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము
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ప్దజఞలమును ఉప్యోగశసత ార్మ. మర్శయు అది ఎంత కష్ర మన
ై ప్పటికత, దదవుని ప్రణాళికను అర్ాము

చదసుకొనుట కొర్కు మనము బెైబిలు ఆధార్ము గలవార్శగా ఉండుటకు ఆశంచనటో యితద, ఈ ర్ండు దృషిర
కోణములను ఉదాాటించుట కొర్కు మనము మార్గ ములను కనుగొనాల్వ.

దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు ఈ ర్ండు బెైబిలు దృకపథములను మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము

మన ర్ండవ విష్యము వప్
ై ుకు తిర్మగుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: ఈ విష్యముల మీద
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు కల్వగశయుని వేదాంతశాసత ర సాానములు.

వేదనంతశాస్ ర స్ాానమ్మలు
దుర్దృష్ర వశాతయ
త , దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు లేఖ్నములు మాటాోడు విధానము యొకు ఏదో ఒక
వైప్ు పైనే సదాువము కల్వగశన కైసతవులు ఎకుువగా ఉదాాటించార్మ. మునుప్టి కాలములో, ఈ

ఉదాాటనలను ఒక ప ర టెస్టర ంట్ డినామినేష్న్ కు గుర్శతంచుట చాలా సులభముగా ఉండదది. శతాబే ములుగా,
వేర్ేవర్మ ధో ర్ణులు బాపిరసులు, లూథర్ను
ో , మథడిసులు, పస్ట
ర ిిటేర్య
శ నుో, ర్శఫార్డడ్ వార్మ, ఆంగశోకనుో మర్శయు
ఇతర్ ప ర టెస్టర ంట్ సంఘ శాఖ్లకు వర్ణనలు ఇచాుయి. అయితద ఆధ్ునిక చర్శతల
ర ో, డినామినేష్నో ను
వేర్మప్ర్చు గరతలు సమస్టిపల యాయి, మర్శయు ఈ సాంప్రదాయిక దృకపథములలో అనేకము
అంతర్శంచపల యాయి. కాబటిర, ఇకుడ సంఘము యొకు ఒక శాఖ్ లేక వేర్ొక శాఖ్ మాటాోడు

విష్యములను గూర్శు మనము మాటో డము. నేడు డినామినేష్నో నిిటిలో ఉనికనలో ఉని సామనయ,
కనీస ధో ర్ణులను గూర్శు ఇకుడ మనము మాటాోడదాము.

దదవుని ప్రణాళిక మీద ప్లు వేదాంతశాసత ర సాానములను ర్ండు మటో లో మనము చూదాేము.

మొదటిగా, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు నేడు పాటించుచునిటట
ో అనిపిసత ుని ర్ండు తీవరమన
ై

దృకపథములను మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ సమసయలను గూర్శు మనము కేందిత
ర
ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములు అని పిలువగల దానిని చూదాేము. మొదటిగా కొనిి తీవర
అభిపారయములను చూదాేము.

తీవర ద్ృకిథమ్మలు
ప్రతి అంశము మీద లేఖ్న బో ధ్లకు హేతయబదధ కమన
ై సార్ాంశములు సృషిరంచుట సాంప్రదాయిక

కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ునిది. దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు
ర ు యొకు ముఖ్య విలువలలో ఒకటెయ
లేఖ్నములు ఏమి బో ధించుచునివో వివర్శంచుచుండగా ఈ గుర్శని అందుకొనుటకు ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులు కష్ర ప్డి ప్ని చదశార్మ. కాని చాలా సార్మో, తార్శుక స్టిార్తవము కొర్కు ఆశ దదవుని ప్రణాళికను
గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నలలో ఒక కోణము లేక మర్ొక కోణమును మాతరమే గుర్శతంచు తీవరతలోనికన
మనలను జఞర్శపల యియటో ట చదసత ుంది.

ఈ తీవర దృకపథములను గూర్శు క్షుణణ ంగా ప్ర్శశీల్వంచుటకు మనకు సమయము సహకర్శంచదు

కాబటిర, మనము వీటిని గూర్శు విశాలముగా మాటాోడవచుు. ఒక వప్
ై ు, సదాువము కల్వగశన కతస
ీ తు
అనుచర్మలు అనేకులు “విధివాద వేదాంతశాసత మ
ర ు”లోనికన జఞర్శపల తార్మ.

విధివాద వేదాంతశాసత మ
ర ు. విధివాద వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్లు ర్ూప్ములను తీసుకుంది. కాని

సంప్ూర్ణముగా, విధివాదము చర్శతల
ర ో జర్శగన
శ ప్రతిదానిని ప్ూర్శతగా దదవుని సవతంతర శరష్
ీ ర ప్రణాళిక
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఆధార్ంగా జర్మగుతయనిటట
ో వివర్శసత ుంది. ఇప్ుపడు, ఈ పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , దదవుని ప్రణాళిక,
ఉదదేశము, సలహా, శాసనములు, చతత ము మర్శయు ఆనందము సృషిర మీద దదవుని సవతంతర శరీష్రతను

ప్రతిబింబిసుతంది అనే నముకమును కొనిి లేఖ్న భాగములు సమర్శాసత ాయి. ఈ భావనలో, ఇప్పటి వర్కు
జర్శగశనది లేక ఇక ముందు జర్గబో వుచునిది ప్రతిదీ సర్వము వాయపించన, నితయమన
ై మర్శయు

నిష్ీలముకాని దదవుని ప్రణాళిక దావర్ా నిర్ణయించబడింది. అయితద ఈ అంశము మీద సంప్ూర్ణ బెైబిలు

బో ధ్ను విధివాదము అందుకొనలేదు. ఆయన తన మితమన
ై , తాతాుల్వకమన
ై మర్శయు మార్మప చెందు
సృషిరలో పాలుప్ంచుకొనుచుండగా దదవుని ప్రణాళికలు, ఉదదేశములు, సలహా, శాసనములు, చతత ము

మర్శయు సంతోష్ములను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నలకు తగశన విలువనిచుుటలో అది విఫలమవుతయంది.
న్ేను విధివాదిని కాద్ు. న్ేను చేయమనది కూడన పారమ్మఖయమే అని న్ేను

నమ్ముతనను. అంద్ుకే న్నయయ తీర్ుి ప్్ఠమ్మ ఉనాది. న్ేను చేయమచునాది న్ేను

ఎరిగియమన్నానని న్ేను నమ్ముచున్నాను. న్ేను రోబో ట్ ను కాను. న్ేను సవయంగా
ప్నులను చేస్ ున్నాను. అయతే దేవుడు న్ేను చేయమ కార్యమ్మలచే ప్రిమితమ్మ
కాడని న్ేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన న్న విధేయతను మ్రియమ న్న

అవిధేయతను ప్రిగణంచి కూడన ఆయన ఉదేేశమ్మలను న్ర్వేర్ుికొనగలడు.

“దేవుడు స్ార్వభౌమ్మడైయమన్నాడు మ్రియమ వంకర్ ప్ులల లతో ఆయన తినాని

గీతలు గీయమచున్నాడు.” కాబటిర , న్ేను వంకర్ ప్ులల న్ైన్న సరే, ఆయన తినాని గీత
గీయగలడు. కాబటిర మ్న నిశియత దేవుడు సర్వశకి్మ్ంత డు కాబటిర ఆయన

మ్నలను రోబో టల వలె మ్ార్ుిత న్నాడు అను దనని మీద్ లేద్ుగాని, ఆయన శకి్
ఎంత గొప్ిద్ంటే ఆయన మ్నలను సవతంతర న్తి
ై క ప్రతినిధులుగా చేశాడు... ఇది
దేవుని స్ార్వభౌమ్తవ స్టటది నంతమ్మ. సవతంతర న్తి
ై క పారతినిధయం దేవుని

మ్ానవతవమ్మ యొకక చేత లలో తోలుబొ మ్ును చేయద్ు. అలాగే దేవుని యొకక
స్ార్వభౌమ్తవమ్మ మ్నలను తోలుబొ మ్ులుగా చేయద్ు. దేవుని

స్ార్వభౌమ్తవమ్మ మ్న నిర్ణయాలను అభిష్ేకస
ి ్ ుంది మ్రియమ మ్నమ్మ చేయమ
ప్నుల దనవరా ఆయన ఉదేేశమ్మలను న్ర్వేర్ుిత ంది.

— డా. హాయర్శ ఎల్. ర్రడర్డ III
విధివాదమును హతయ
త కొను ఒకర్శతో మనము మాటాోడవలస్టివస్టేత , వార్మ అనేక ముఖ్యమైన

ప్రశిలకు ఈ విధ్ముగా జఞవాబిసుతనిటట
ో గుర్శతంచవచుు:

దదవుడు ఒక ప్రణాళిక కల్వగశయుండి సృషిరతో సంభాషించునప్ుపడు వాటిని ప్రకున పటర గలడా?

విధివాదులు అది “అసాధ్యం” అంటార్మ.

దదవుని సలహా లేక శాసనములు ఎనిడెైనా నిర్ాశను కల్వగశసత ాయా? విధివాద ఆలోచనలో

“ఎనిడు కాదు.”

దదవుని చతత మునకు మర్శయు సంతోష్మునకు ఎనిడెన
ై ా భంగము కలుగుతయందా? విధివాదులు

“అసాధ్యం” అని జవాబిసుతంటార్మ.
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మర్శయు, ఇలాంటి ప్రశిలకు ఇతర్ జవాబులు ఇసుతనిటట
ో బెైబిలు సూచంచునప్ుపడు,

లేఖ్నములు సనిివేశములను ఉనివి ఉనిటట
ో గా గాక మానవులకు కనిపించు విధ్ముగా
వివర్శసత ాయని విధివాదులు వాదిసత ార్మ.

ఇప్ుపడు, విధివాద వేదాంతశాసత మ
ై ుకు ఈ ధో ర్ణని మనసుిలో ఉంచుకొని, శతాబే ములుగా
ర ు వప్

కైసతవులు దీనికన ప్ూర్శతగా వయతిర్ేకముగా ఉని దృకపథములోనికన ప్డిపల యార్మ అని గమనించుట కూడా
చాలా అవసర్ము. మర్ొక వప్
ై ు, ఈ మధ్య దశాబే ములలో “బాహాటమైన వేదాంతశాసత మ
ర ు” అని
పిలువబడిన సాానమును వార్మ హతయ
త కునాిర్మ.

బాహాటమన
ై వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతవేతతలలో కూడా ఎంతో వయతాయసము ఉంది.
ర ు. బాహాటమన

కాని మొతాతనికన, దదవుని అంతర్డ వాయపిత కన సంబంధించ చర్శతల
ర ో జర్శగే ఇంచుమించు ప్రతిదానిని ఈ దృషిర
కోణము వివర్శసత ుంది. తన సృషిరలో పాలుప్ంచుకొనుచుండగా దదవుడు అనేక వేర్ేవర్మ ప్రణాళికలను

ర్ూపిసత ాడని నముుటకు బెైబిలు మదే తయ ఉనిదని మనము చూడవచుు. మర్శయు ఈ విధ్ముగా,
దదవుడు మితమన
ై , తాతాుల్వకమైన మర్శయు మార్మపచెందు లోకములో పాలుప్ంచుకొనుచుండగా,
ఆయన చార్శతిక
ర ప్రణాళికలు, ఉదదేశములు, సలహా, శాసనములు, చతత ము మర్శయు సంతోష్ము

ఎలో ప్ుపడూ ఫలబర్శతమవవవు. అయితద బాహాటమైన వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ బో ధ్ను విప్ర్రతమైన సాాయికన
తీసుకొనివళిో ంది. అది దదవుని నితయతవము, సార్వతిరకమన
ై , విఫలముకాని ప్రణాళికకు తగశన విలువను

ఇచుుటలో విఫలమవుతయంది. దదవుని మార్మపలేని, నితయమన
ై శాసనముల దావర్ా కొనిి సనిివేశములు
సాాపించబడినవని ఈ విప్ర్రతమైన అభిపారయము గలవార్మ సముతిసాతర్మ. కతస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడ,
ఆయన మహమ ర్ాకడ యొకు సమయము, మర్శయు చర్శతర యొకు చవర్శ ప్ర్శణామము వంటి

ముఖ్యమైన సనిివేశములు దదవుని సార్వభౌమ చతత ము దావర్ా సాాపించబడినవని వార్మ తర్చుగా

గుర్శతసత ార్మ. కాని ఈ కొనిి సనిివేశములు మినహా, దదవుని ప్రణాళికలు, ఉదదేశములు, మర్శయు చతత ము
యొకు సఫలత ప్ూర్శతగా చర్శతర మీద, ముఖ్యముగా ఆతులు మర్శయు మానవులు తీసుకునే

నిర్ణయముల మీద ఆధార్ప్డియుంటాయని బాహాటమన
ై వేదాంతవేతతలు సాధార్ణంగా చెబుతయంటార్మ.
మనము బాహాటమన
ై వేదాంతవేతతలతో మాటాోడవలస్టి వస్టేత , వార్మ కొనిి ముఖ్యమన
ై ప్రశిలకు

ఈ కనీంది విధ్ముగా జవాబు ఇవవవచుు:

చర్శతర కొర్కు దదవుని యొదే ఒక సంగీహమైన, నితయమన
ై , మర్శయు విఫలము కాని ప్రణాళిక

ఉందా? బాహాటమన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు “లేదు” అని చెబుతయంది.

దదవుని సలహా మర్శయు శాసనములు ఎనిడెన
ై ా మానవ తిర్మగుబాటట వలన భంగప్డగలవా?

“ఇది ఇంచుమించు ఎలో ప్ుపడూ సాధ్యమే,” అని వార్ంటార్మ.

దదవుని చతత మునకు మర్శయు సంతోష్మునకు ఎనిడెన
ై ా భంగము కలుగుతయందా? బాహాటమైన

వేదాంతశాసత మ
ర ు “చాలా సార్మో” అని జవాబిసుతంది.

ఈ తీవరమన
ై దృషిర కోణము నుండి, దదవుడు నితయమన
ై , విఫలముకాని ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడని

లేఖ్నము సూచంచనప్ుపడు, అది కేవలం కొనిి ఎనుికొనబడిన సనిివేశములకు మాతరమే వర్శతసత ుంది
అని బాహాటమన
ై వేదాంతవేతతలు అంటార్మ.

బాహాటమన
ై వేదనంతశాస్ మ్
ర మ, లేక కొంద్ర్ు ప్టలచుచునాటట
ై
ల “బాహాటమన

దేవశాస్ మ్
ర మ,” స్ాంప్రదనయక ఆరేునియావాద్మ్మలో ఒక భాగమైయమనాది. ఇది
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దననితో ఎన్ోా పో లికలు కలిగియమనాది, కాని దనని కంటే తీవరమైనదిగా ఉనాది,
మ్మఖయమ్మగా భవిషయత్ విషయమ్మలో దేవుని జఞఞనమ్మను గూరిి అది

కలిగియమనా అభిపారయమ్మలో. వార్ు “వర్్ మ్ానవాద్మ్మ” అన్ే అభిపారయమ్మ
కలిగియమంటార్ు, అది దేవుడు భూతకాలమ్మను గూరిి సమ్స్ మ్మను

ఎరిగియమన్నాడు, వర్్ మ్ాన కాలమ్మను గూరిి సమ్స్ ను ఎరిగియమన్నాడు,

భవిషయత్ ను గూరిి చనలా వర్కు ఎరిగియమన్నాడు, కాని ... మ్ానవ సవతంతర
నిర్ణ యమ్మలు లేక మ్ానవ సవతంతర నిర్ణ యమ్మల మీద్ ఆధనర్ప్డినది ఏది
ఆయన ఎర్ుగడని వాదిస్్ ార్ు. సంఘ చరితరయంతటిలో అనిా ప్ెద్ే కెస
రై ్ వ

ప్ర్ంప్ర్లలోని విశావసులంద్ర్ు దీనికి అసమ్ుతి తలిపార్ు, మ్రియమ దేవునికి
భవిషయత్ కూడన మొత్ మ్మ తలుసు అని ఉదనాటించనర్ు... కరర్్నలు 139 దీనిని
గూరిి మ్ాటాలడుత ంది, మ్నమ్మ మ్న న్ోళ్ల ల తర్చి మ్ాటాలడక మ్మందే మ్న
న్నలుకల మీద్ ఏమి ఉనాదో దేవునికి తలుసు. ప్రవచనమ్మలు మ్రియమ
న్ర్వేర్ుిలు ఉన్నాయ, మ్మఖయమ్మగా 1 రాజులు మ్రియమ 2 రాజులు లో

ఉన్నాయ. యహో వా తనను తనను సమ్స్ దేశమ్మల దేవతలతో, మ్మఖయమ్మగా

భవిషయత్ ను గూరిిన జఞఞనమ్మ దనవరా ఎలా వయతనయసప్ర్చుకుంటాడో తలుప్ుటకు
యషయా 40-48 గొప్ి బో ధననిసు్ంది. కొొత్ నిబంధనలో, మ్నమ్మ అడగక

మ్మనుప్ే మ్న అవసర్తలనిా దేవునికి తలుసు అని యేసు నిశియతనిచనిడు.
ఆయన శొమ్లు, ఆయన మ్ర్ణమ్మ మ్రియమ వేద్న దనవరా, ప్ేత ర్ు బొ ంకుటను
గూరిి యూదన అప్ిగించుటను గూరిి మ్మంద్ుగా చప్ుిట దనవరా భవిషయత్ ను

గూరిి తనను కలిగియమనా జఞఞనమ్మను ప్రద్రిశంచనడు. సతయమేమిటంటే, ఇలాంటివి
అన్ేక ఉదనహర్ణలు ఉన్నాయ... యేసు ప్ేత ర్ు బొ ంకుటను మ్రియమ యూదన
అప్ిగించుటను గూరిి మ్మంద్ుగా తలియజెప్ిట న సంద్ర్భమ్మలో, ఆయన

శష యలతో ఇలా మ్ాటాలడుత న్నాడు, “న్ేన్ే ఆయనను అని మీర్ు తలుసుకొను

నిమిత్ మ్మ, అది జర్ుగమటకు మ్మందే న్ేను మీకు తలియజెప్ిట తిని.” ఆయన స్ ంత
దేవతవమ్మను గూరిి ఇది ఒక దనవా. మ్రియమ ఈ విధమ్మగా, ప్రశా ఏమిటంటే,
భవిషయత్ లో జర్ుగమ విషయమ్మలను గూరిి సంప్ూర్ణ జఞఞనమ్మ ఉనాద్ని గాక

కేవలమ్మ విషయమ్మలను ఆయన ఊహించగలడు అని చప్ుి విధమ్మగా, ఆయన
స్ ంత విశరష దవ
ై తవమ్మను గూరిి పాత మ్రియమ కొొత్ నిబంధనలలో ఉనా

బలమైన ర్ుజువును దేవుడు ఒక అనిశితమైన దనని మీద్ ఉంచగలడన. ఈ
కార్ణమ్మల చేత, బాహాటమన
ై దేవశాస్ మ్
ర మ యొకక బో ధకు భినామ్మగా దేవునికి
భవిషయత్ ను గూరిి సంప్ూర్ణ ంగా తలుసు అని అనిా ప్రధననమైన ప్ర్ంప్ర్లలోని
విశావసులు ఉదనాటించనర్ు.

— డా. స్ట్రవన్ స్టి. ర్ాయ్
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విధివాద మర్శయు బాహాటమన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు వంటి తీవరమైన దృకపథములను మనసుిలో

ఉంచుకొని, దదవుని ప్రణాళిక మీద ఇతర్ వేదాంతశాసత ర సాానములను చూదాేము — దదవుని గూర్శున
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ భాగము మీద మధదయవాద ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములు అని మనము
పిలచునది.

మ్ధేయవాద్ ద్ృకిథమ్మలు
ఏదో ఒక విధ్ముగా, దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించు ర్ండు వైప్ులను

అధికార్శక ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ై ప్నే అవుతయంది.
ర ు ఉదాాటించనది అని చెప్ుపట సర్న

మధదయవాద దృకపథము కూడా చర్శతర లో జర్శగే ప్రతిదాని మీద ఒక సంగీహమన
ై , నితయమన
ై , విఫలముకాని
ప్రణాళికను దదవుడు కల్వగశయునాిడని ఒప్ుపకొంటటంది. మర్శయు దదవుడు సృషిరలో

పాలుప్ంచుకొనుచుండగా, ఆయన ప్ర్శధి ప్ర్శమితి కల్వగశన, తాతాుల్వకమన
ై మర్శయు మార్మపచెందు

ప్రణాళికలను కూడా ఏర్పర్మసాతడని కూడా అదద శకనతతో వార్మ ఉదాాటిసత ార్మ. వీటిలో ఏదో ఒకటి సతయము అని
మాతరం కాదు. బదులుగా, తీవరతల వప్
ై ుకు మొగుగచూపినవార్శకన భినింగా, ర్ండు దృకపథములు
సతయములని ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు వకాుణంచార్మ.

ఆయన సవతంతర శరీష్రత మర్శయు ఆయన అంతర్డ వాయపిత కన అనుబంధ్ములో లేఖ్నములు దదవుని

ప్రణాళికను గూర్శు మాటాోడు మార్గ ములను మనము హతయ
త కొనునప్ుపడు, మనము కస
ై తవ

విశావసములోని అతయంత నిగూఢమన
ై మర్ుములను ఎదుర్ొుంటాము. దదవుడు వాటిని లేఖ్నములో
వివర్శంచనంత వర్కు మనుష్యయలు వాటిని అర్ాము చదసుకోగలర్మ. కాని ప్రతి సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచు
విధానములో లేక తల తయ
త ప్రతి ప్శికు జఞవాబిచుు విధ్ములలో మాతరం వాటిని మనము అర్ాము

చదసుకోలేము. బదులుగా, ఈ విష్యమును కూడా మనము తిరతవము మర్శయు కతస
ీ త ు యొకు ర్ండు
సవభావముల వల అధ్యయనం చదయుట బుదిధగల ప్ని. దదవుని ప్రణాళికలో ఉని ప్రతి మర్ుమును
ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు ప్రయతిించుటకు బదులుగా, ఈ బెైబిలు దృకపథముల యొకు ర్ండు వప్
ై ులను
మనము నేర్ముకోవాల్వ మర్శయు మానవ అవగాహన ఎంతో ప్ర్శమితమన
ై దని ఒప్ుపకోవాల్వ.
దదవుని ప్రణాళికను గూర్శు మధదయవాద ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములను కల్వగశయుని

వేదాంతవేతతలతో మనము సంభాషించవలస్టి వస్టేత , వార్మ కొనిి ముఖ్యమన
ై ప్రశిలకు ఈ విధ్ముగా
జవాబిసాతర్మ:

చర్శతర కొర్కు దదవుడు ఒక సమగీమన
ై , నితయమైన మర్శయు మార్లేని ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడా?

“అవును.”

చర్శతల
ర ో తాను పాలుప్ంచుకొనుచుండగా ఆయన కొనిి విశరష్మన
ై ప్రణాళికలను స్టిదధప్ర్మసాతడా?

“అవును.”

దదవుని యొకు నితయమన
ై ప్రణాళిక, ఉదదేశము, సలహా, శాసనములు, చతత ము మర్శయు

సంతోష్ము విఫలము కాకుండా నర్వేర్తాయా? “అవును.”

అయితద దదవుని యొకు చార్శతిక
ర ప్రణాళికలు, ఉదదేశములు, సలహా, శాసనములు, చతత ము

మర్శయు సంతోష్మునకు భంగము కలుగగలదా? “అవును.”

-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

మర్ొక మాటలో, ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతశాసత మ
ై శాఖ్ లేఖ్నములోని బో ధ్ల
ర ు యొకు ముఖ్యమన

యొకు ర్ండు వైప్ులను ప్రతిబింబించుటకు ప్రయతిిసుతంది. అది దదవుని సవతంతర శరీష్ర, నితయమన
ై
ప్రణాళికను మర్శయు ఆయన అంతర్డ వాయపిత , చార్శతిరక ప్రణాళికలను ర్ంటిని ఉదాాటిసత ుంది.

ఈ మధదయవాద దృకపథములు ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ముఖ్య శాఖ్ను

ర్ూప్ుదిదేగా, వాటిని ప్రతిపాదించువార్శ మధ్యలో కొనిి భేదములు తల తాతయి. సాంప్రదాయిక కీమబదధ

వేదాంతశాసత మ
ై భేదములను మనము
ర ు యొకు ఉప్ర్శతలములోనికన తర్చుగా కదిల్వన ర్ండు ముఖ్యమన
ప్రసత ావించుదాము. దదవుని నితయ శాసనముల కీమములో అబివృదిధ చెందిన మొదటి విభిని దృషిర
కోణములను ప్ర్శగణంచండి.

నితయ శాసనముల యొకు కీమము. కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని శాసనముల యొకు

కీమమును గూర్శు ప్రసత ావించనప్ుపడు, చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ ప్రణాళికలో ఉని

తార్శుకమన
ై కీమమును వార్మ మనసుిలో ఉంచుకుంటార్మ. దదవుడు సృషిరలోని మొదటి కార్యమును

చదయుటకు ముందు ఇచున ముఖ్యమైన శాసనముల మధ్య ఉని ప్ర్సపర్ బంధ్ములు ఏమిటి? ఈ
దృషిర కోణమునకు అనేక సంసుర్ణలు ఉనాియి, కాని వాటిని మూడు విధ్ములుగా కోీడీకర్శంచుట
ఆనవాయితీగా మార్శంది:

ప్రథమ సాానంలో, మనము సుప్రలపేిర్శయనిజం గూర్శు ప్రసత ావించాల్వ, ఇది లాయటిన్ ప్దముల ైన

సుప్ర, అర్ాం “పైన,” మర్శయు లప్ిస్, అర్ాం “ప్తనం,” నుండి వలువడింది. ఈ పేర్మ

తెల్వయప్ర్చుచునిటట
ో గా, ఆయన ప్రజలను ర్క్ించుటకు దదవుడు ఇచున శాసనం, పాప్ములోనికన
మానవతవము ప్డిపల వుటకు అవకాశము ఇచున ఆయన శాసనమునకు “పన
ై ” ఉంచబడాల్వ, లేక

ముందు ఉంచబడాల్వ. దదవుని నితయ శాసనముల కీమమును గూర్శున ఈ అభిపారయమును ఈ విధ్ముగా
కోీడీకర్శంచవచుు: మొదటిగా, కతీసత ులో దదవుడు ఎనుికొనిన ప్రజలను ర్క్ించ మిగశల్వనవార్ందర్శ మీదికన

తీర్మపను తెచుుట; ర్ండవదిగా, సృషిరంచుటకు శాసనము; మూడవదిగా, పాప్ములోనికన ప్డిపల వుటను

అనుమతించు శాసనం; నాలగ వదిగా, కతస
ీ త ులో విమోచనను అనుగీహంచుటకు మర్శయు ప ందుకొనుటకు
శాసనం; మర్శయు ఐదవదిగా, కతీసత ులో విమోచనను నిజమైన శష్యయలకు అనవయించు శాసనం.
ర్ండవ సాానంలో, మనము ఇనారాలపేిర్శయనిజం ను గూర్శు ప్రసత ావించాల్వ. ఇది లాయటిన్

ప్దముల ైన ఇనారా, అర్ాం “కనీంద,” మర్శయు లప్ిస్ అనగా “ప్తనము,” నుండి వలువడింది. ఈ పేర్మ
చెబుతయనిటటరగా, ఆయన ప్రజలను ర్క్ించుటకు దదవుడు ఇచున శాసనం, పాప్ములోనికన

మానవతవము ప్డిపల వుటకు అవకాశము ఇచున ఆయన శాసనమునకు “కనీంద” ఉంచబడాల్వ, లేక
తర్మవాత ఉంచబడాల్వ. దదవుని నితయ శాసనముల కీమమును గూర్శున ఈ అభిపారయమును ఈ

విధ్ముగా కోీడీకర్శంచవచుు: మొదటిగా, సృషిరంచుటకు శాసనము; ర్ండవదిగా, పాప్ములోనికన
ప్డిపల వుటను అనుమతించు శాసనం; మూడవదిగా, కతస
ీ త ులో దదవుడు ఎనుికొనిన ప్రజలను ర్క్ించుటకు
శాసనం; నాలగ వదిగా, కతీసత ులో విమోచనను అనుగీహంచుటకు మర్శయు ప ందుకొనుటకు శాసనం;
మర్శయు ఐదవదిగా, కతస
ీ త ులో విమోచనను నిజమైన శష్యయలకు అనవయించు శాసనం.

మూడవ సాానంలో, సబో పేిర్శయనిజం అని పిలువబడు అభిపారయమును గూర్శు మనము

ప్రసత ావించాల్వ, మర్శయు ఇది లాయటిన్ ప్దముల న
ై సబ్, అనగా “కనీంద,” మర్శయు లప్ిస్ అనగా

“ప్తనము” నుండి వలువడింది. ఈ అభిపారయమును కొనిిసార్మో ఇనారాలపేిర్శయనిజం యొకు
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

ఉప్శాఖ్గా ప్ర్శగణసాతర్మ. ఈ పేర్మ తెల్వయజేయుచునిటటరగా, దదవుడు తన ప్రజలను ర్క్ించుట అను
శాసనమును పాప్ములోనికన మానవతవము ప్డిపల వుట అను శాసనము “కనీంద,” లేక తర్మవాత
ఉంచాడు. కాని ఈ అభిపారయములో, ర్క్ించుటకు శాసనము విమోచంచుట కొర్కు దదవుడిచున
శాసనమునకు ముందు వచుందిగాని, తర్మవాత కాదు. ఈ దృకపథమును ఈ కనీంది విధ్ముగా

కోీడీకర్శంచవచుు: మొదటిగా, సృషిరంచుటకు దదవుడిచున శాసనము; ర్ండవదిగా, పాప్ములోనికన
ప్డిపల వుటను అనుమతించుటకు దదవుడిచున శాసనం; మూడవదిగా, కతీసత ులో విమోచనను

అనుగీహంచుటకు మర్శయు ప ందుకొనుటకు దదవుడిచున శాసనం; నాలగ వదిగా, నముువార్శని

ర్క్ించుటకు శాసనం; మర్శయు ఐదవదిగా, కతస
ీ త ులో విమోచనను నిజమన
ై శష్యయలకు అనవయించు
శాసనం

చాలా వర్కు, వేదాంతవేతతలకు సహాయం చదయుటకు అభివృదిధ చదయబడిన ఈ భినిమన
ై

దృకపథాలు ఇతర్ ర్కముల వేదాంతశాసత ర ప్రశిలకు కూడా జవాబుల్వసాతయని గుర్శతంచుట చాలా
అవసర్ము. దదవుని నితయ శాసనముల యొకు కీమము మీద భినిమైన అభిపారయములను

ర్ూప ందించుట ఈ కనీంది ప్రశిల వంటి ప్రశిలతో పల ర్ాటంలో వేదాంతవేతతలకు సహాయము చదస్టింది:

దదవుని ప్రణాళిక మానవతవము పాప్ములో ప్డిపల వుటకు అనుమతించ కేవలం కొంత మందికన

మాతరమే ర్క్షణనిచుుచునిప్ుపడు, మనము దదవుని మంచతనమును గూర్శు ఎలా నముగలము?
దదవుని యొదే ఒక సమగీమైన, నితయమన
ై మర్శయు విఫలము కాని ప్రణాళిక ఉనిప్ుపడు,

ప్రజలందర్శకత సువార్త నిచుు దదవుని అవకాశము ఎలా నిజఞయితీగలదవుతయంది?

దదవుడు మన కనయ
ీ ల మీద సార్వభౌమతవము కల్వగశయునిప్ుపడు మానవుల యొకు నతి
ై క

బాధ్యతను మనము ఎలా ఉదాాటించగలము?

ఇవి పారముఖ్యమన
ై ప్రశిలు. అయినను, దదవుని నితయ శాసనముల యొకు తార్శుకమన
ై

కీమమును గుర్శతంచుటకు లేఖ్నములు మనకు తగశన సమాచార్మును ఇచుుట లేదని ఎకుువ మంది
ఖ్ాయతిగాంచన ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు గుర్శతసత ార్మ. కాబటిర, చాలా వర్కు, మధదయవాద ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు ఒకదాని కంటే మర్ొక అభిపారయము వప్
ై ు ఎకుువ మొగుగ చూప్ుటకు

శోధింప్బడినప్పటికగ
న ాని, వీటిలో ఎంతో గొప్ప ఊహ దాగశయునిదని మనము సర్శగానే నిర్ాార్శంచాము.
అవి దదవుడు లేఖ్నములో బయలుప్ర్చన దానికన ఎంతో భినిముగా ఉనాియి.

సరే, ఒకర్ు శాసనమ్మల యొకక కొమ్మ్మను గూరిి మ్ాటాలడునప్ుిడు, అటిర చర్ి

స్ాధనర్ణంగా దేవుడు చేయమ కార్యమ్మలకు ఒక తనరికకమైన కొమ్మ్మను ఇవావలని
చేస్టే ప్రయతామ్మలో నుండి ప్ుటటరకొసు్ంది... ఏదియమ ఉనికిలో లేక మ్మనుప్ే,

అసలు “సమ్యం” అని మ్నమ్మ యరిగినది ఉనికిలో లేక మ్మనుప్ే, దేవుడు
ఉనికిలో ఉండను, కాని ఇకకడ దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అని మ్ాతరమే మ్నకు
తలియద్ు కాబటిర దననిలో కొంత ఊహ దనగియమనాది. అంద్ుకే ఉత్ మ్మన
ై

వేదనంతవేత్లు శాసనమ్మల యొకక కొమ్మ్మను గూరిి మ్ాటాలడునప్ుిడు, వార్ు
తర్కమ్మ, ప ందిక వంటి తనతనకలికమైన విషయమ్మలను గూరిి మ్ాటాలడుటలేద్ు
గాని, దేవుని గూరిి, ప్తనమ్మ, మ్రియమ దేవుని ప్రణనళికల యొకక వర్ుస

మొద్లగమవాటిని గూరిి తనతనకలికమైన కొమ్మ్మలో గాక, తనరికకమైన రీతిలో
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

లేఖనమ్మల స్ాక్షయమ్మనకు నమ్ుకమ్మగా ఉండునటట
ల దేవుని గూరిి లేఖనమ్మలు
చప్ుినద్ంతటిని ప ంద్ుప్ర్చి మ్ాటాలడుటకు మ్ార్గ మైయమనాది.

— డా. డి. ఏ. కార్ిన్
దదవుని నితయ శాసనముల యొకు కీమమును గూర్శు మధదయవాద దృకపథములు కల్వగశనవార్శ
మధ్య ఉని భేదములతో పాటటగా, దదవుని నితయ శాసనములు మర్శయు ఆయన భవిష్యద్ జఞానమునకు
మధ్య ఉని అనుబంధ్మును గూర్శు కూడా ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు భినిమైన అభిపారయములను
కల్వగశయునాిర్మ.

నితయమైన శాసనములు మర్శయు భవిష్యద్ జఞానము. చాలా సార్మో, ఈ చర్ులలో మూడు కొీతత

నిబంధ్న లేఖ్న భాగములు ఎతిత చూప్బడినవి. అప . 2:23లో, కతీసత ు స్టిలువవేయబడుట అనునది

“దదవుడు నిశుయించన సంకలపమును ఆయన భవిష్యద్ జఞానమును” అనుసర్శంచ జర్శగాయని పేతయర్మ
చెపాపడు. 1 పేతయర్మ 1:1-2 “దదవుని భవిష్యద్ జఞానముబటిర ఏర్పర్చబడిన” దదవుని ప్రజలను గూర్శు

సంబో ధిసత ుంది. “దదవుడు ఎవర్శని ముందుగా ఎర్శగనో, వార్శని ముందుగా నిర్ణయించెను” అని ర్పమా. 8:29
చెబుతయంది. ఈ లేఖ్న భాగములు దదవుని నితయ శాసనములు మర్శయు ఆయన భవిష్యద్ జఞానమునకు
మధ్య ప్ర్సపర్ అనుబంధ్ముల వైప్ు చూప్ుచునివని సపష్ర మవుతయంది.

చాలా వర్కు, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ఈ లేఖ్న భాగములను దదవుని నితయ శాసనములు

మర్శయు భవిష్యద్ జఞానమునకు మధ్య ఉని అనుబంధ్ముతో ర్ండు విధాలుగా అనవయప్ర్చార్మ. ఒక
వైప్ు, దదవుని భవిష్యద్ జఞానము ఆయన శాసనములకు ప్ునాదిగా ఉనిదని మనలో చాలా మందిమి
నమాుము. మర్ొక మాటలో, నితయతవములో, చర్శతల
ర ో జర్గబో యిన విష్యములు దదవుడు

ఎర్శగయ
శ ుండెను. సనిివేశములు ఎలా జర్మగవలస్టియునిదో ఆయన గీహంచాడు — ఆతులు మర్శయు
మానవులు చదయబో వు ఎంపికలలో ఆయన పాలుప్ంప్ులతో సహా. ఈ భవిష్యద్ జఞానము ఆధార్ంగా,
సమసత సనిివేశములు తపిపపల కుండా జర్మగు ఒక నితయ ప్రణాళికను ఆయన శాస్టించాడు.

మర్ొక వైప్ు, చర్శతన
ర ు గూర్శు దదవుడు కల్వగశయుని భవిష్యద్ జఞానమునకు ఆధార్ం ఆయన

శాసనములే అని చెపిపన అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు కూడా ఉనాిర్మ. ఈ అభిపారయములో,

దదవుడు కేవలం ఆయన స ంత ఇష్ర త దావర్ా చర్శతల
ర ో జర్శగు ప్రతిదానిని శాస్టించాడు లేక ప ందుప్ర్చాడు.
మర్శయు ఈ తపిపపల ని ప్రణాళిక చర్శతరలో జర్మగు ప్రతిదానిని గూర్శు దదవునికన భవిష్యద్ జఞానమును
ఇచుంది.

ఈ విష్యముల మీద వాదములు చాలా సార్మో దదవుని యొకు మంచతనము మర్శయు

మానవుల యొకు స ంత చతత ము వంటి ఇతర్ వేదాంతశాసత ర సమసయల దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడినవి. దీనిలో
దదవుని భవిష్యద్ జఞానమును గూర్శు బెైబిలు మాటలాడునప్ుపడు అది కేవలం సనిివేశములను గూర్శు
దదవుని యొకు భవిష్యద్ జఞానము మీద దృషిరపడుతయందా లేక ఆయన ర్క్షణ కొర్కు ఏర్పర్చుకొనిన
ప్రజల యొకు వయకనతగత, పేరమగల భవిష్యద్ జఞానము మీద దృషిర పడుతయందా అను విష్యమును
గూర్శున అసముతయలు కూడా ఉనాియి.

అయితద, మనమంతా కొనిి విష్యములలో మాతరం సముతించగలము. దదవునికన సమసత

విష్యములను గూర్శు భవిష్యద్ జఞానము కలదని లేఖ్నములు బో ధించుచునాియా? అవును.
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దదవుడు నితయ ర్క్షణతో సహా సమసత మును ముందు నుండద నిర్ణయించాడని లేఖ్నములు

బో ధించుచునాియా? అవును. కాబటిర, మనము ఈ దృకపథములలో ఒకదాని కంటే ఎకుువగా మర్ొక
దాని వప్
ై ు ఎంతగా మొగుగచూపినా, తయదకు, దదవుని శాసనములు మర్శయు ఆయన భవిష్యద్ దృషిర

అనేక విధ్ములుగా కలస్టి ఉంటాయని మనమంతా ఒప్ుపకోవాల్వ. మర్శయు మనము నితయతవములో
ఉని దదవుని గూర్శు చర్శుంచుచునాిము కాబటిర, మన సాధార్ణ ఆలోచనా విధానములు వర్శతంచవు.
దదవుని శాసనములు లేక ఆయన భవిష్యద్ జఞానమును గూర్శు స్టిదధ ాంతప్ర్ముగా ఉండుట అనగా

లేఖ్నము బయలుప్ర్చన దానిని అధిగమించ వళలోటయియ. తాను వారస్టిన ఇనిటిటయయట్ి ఆఫ్ కనీస్టర య
ి న్

ర్శలీజియన్, మూడవ ప్ుసత కము, ఇర్వై ఒకటవ అధాయయము, ఐదవ భాగములో జఞన్ కల్వవన్
వారస్టినటట
ో గా:

అవును, మ్నమ్మ రెండు స్టటది నంతమ్మలను [ఆయన భవిషయద్ జఞఞనమ్మ మ్రియమ
నితయ శాసనమ్మలు] దేవునిలో ఉంచుతనమ్మ, కాని ఒకదననిని మ్రొకదననికి కిొంద్
ఉంచుట అనుచితమ్మగా ఉంటటంది.

చర్శతర అంతటి మీద దదవుని యొకు సార్వభౌమతవమును ఖ్చుతముగా నముువార్శలో కల్వవన్

ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచనవాడు. ఇకుడ చూప్బడినటట
ో , దదవుని భవిష్యద్ జఞానము మర్శయు ఆయన నితయ
శాసనములు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయో లేఖ్నములు సపష్ర ముగా

తెల్వయప్ర్చవు. కాబటిర, “ఒకదానిని మర్ొక దాని యొకు ఆధీనం చదయుట అనుచతమన
ై ప్ని.”

తయదకు, మనము దదవుని ప్రణాళికను ప్ర్శగణంచన ప్రతిసార్శ, బెైబిలు బో ధ్నలోని ఇర్మ వైప్ులు

— మధదయవాద ఇవాంజల్వకల్ దృకపథములలో ప్రతిబింబింప్బడినవి — కస
ై త వ జీవితమునకు ఎంతో

పారముఖ్యమన
ై వని మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. దదవుడు జీవితములోని ప్రతి శీమ మర్శయు శోధ్న పన
ై
అధికార్ం కల్వగశయునాిడు. దదవుడు నిర్ణయించన విధ్ముగా జీవితములో ప్రతిది జర్మగుతయంది. అదద

సమయములో, దదవుడు మన జీవితములలో కూడా ఎంతో సనిిహతముగా పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు.
చాలా సార్మో మనము చదయు ఎంపికల ఆధార్ంగా దదవుడు చర్శతన
ర ు ఏదో ఒక దశలోనికన మలుసుతంటాడు.
ఈ అభిపారయములలో దదనినైనా మనము తిర్సుర్శంచనటో యితద, మనము లేఖ్న బో ధ్లలోని అతయంత

ఘనమైన మర్శయు జీవిత-పాఠములను నేర్మప బో ధ్నలను ప ందలేకపల వుచునాిము. దదవుని ప్రణాళిక,
ఉదదేశములను కల్వగశయుండుట, సలహానిచుుట మర్శయు శాసనములు చదయుట, మర్శయు ఆయన

చతత ము మర్శయు సంతోష్మును గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నల యొకు ఇర్మ వప్
ై ులు కతస
ీ త ు అనుచర్మలుగా
మన నముకమైన ప్ర్శచర్య కొర్కు కతలకమన
ై విగా ఉనాియి.

వేదనంతశాస్ రమ్మలో తర్చుగా తలెత్ చునా ప్రశాలలో ఒకటి దేవుని

స్ార్వభౌమ్తవమ్మ మ్రియమ మ్ానవ స్ావతంతరయమ్మ మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ,

మ్నమ్మ చేయమ ఎంప్టకలు మ్రియమ దేవుని యొకక చిత్ మ్మ మ్రియమ ఉదేేశమ్మల
మ్ధయ అనుబంధమ్మనకు సంబంధించినదైయమనాది. మ్రియమ వీటిలో ఒక దనని
కంటే ఎకుకవగా మ్రొక దనని వప్
ై ుకు మొగమగచూప్ు వేదనంతవేత్లను మీర్ు

కనుగొనవచుి. నిజమ్మగా గొప్ి వేదనంతవేత్లు ఈ రెంటిని వాటి యొకక బైబిలు
సంప్ూర్ణ తలో బో ధిస్్ ార్ని న్ేననుకొనుచున్నాను. కాని మ్న అభిపారయమ్మ ఎలా
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

దదవుని నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

ఉన్నా, మ్నమ్మ ఒకరి నుండి ఒకర్మ్మ కొంత న్ేర్ుికోవచిని

న్ేననుకొనుచున్నాను. మ్ానవ ఎంప్టకలను ఉదనాటించువార్ు దేవుని

స్ార్వభౌమ్తవమ్మను గూరిి బో ధించు లేఖన భాగమ్మలను మ్రియమ అవి ఎంత
సమ్గొమన
ై వో మ్రియమ జర్ుగమ ప్రతిది దేవుని ఉదేేశమ్మను న్ర్వేర్ుిటకు

జర్ుగమను అను విషయమ్మను చినాచూప్ు చూస్ా్య. మ్రియమ మ్రొక వప్
ై ు,
దేవుని యొకక స్ార్వభౌమ్తవమ్మను ఉదనాటించువార్ు, మ్ానవులు చేయమ

నిజమన
ై ఎంప్టకలను మ్రియమ లోకమ్మలో జర్ుగమ విషయమ్మలలో వారి ఎంప్టకల
యొకక పారమ్మఖయతను చినా చూప్ు చూస్ా్ర్ు. మ్రియమ మ్న

వేదనంతశాస్ రమ్మనకు సమ్ుతించు లేఖన భాగమ్మల వైప్ు ఎకుకవ మొగమగ చూప్ట
ఇతర్ుల అభిపారయమ్మలకు సంబంధించిన లేఖన భాగమ్మలను చినా చూప్ు

చూచుట లేక వాదించి విడిచిప్ెటర టట మ్నంద్ర్మ్మ ఎద్ురొకను ఓకే శోధన అని
న్ేననుకుంటాను. మ్నమ్మ ఒకరితో ఒకర్మ్మ ఎంతగా వేదనంతశాస్ ర చర్ిలలో

పాలుప్ంచుకుంటే, అంతగా మ్నమ్మ ప్రతి లేఖన భాగమ్మ యొకక పారమ్మఖయతను
చూడగలమ్మ మ్రియమ దనని యొకక ప్రిమ్ాణమ్మలతో పో రాడగలమ్ని న్ేను
అనుకొనుచున్నాను.

— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
లేఖ్నములు మర్శయు కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని ప్రణాళికను ప్ర్శగణంచు విధానమును

చూస్టిన పిముట, మనము ఈ పాఠం యొకు ర్ండవ పారముఖ్యమైన అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా

ఉనాిము: దదవుని కార్యములు. ఈ సమయములో, సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ ప్రణాళికను
మర్శయు అనేక చార్శతిక
ర ప్రణాళికలను ఆయన ఎలా జర్శగశసత ాడో మనము చూదాేము.

దేవుని కార్యమ్మలు
లోక చర్శతల
ర ో దదవుడు చదస్టిన దాని మీద, ఆయన చదయుచుని దాని మీద మర్శయు ఆయన

చదయబో వుచునిదాని మీద లేఖ్నములు ఎకుువ దృషిరని పడతాయి. బెైబిలులో ఈ అంశముల యొకు
పారముఖ్యత వేదాంతవేతతలను దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ో
ర ు మీద ఎకుువ దృషిరని నిలుప్ునటట

ప్ుర్శకొల్వపంది. దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో, కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని కార్యములనిిటి
యొకు పారథమిక లక్షణములను — సృషిరలో దదవుని పాలుప్ంప్ులలో ఇమిడియుని
విష్యములనిిటిని — అధ్యయనం చదసత ార్మ.

శతాబే ములుగా, దదవుని కార్యములు అనే అంశము ర్ండు ముఖ్య భాగములుగా

విభజింప్బడినది: సృషిర కార్యము మర్శయు దెైవకృత కార్యము. మొదటిగా దదవుని సృషిర కార్యమును
చూదాేము.
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సృష్టర
దదవుడు ఎక్ష్ నిహలో లేక “శూనయము నుండి” సృషిరని చదస్టన
ి దాని మీద కీమబదధ వేదాంతవేతతలు

ఎకుువ దృషిరని పటారర్మ. దదవుడు దానిని ఉనికనలోనికన తీసుకొని ర్ాకుండా దదవుడు లేకుండా ఏది కూడా
కలుగలేదని ఆది. 1:1; యోహాను 1:3; మర్శయు హెబ్రర. 1:2 వంటి లేఖ్న భాగములు

సూచంచుచునాియి. కాబటిర, ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు సమసత విధ్ముల ైన బహుదదవతావాదమును —
దదవుళలో లేక దదవుళో వంటి శకుతలు సృషిర కార్యములో దదవునితో పాలుప్ంచుకునాిర్ని నముు ప్రతి

నముకమును — ఖ్ండించార్మ. మర్శయు వార్మ సర్వదెవ
ై మను వాదమును — దదవుని ఆయన సృషిరతో

గుర్శతంచు ప్రతిదానిని — కూడా ఖ్ండించార్మ. మర్శయు వార్మ ప్రతి విధ్మన
ై దవందావదమును — మనము
సృషిర అని పిలచునది దదవునితో కూడా నితయతవము నుండి ఉనికనలో ఉండినది అనే నముకమును —

కూడా ఖ్ండించార్మ బదులుగా, ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు సృషిర మర్శయు సృషిరకర్త మధ్య
ఉని భినితవమును ఉనిది ఉనిటట
ో గా అనుసర్శంచంది.

అయితద కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు సృషిర యొకు మొదటి క్షణమును దాటి వళిో సృషిరలో దదవుడు

సాాపించన ఆర్ంభ ర్ండింతల విభజనతో వయవహర్శంచంది. సృషిర యొకు ఈ ర్ండింతల విభజన కొలస్ట్ి.
1:16లో కనిపిసత ుంది, అకుడ పౌలు ఈ విధ్ముగా అంటటనాిడు:

ఏలయనగా ఆకాశమ్ంద్ునావియమ భూమియంద్ునావియమ, ద్ృశయమైనవిగాని,

అద్ృశయమన
ై విగాని, అవి స్టటంహాసనమ్మలెైనను ప్రభమతవమ్మలెన
ై ను ప్రధననులెైనను
అధికార్మ్మలెైనను, సర్వమ్మను ఆయనయంద్ు [కరస
ొ ్ ుయంద్ు] సృజంప్బడను,

సర్వమ్మను ఆయనదనవరాను ఆయననుబటిర యమ సృజంప్బడను (కొలస్ట్స. 1:16).
ఇకుడ పౌలు కతస
ీ త ును సమసత మును సృషిరంచనవానిగా సంబో ధించనటట
ో మనము చూసాతము.

మర్శయు ఆది. 1:1లో కనిపించు ఆకాశము మర్శయు భూమి మధ్య సృషిర యొకు ర్ండింతల విభజనను
అతడు సమర్శాంచాడు. అయితద పౌలు ముందుకు కొనసాగుతూ దృశయ అదృశయమన
ై వాటి మధ్య కూడా
భేదమును చూపాడు. సృషిర యొకు విభజన దదవుని గూర్శు “దృశయ అదృశయమన
ై సమసత ము” యొకు
సృషిరకర్త అని మాటాోడు ముఖ్యమైన విశావస ప్రమాణములు మర్శయు ఒప్ుపకోలుల దావర్ా
ఉదహర్శంచాడు.

ఇప్ుపడు, మనము ముందుకు కొనసాగుటకు ముందు, యిష్యా 66:1 వంటి లేఖ్న

భాగములలో, ఈ ర్ండింతల విభజన యొకు ర్ండు వప్
ై ులను లేఖ్నములు ఐకయతలోనికన
తీసుకొనివసుతనాియని మనము ప్రసత ావించాల్వ. అకుడ ఇలా చదువుతాము:

ఆకాశమ్మ న్న స్టటంహాసనమ్మ భూమి న్న పాద్ ప్్ఠమ్మ (యషయా 66:1).
ఈ లేఖ్న భాగము లేఖ్నములోని ప్రతి పేజీలోను అంతర్ంగముగా కనిపించు ఒక దృకపథమును

వివర్శంచుచునిది. ఫల్వతంగా, సృషిర అనునది దదవుని సార్వతిరక దదవాలయము లేక మందిర్ముగాను

ఉనిది, ఆకాశము పన
ై ఉనిది మర్శయు భూమి కనీంద ఉనిది, అదృశయమన
ై ది పన
ై ఉనిది మర్శయు
దృశయమన
ై ది కనీంద ఉనిది.
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పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయియలు దదవాలయము సృషిర యొకు ఈ ర్ండింతల సమకూర్మప దావర్ా

ర్ూప ందించబడినది. దానిలో ఒక అంతర్ంగమన
ై , పైకన లేప్బడిన భాగము ఉండినది, దానిని అతి

ప్ర్శశుదధ సా లము అని పిలచదవార్మ. ఈ భాగము సృషిర యొకు పై భాగములో, అదృశయ సాానములలో

దదవుని ప్ర్శపాలనకు పారతినిధ్యం వహంచంది. మర్శయు ఈ పక
ై న లేప్బడిన భాగము చుటయ
ర దదవాలయము
యొకు కనీంద భాగములు ఉండదవి, వాటిని ప్ర్శశుదధ సా లము మర్శయు పారంగణము అని పిలచదవార్మ. ఈ
ర్ండు కనీంద సాాయిలు కనీంద ఉని, దృశయమన
ై సృషిరకన పారతినిధ్యం వహంచాయి.

సృషిర యొకు ఈ సాధార్ణ ర్ండింతల దృకపథము సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన

ఉనితమన
ై ఉదదేశమును అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదసత ుంది. సులువుగా మాటాోడితద,
ఉనితమన
ై , అదృశయమన
ై సా లములలో దదవుని మహమకర్మైన ప్ర్శపాలన కనీందికన కూడా పారకన ఒక

దినాన దృశయ లోకములోని ప్రతి కోణములోనికన వాయపిసత ుంది అనేది చర్శతర యొకు లక్షయమైయునిది.
మర్శయు తయదకు, పన
ై కనీంద ఉని ప్రతి సృష్ర ము ఆయనను నిర్ంతర్ము ఆర్ాధించునటట
ో దదవుని

మహమ సృషిర అంతటి మీద వాయపిసత ుంది. ఈ సాధార్ణ దృకపథము దదవుని సృషిర కార్యమును గూర్శు
బెైబిలు మనకు తెల్వయజేయుచుని ప్రతిదానికన ఆధార్ముగా ఉనిది.

సర్వభూమి ఒక ద్ృశయమన
ై రానునా దేవుని దేవాలయమ్మగాను, తోటగాను,

సా లమ్మగాను మ్రియమ స్టటంహాసనమ్మగాను మ్ార్ిబడుట మ్ానవ చరితర యొకక
లక్షయమ్మగా ఉనాది. మ్రియమ ఇదే ఉదేేశమ్మతో ఆదికాండమ్మ 1 మ్రియమ 2లో

బైబిలు ఆర్ంభమ్వుత ంది, అకకడ దేవుడు చనలా మ్ంచిదిగా ఉనా లోకమ్మను
సృష్టరంచనడు, కాని ఆయన సనిాధి ద్ృశయమ్మగా కనిప్టంచు ఒక తోటను ఆయన
చేశాడు, మ్రియమ అది ఒక ప్రిశుద్ి సా లమ్మగా ఉండినది, మ్రియమ తోటను

వాయప్టంప్జేయమ్ని స్ట్్ ర ప్ుర్ుష లకు ఆజఞఞప్టంచబడింది, మ్రియమ ఆ విధమ్మగా

వార్ు లోకమ్మలో వాయప్టంచి దననిని నింప్ట దననిని లోప్ర్చుకొనవలస్టటయమండినది.
మ్రియమ మ్నకు తలిస్టటనటేల , ప్తనమ్మలో దేవుని ప్రణనళికకు అంతరాయం

కలిగినది, అయనను తోటలో ఆయన చేస్టన
ట వాగాేనమ్మ దనవరా, స్ట్్ ర సంతతి

సర్ిమ్మ యొకక తలను చితకదరర కుకను అని చప్ుిట దనవరా ఆ వాగాేనమ్మ
త ద్కు న్ర్వేరన
ి ది. మ్రియమ భూమి ఇక మీద్ట దేవుని మ్హిమ్ దనయబడిన
సా లమ్మ కాలేద్ుగాని, అది దేవుని మ్హిమ్తో నింప్బడిన స్ాానమ్యయంది.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే జే. గపోడో
సృషిర యొకు ఈ ర్ండింతల కార్యము చాలా పారముఖ్యమన
ై ది కాబటిర, సృషిర యొకు ఉనితమైన,

అదృశయమైన కోణములను మర్శయు కనీంద ఉని దృశయమైన కోణములను చూచుటకు కొంత

సమయమును మనము కేటాయించాల్వ. మొదటిగా, దదవుడు సృజించన వాటిలోని అదృశయమైన
కోణములను చూదాేము.
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అద్ృశయమైన కోణమ్మలు
ఆధ్ునిక భౌతికవాదము కతీసత ు అనుచర్మల మీద ఎంతగా ప్రభావము చూపినదంటే, అనేక మంది

గంభీర్మన
ై వేదాంతశాసత ర విదాయర్మాలు సృషిర యొకు అదృశయ కోణములను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్నల మీద
చాలా తకుువ ఆసకనతని చూప్ుతయనాిర్మ. సపష్ర ముగా ఉండుటకు, అనేక మంది నిజఞయితీ గల

విశావసులు ఎకుువగా అదృశయమైన దానితోనే తమ మనసుిలను నింప్ుకొనుచునాిర్మ. కాని,
అధ్యయనములో, ఈ వయతిర్ేక తీవరతల నుండి మనము జఞగీతతగా ఉండాల్వ. సృషిర కొర్కు దదవుడు
కల్వగశయుని ప్రణాళికలో చాలా వర్కు అదృశయమైన సా లములలో ఆర్ంభమవుతయంది మర్శయు

కొనసాగుతయంది. కాబటిర, మనము దదవుని స్టిదధ ాంతమును అధ్యయనం చదయుచుండగా, వేదాంతవేతతలు
“ఆశుర్యకర్మన
ై లోకము” అని తర్చుగా పిలచుదాని మీద మన దృషిరని నిలపాల్వ.

సృషిర యొకు ఉనితమన
ై అదృశయమన
ై కోణములను వర్శణంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి.

కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు అదృశయ సాానముల యొకు అమర్శకను మనము చూదాేము. తర్మవాత,
దానిలోని నివాసులను చూదాేము. మొదటిగా ఆశుర్యకర్మన
ై లోకము యొకు అమర్శకను గూర్శు
ఆలోచన చదదే ాము.

అమర్శక. సృషిరలోని ఈ కోణము యొకు పారథమిక బెైబిలు ప్దము “ఆకాశము” లేక

“ఆకాశములు.” హెబ్రర ష్మాయిం ()שמַׁ יִם
ָ మర్శయు గరక
ీ ు ఔర్నోస్ (οὐρανός) ర్ండు కూడా

“ప్ర్లోకము” లేక “ప్ర్లోకములు” అను అనువదించబడతాయి. అయితద ఈ ప్దములు కొనిిసార్మో

ఆధ్ునిక ప్రజలు “గగనము” మర్శయు “అంతర్శక్షము” అని పిలచువాటిని కూడా సంబో ధిసత ాయి. కాబటిర,

ఆశుర్యకర్మైన లోకమును గూర్శు మనము చదయు చర్ులో, అవి ఉనిత సా లములు — దదవుడు వాటిని
గూర్శు అదుుతకర్మన
ై దర్ినములను ఇస్టేత తప్ప సా లములు మానవులకు అదృశయముగా కనిపించు
సా లములు — అని సంబో ధించు వాటి మీద మాతరమే మనము దృషిర పడదాము.

అదృశయ ఆకాశముల యొకు అమర్శకను గూర్శు లేఖ్నములు ఎకుువ వివర్ణ ఇవవవు, కాని అవి

చాలా కనోష్రమన
ై వి అని మాతరం అవి సూచసాతయి. ఉదాహర్ణకు, కతర్తనలు 104:3 వంటి లేఖ్న భాగములు
దదవుని యొకు ప్ర్లోక మేడగది లేక “పై గది”ని గూర్శు మాటలాడుచునివి. 1 ర్ాజులు 8:30 మర్శయు
ఇతర్ లేఖ్న భాగముల ప్రకార్ం, ఈ ప్ర్లోక గది “[దదవుని] నివాస సాానమైన ఆకాశము,” లేక

“ప్ర్లోకము, [దదవుడు] స్టింహాసనాస్ట్నుడెైయుని సా లము” అని అనువదించవచుు. యిష్యా 63:15
ఇదద ప్ర్లోక ర్ాజభవనమును “మహో నితమన
ై నీ ప్ర్శశుదధ సా లము” అని వర్శణంచుచునిది. దీనితో

పాటటగా, 2 కొర్శంథీ. 12:2-4లో, పౌలు ర్బుినీల వేదాంతశాసత మ
ర ులో నుండి మాటాోడుతూ, “మూడవ
ఆకాశము”ను గూర్శు మాటాోడుతూ దానిని “వచంప్శకయము కాని ప్ర్దెైసు” అని పిలచాడు. మర్శయు
దీనిని మించ, దివతీ. 10:14; కతర్తనలు 115:16 మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు

“మహాకాశము”ను గూర్శు మాటాోడతాయి. అదృశయ లోకము యొకు అమర్శక కొంత కనోష్రమన
ై దని మర్శయు
మన అవగాహనకు మించనదని ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ బెైబిలు భాగములు మనకు జఞాప్కము

చదయుచునివి. అయినను, అదృశయమన
ై ఈ ప్ర్లోక సాానములు దదవుని సార్వతిరక ర్ాజభవనములో
ఉనితమన
ై , ఎనిదగశన కోణములుగా అమర్ుబడినవని ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు
సూచంచుచునివి.
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ఈ కనోష్రమన
ై అమర్శకను గుర్శతంచుటతో పాటటగా, సృషిర యొకు అదృశయ కోణములలోని

నివాసులను గూర్శు కూడా మనము గమనించవలస్టియునిది.

నివాసులు. ఆకాశ నివాసులందర్శలో అతయంత మహమగలవాడు దదవుడు అని చెప్పనవసర్ము

లేదు. ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగీతతగా ఉండాల్వ. ఆకాశము దదవుడు తన సంప్ూర్ణ సవతంతర శరష్
ీ ర తతో

ఉండు సా లమని అనేక మంది అనుకుంటార్మ. అయితద ఇది నిజము కానే కాదు. ఆకాశము కూడా సృషిరలో
ఒక భాగమే. అది ఒక మితమన
ై ది, తాతాుల్వకమైనది మర్శయు మార్మపచెందునది. ఆకాశము దృశయమన
ై
లోకమునకు పన
ై ఉనిప్పటికత, అది కూడా దదవుడు ఆయన సృషిరలో పాలుప్ంచుకొను ఒక

సా లమైయునిది. ఇప్ుపడు, 1 ర్ాజులు 8:27లో, దదవుడు ఎంత సవతంతర శరీష్రత గలవాడంటే ఆయనను

“మహాకాశములు కూడా ప్టర జఞలవు” అని స లొమోను ప్రకటించాడు. అయితద, అదద పారర్ానలో, ఆకాశము
దదవుని స్టింహాసనము — దదవుడు ఆయన ప్రజల పారర్ానలను ఆలకనంచ జఞవాబులు ఇచుు సా లము —
అని కూడా స లొమోను మాటాోడాడు. కాబటిర, ఆకాశము దదవుడు మితమన
ై సృషిరలోనికన ప్రవశ
ే ంచ

స్టింహాసనము మీద కూర్ముని ఆకాశ నివాసులతో పాలుప్ంచుకొను సా లము. దీనిని మనము యోబు

1:6-12; దానియియలు 7:9-11; మర్శయు లూకా 22:31 వంటి లేఖ్న భాగములలో చూడవచుు. దదవుని

ఆకాశ స్టింహాసనము దృశయ లోకము కంటే ఉనితముగా ఎతత బడియునిది. అయినను అది సృషిరలో ఒక
భాగమైయునిది. “వలుగు కలుగును గాక” అని దదవుడు చెపిపన చర్శతర యొకు ఆర్ంభము నుండద,
ఆయన తన ఆకాశ స్టింహాసనము నుండి సృషిర యొకు ర్ాజుగా చర్శతన
ర ు శాస్టించాడు.

అయితద ఉనితమన
ై అదృశయమైన సా లములలో దదవుడు మాతరమే ఉండడు. ఉదాహర్ణకు, భౌతిక

జీవులు ఆకాశములోనికన ప్రవశ
ే ంచుట చాలా అర్మదు అయినప్పటికత అది అసాధ్యము కాదు. అప . 2:31-

33 ప్రకార్ం, యియసు తన మహమగల భౌతిక శర్రర్ము దావర్ా తన తండియి
ర ైన దావీదు స్టింహాసనమునకు
ఎకను వళలోనని మనకు నిశుయముగా తెలుసు. మర్శయు ఇప్ుపడు ఆయన ప్ర్లోక స్టింహాసనమందు
ఆయన తండిర యొకు కుడి చదతి ప్రకు కూర్ొునియునాిడు.

అయితద చాలా వర్కు, ఆకాశము ఆతీుయ జీవులతోను, నముకమైన వళిో పల యిన ఆతులతోను

నిండియునిది. వార్మ మర్శయు వార్శ కార్యములు అదుుతమన
ై దర్ినముల దావర్ా మినహా

అదృశయముగానే ఉంటాయి. వార్మ మతత యి 8:16 మర్శయు హెబ్రర. 1:14లో “ఆతులు” అని మర్శయు

కతర్తనలు 29:1 మర్శయు కతర్తనలు 89:6లో “దదవుని కుమార్మలు” అని పిలువబడిర్శ; కతర్తనలు 89:5, 7
మర్శయు జకర్ాయ 14:5లో “ప్ర్శశుదుధలు” అని; దానియియలు 4:13 మర్శయు కతర్తనలు 91:11లో

“సందదశకులు” అని పిలువబడిర్శ; మర్శయు కతర్తనలు 148:2 మర్శయు దానియియలు 8:10 వంటి చపటో

“స్టైనయములు” లేక “సమూహములు” అని పిలువబడిర్శ. కతర్తనలు 82 ప్రకార్ం, ఈ ఆతులలో కొనిిటికన
భూమి మీద ఉని దదశముల యొకు బాధ్యత ఇవవబడినది. గబిరయిల
య ు మర్శయు మిఖ్ాయియలు

దదవదూతలలో పారముఖ్యమైన నాయకులు, మర్శయు వార్మ దదవుని ఏర్పర్చుకొనబడిన ప్రజల కొర్కు
దదవునికన ప్ర్శచర్య చదయువార్మ. కర్ూబులు దదవుని ప్ర్శశుదధ తకు బంటసరతయలుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు
స్టర్ాప్ులు దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట ప్ర్శచర్య చదయుచునాిర్మ.

మిగశల్వన సృషిర వల న, ఆకాశములోని ఆతులు అనిి మొదట మంచగానే సృజించబడినవని

లేఖ్నములు మనకు బో ధించుచునివి. 1 తిమోతి 5:21లో, దదవుని కృప్ దావర్ా నముకముగా ఉండిన
ఆతులు “ఏర్పర్చుకొనబడిన దదవదూతలు” అని పిలువబడినవి. అయితద ఇతర్ ఆకాశ ఆతులు దదవుని
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మీద తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి వి. దీనిని మనము యోహాను 8:44; 1 తిమోతి 3:6; 2 పేతయర్మ 2:4; మర్శయు
యూదా 6 వంటి వాకయ భాగములలో చూడవచుు. ఈ దదవదూతల తిర్మగుబాటటను గూర్శు మన యొదే

ఎకుువ సమాచార్ము లేదు, కాని అది చాలా విసత ృతంగా జర్శగశనది అని, మర్శయు సాతాను — మర్శయు
ఇతర్ ఆతులు కూడా — ఆదాము హవవల శోధ్నకు ముందద తిర్మగుబాటట చదశార్ని మాతరమే మనకు

తెలుసు. విర్పధి అయిన సాతాను — దయయము లేక నేర్ములు మోప్ువాడు అని కూడా పిలువవచుు —
మర్శయు దయయములు, అధిప్తయలు, అధికార్మలు మర్శయు శకుతలు అని పిలువబడు ఇతర్ దుష్ర శకుతలు
తర్చుగా ప్ర్లోక స్టింహాసనములో పాలుప్ంచుకుంటాయని యోబు 1:6-12; కతర్తనలు 82; మర్శయు 2
దిన. 18:18-22 వంటి వాకయ భాగాములు సూచంచుచునివి. వార్మ ప్ర్లోక స్టింహాసనము దగగ ర్
స్టేవిసాతర్మ మర్శయు భూమి మీద దదవుని చతత మును చదసత ార్మ గాని, ఒక దుష్ర ఆలోచనతో చదసత ార్మ.
కాని సాతాను మర్శయు ఇతర్ దుష్ర శకుతలు ప్ర్లోక స్టింహాసనము యొదే నిర్ంతర్ము

స్టేవించర్మ. బదులుగా, వార్శ కొర్కు దదవునికన తిర్మగుబాటట చదస్టిన మానవులతో పాటటగా ఒక నితయ తీర్మప
సా లము ఏర్ాపటట చదయబడినది.

ఇకకడ మ్నమ్మ దేవద్ూతల లోకమ్మను గూరిి మ్ాటాలడుచున్నామ్మ; మ్నమ్మ

ఆకాశమ్మ మ్రియమ ఆకాశ నివాసులను గూరిి ఆలోచన చేయమచున్నామ్మ. కాని
దననిలో మ్నమ్మ ఈ లోక శకు్లను, అనగా ప్డిపో యన ద్ూతలెైన ద్యయప్ు

శకు్లను కూడన జోడించుచున్నామ్మ. మ్రియమ సతయమేమిటంటే దేవునికి మ్ంచి
ద్ూతల మీద్ ఎంత అధికార్మైతే ఉనాదో ప్డిపో యన ద్ూతల మీద్ కూడన అదే
అధికార్మ్మ ఉనాది... మ్రియమ ప్డిపో యన ద్ూతలకు మ్ంచి ద్ూతల కంటే
ఎకుకవ స్ావతంతయమ్మ ఉనాద్ని మ్నమ్మ చనలా స్ార్ుల అనుకుంటామ్మ,

ఎంద్ుకంటే మ్ంచి దేవద్ూతలు ప్ర్లోకమ్మలో దేవుని యొకక నితయమైన
శాసనమ్మలో ఉన్నార్ు మ్రియమ ఆయనకు స్టేవ చేయమచున్నార్ు, కాని

ప్డిపో యన ద్ూతలు ఈ భూమి మీద్ వార్ు చేయగలిగినంత ద్ుషరతవమ్మను

జరిగించుచున్నార్ు. అయతే ఇకకడ బైబిలు జవాబమ చనలా సిషరమ్మగా ఉనాది:

ప్డిపో యన ద్ూతల మీద్ దేవునికి సంప్ూర్ణ అధికార్మ్మ ఉనాది; దేవుడు వాటికి
అనుమ్తినిచనిడు కాబటేర అవి చేయమచునా ప్రతిదననిని చేయమచునావి...

మ్రియమ స్ాతనను చేయమ ప్రతిది, లేక ప్రకటన 13:5-8లో మీర్ు చూచునటట
ల ,
మ్ృగమ్మ, అంతయ కరొస్ ు అనిా కూడన చరితర అంతటిలో చేయమ ప్రతిది దేవుడు

అనుమ్తి ఇచనిడు కాబటేర చేయమచునావి మ్రియమ దేవుని న్నమ్మ్మను కూడన
ద్ూష్టంచుచునావి. కాబటిర , ప్తనమైన లోకమ్మ మీద్ కూడన దేవుడు సంప్ూర్ణ

అధికార్మ్మ కలిగియమన్నాడు, మ్రియమ ఆకాశమ్మలో కూడన దేవుడు సంప్ూర్ణ
అధికార్మ్మ కలిగియమన్నాడు.

— డా. గాీంట్ ఆర్డ. ఆసల ిర్డి
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దదవుని సృషిర యొకు అదృశయ కోణములను ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్శగణంచాము గనుక,

ఇప్ుపడు దదవుని సృషిర యొకు దృశయమన
ై కోణములను, అనగా మీర్మ నేను భాగమైయుని భౌతిక
లోకమును గూర్శు చూదాేము.

ద్ృశయమైన కోణమ్మలు
మనము అదృశయమైన సాానములను చూస్టిన విధ్ంగానే దదవుని సృషిరలోని దృశయమన
ై కోణముల
యొకు బెైబిలు వివర్ణను చూదాేము. మొదటిగా, దృశయమన
ై లోకము యొకు సాధార్ణ అమర్శకను
చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ లోక నివాసులను గూర్శు చూదాేము. మొదటిగా సృషిరలోని
దృశయమన
ై కోణముల యొకు అమర్శకను చూదాేము.

మనము ఇంతకు ముందు తెల్వయజేస్టన
ి టట
ో , లేఖ్నములు సృషిరయంతటిని దదవుని సార్వతిరక

ర్ాజభవనముగాను లేక దదవాలయముగాను చూప్ుతాయి. మర్శయు శతాబే ములుగా, ఆయన

ర్ాజభవనములోని దృశయమన
ై వాటిని దదవుడు అమర్శున విధానమును కనుగొనుట కొర్కు కీమబదధ
వేదాంతవేతతలు ఆదికాండము యొకు మొదటి అధాయయముల వైప్ుకు చూశార్మ. ఆది. 1:2 ప్రకార్ం,

దృశయమన
ై లోకము పారర్ంభములో “శూనయముగాను నిర్ాకార్ముగాను” ఉండినది. మొదటి వార్ము

చవర్శకన, ఆదికాండము 2:1-3లో, దదవుడు సృషిర యొకు పారర్ంభ ర్మయమన
ై అమర్శకను ప్ూర్శత చదశాడు.

మర్శయు ఆయన తన ప్ర్లోక స్టింహాసనము మీద విశాీంతి తీసుకునాిడు. అయితద, దృశయమైన లోకము
యొకు ఈ ఆదిమ అమర్శక ఏమిటి?

సర్ే, ఆది. 1 ప్రకార్ం, మొదటి దినమున దదవుడు ఆయన ర్ాజభవనము యొకు దృశయమైన

సా లములలో ర్ాతిర ప్గలును, లేక వలుగును చీకటిని సాాపించాడు. ర్ండవ దినమున, దదవుడు

ఆకాశమును సముదరమును సృజించాడు. మర్శయు మూడవ దినమున, దదవుడు ఆర్శన నేలను ఆయన
సార్వతిరక ర్ాజభవనము యొకు నేల మీద మొకులను మొల్వపించాడు.

సరే, మీర్ు లోకమ్మను ప్రిశీలన చేస్టటనప్ుిడు లోకమ్మను సృష్టరంచుటలో దేవుడు
ఉప్యోగించిన అమోఘమన
ై జఞఞనమ్మ మ్రియమ శకి్ని మీర్ు చూడగలర్ు. దనని
ర్ూప్ు, ద్ూర్మ్మలు మొద్లగమనవనిా అమోఘమ్మగా ఉండినవి. మ్న నక్షతర

వీధులు, మ్నకు కొనిా వంద్ల వేల నక్షతర వీధులు కలవు... సమ్స్ మ్మ ఎంతో

అమోఘమ్మగా సృజంచబడినది, మ్రియమ దేవుని జఞఞనమ్మ వాటిలో సిషరమ్మగా
కనబడినది. మ్రియమ దేవుడు వీటనిాటిని శూనయమ్మలో నుండి సృజంచనడు...

ఆయన అమోఘమైన జఞఞనమ్మ మ్రియమ శకి్ సృష్టర అంతటిలోను, లోకమ్మలోనూ
సమ్స్ మ్మలోను సిషరమ్మగా కనబడినది.

— డా. ఫారంక్స బార్ుర్డ
దృశయమన
ై లోకము యొకు ఈ అమర్శకను మనసుిలో ఉంచుకొని, దదవుని సృషిరని గూర్శున

బెైబిలు కథనములు దృశయమైన లోక నివాసుల మీద ఎలా దృషిర పటటరచునివో చూదాేము.
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ఇప్ుపడు, కొనిి సార్మో, ప్ర్లోకములో ఉని దెైవిక ర్ాజు యొకు ఉదదేశములను నర్వేర్ముట

కొర్కు దృశయమన
ై లోకములో అదృశయ ఆకాశములలో నివార్శంచు నివాసులు ప్రతయక్షమవుతాయి.

మర్శయు బెైబిలు చర్శతల
ర ో ఇలాంటి దెవ
ై ప్రతయక్షతలను గూర్శు అనేక కథనములు కలవు. ఆయన ఏదదను
వనములో ఆదాము హవవలకు ప్రతయక్షమయాయడు. ఆయన ఇశాీయియలుకు దర్ినములు మర్శయు

సవప్ిముల యందు, అగశి మర్శయు మేఘ సా ంభముల దావర్ా ప్రతయక్షమయాయడు. మర్శయు అవును,
కొీతత నిబంధ్న బో ధించుచునిటట
ో గా, దదవుడు కతస
ీ త ు యొకు నర్ావతార్ము దావర్ా మర్శయు ఆయన
భూలోక ప్ర్శచర్య దావర్ా ప్రతయక్షమయాయడు.

అయితద ఆదికాండము యొకు మొదటి అధాయయము పారథమికముగా భౌతిక లోకములో

సాధార్ణముగా కనిపించు సామానయ నివాసులను గూర్శు మాటాోడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, మొదటి

దినమున, దదవుడు వలుగును మర్శయు చీకటిని వేర్మ చదశాడు. తర్మవాత, నాలగ వ దినమున, ప్గలును
ర్ాతిరని శాస్టించుట కొర్కు ఆయన సూర్య చందురలను చదశాడు. ర్ండవ దినమున, దదవుడు దృశయమన
ై

ఆకాశమును సముదరములను చదశాడు. తర్మవాత, ఐదవ దినమున వాటిని ఆకీమించుకొనుటకు సముదర
జీవులను మర్శయు ప్క్షులను చదశాడు. మూడవ దినమున దదవుడు ఆర్శన నేలను మర్శయు మొకులను
సృజించాడు. తర్మవాత, ఆర్వ దినమున ఆయన జంతయవులను మర్శయు మనుష్యయలను దానిలో
ఉంచాడు. ఈ దృశయమన
ై లోక నివాసులందర్మ సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశములను

నర్వేర్ముట కొర్కు ముఖ్యమన
ై పాతరలను పల షిసత ార్మ. కాని ఆది. 1:26-31 ప్రకార్ం, దదవుని ర్ూప్ులోను
పల ల్వకలోను ఉండు ప్రతదయకమన
ై పాతర కేవలం మానవులకు మాతరమే ఇవవబడినది. ఆది. 1:28లోని
మాటలను వినండి:

దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను; ఎటల నగా మీర్ు ఫలించి అభివృదిిప ంది విస్ రించి

భూమిని నిండించి దననిని లోప్ర్చుకొనుడి; సమ్మద్రప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను
భూమిమీద్ పారకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చప్ెిను (ఆది. 1:28).

కాబటిర , స్ట్్ ర ప్ుర్ుష లిద్ే ర్ు దేవుని పో లికెలో సృజంచబడుట అంటే మ్ానవాళి కొర్కు
దనని పారమ్మఖయత ఏమిటి? దీని యొకక అసలు అర్ా మ్మను గూరిి వేదనంతవేత్ల
మ్ధయ గొప్ి వాద్మ్మలు ఉనావి, కాని స్టటరియాలోని టెల్ ఫకరియ ద్గగ ర్ చేస్టన
ట

తవవకాలలో వలువడిన ఒక న్నయకుని యొకక ప్రతిమ్ను గూరిి పాత నిబంధన

ప్ండిత లకు తలుసు, మ్రియమ అది ఆ ప్రతిమ్ను ఒక న్నయకుని యొకక “ర్ూప్ు
మ్రియమ పో లికె...” అని ప్టలుసు్ంది. కాబటిర ఆదికాండమ్మ 1 మీద్ ఇది ఎలాంటి
వలుగమను చూప్ుత ంది అంటే, దేవుని ర్ూప్మ్మలో ఉనావారిగా మ్ానవులు
దేవుని కొర్కు ప్రతిమ్లుగా లేక లోకమ్మ యొకక నిజమన
ై రాజుయన
ై దేవుని
యొకక ప్రతినిధులుగా ఉన్నార్ు. కాబటిర , న్ేను “పో లికెలో ఉనావార్ు” అని

ఆలోచన చేస్టన
ట ప్ుిడు, వారిని గూరిి సృష్టరని సంర్క్ించుచుండగా ఈ లోకమ్మలో
దేవుని ప్రతిబింబించు ఆయన ప్రతినిధులని ఆలోచన చేస్్ ాను.

— ఆండూ
ర అబెర్ితి, Ph.D.
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నాలుగవ పాఠము : దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు

ఆదికాండము యొకు ర్ండవ అధాయయము వివర్శంచుచునిటట
ో , ఆదియందు దదవుడు ఆదాము

హవవలను ఏదదను వనములో ఉంచాడు. ఈ భూలోక ప్వితరమైన తోట ఎంత ప్ర్శప్ూర్ణముగాను,

ర్మయముగాను, ప్ర్శశుదధ ముగాను ఉండినదంటే దదవుడు ఆయన దృశయమైన మహమలో ఎలో ప్ుపడూ

ప్రతయక్షమయియయవాడు. కాని ఈ తోట యొకు ప్ర్శప్ూర్ణత, అందము మర్శయు ప్ర్శశుదధ త భూదిగంతముల
వర్కు వాయపించాలనేది చర్శతర యొకు లక్షయమైయుండినది. ఈ విధ్ముగా, ఆయన నిర్ంతర్ మహమ

నిమితత ము దదవుని దృశయమైన మహమ ప్రతి సా లములో కనిపించయుండదది. మర్శయు దదవుని మహమ

మర్శయు ప్ర్శశుదధ త లోకమంతా వాయపించుట కొర్కు పారథమికమన
ై సాధ్నము ఈ మానవ జఞతియియ —

దదవుని ర్ూప్ము మర్శయు పల ల్వక. దదవుని యొకు కృప్గల ప్ుర్శకొలుప దావర్ా, ప్రతి ఆతీుయ మర్శయు

భౌతిక విర్పధికన వయతిర్ేకముగా దదవదూతలు చదస్టన
ి ప్ర్శచర్య దావర్ా, మానవజఞతిలో విమోచంప్బడినవార్మ
దదవుని ప్ర్శచర్యలో చర్శతర యొకు ఉదదేశమును నర్వేర్ువలస్టియుండినది.

ఇందు వలనే లేఖ్నము మర్శయు ఇవాంజల్వకల్ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని యొకు

ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై పల ల్వకగాను ర్ూప్ముగాను కతీసత ు పాతర మీద ఎకుువ ఉదాాటనను పడతాయి. ఆయన తాను
విమోచంచన ప్రజల పాప్ముల కొర్కు వల చెల్వోంచుట మాతరమే కాదుగాని, కతీసత ు కొీతత ఆకాశమును

మర్శయు కొీతత భూమిని చదయుటకు వచుునప్ుపడు, ఆయన లోకమును దదవుని యొకు ప్ర్శశుదధ మన
ై
ర్ూప్ములతో నింపి సమసత మును నూతనప్ర్మసాతడు. ప్రతి సృష్ర ము దదవుని ఆర్ాధించునటట
ో సృషిర

యొకు అదృశయమన
ై మర్శయు దృశయమన
ై సా లములలో దదవుని దృశయమైన మహమ కనబడుతయంది.
ఫిల్వప్ప. 2:9-11లో పౌలు ఇలా వారశాడు:

అంద్ుచేతను ప్ర్లోకమ్ంద్ునావారిలో గాని, భూమిమీద్ ఉనావారిలో గాని,
భూమి కిొంద్ ఉనావారిలో గాని, ప్రతివాని మోకాలును యేసున్నమ్మ్మన

వంగమనటట
ై దేవుని మ్హిమ్ార్ా మై యేసుకరస
ొ ్ు
ల ను, ప్రతివాని న్నలుకయమ తండిరయన
ప్రభమవని ఒప్ుికొనునటట
ల ను, దేవుడు ఆయనను అధికమ్మగా హెచిించి, ప్రతి
న్నమ్మ్మనకు ప్ెైన్నమ్మ్మను ఆయనకు అనుగొహించను (ఫటలిప్్ి. 2:9-11).

సృషిర యొకు అమర్శక మర్శయు దానిలోని నివాసులు చర్శతల
ర ో దదవుని కార్యముల కొర్కు

ర్ంగమును ఎలా స్టిదధము చదసత ాయో చూస్టిన పిముట, దదవుని దెైవకృతము కనీంద చర్శతర వివృతమగుట
వైప్ుకు మనము తిర్గాల్వ.

దైవకృతమ్మ
లాయటిన్ వేదాంతశాసత ర ప్దమన
ై ప ర విడెనిషయ దదవుడు తన నితయమైన ప్రణాళికను సృషిరలో

జర్శగశంచుచుండగా ఆయన ఇచుు “సమృదిధ,” “కొనసాగశంప్ు,” లేక “సంర్క్షణ”ను గూర్శు మాటాోడుతయంది.
మీర్మ ఊహంచగలుగుచునిటట
ో , దెైవకృతములో అనేక కార్యములు ఇమిడియునాియి ఎందుకంటే

దదవుని కొనసాగశంచు శకనత ఎలో వేళల అనిిటిని ఎతిత ప్టటరకొనుచునిది. దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు
కాకుండా కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఇతర్ అంశములు దదవుని దెైవకృతము యొకు కొనిి

విష్యముల మీద, ముఖ్యముగా చర్శతల
ర ో దదవుడు పాప్ము మర్శయు ర్క్షణకు సపందించు విధానము
మీద దృషిర పడతాయి. కాని దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు చర్శతర అంతటిని గూర్శు తెలుప్ు దదవుని
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దెైవకృతము యొకు ప్దధ తయల మీద దృషిర పడుతయంది, అవి ఆయన సృషిరలోని ప్రతి కోణము మీద
దదవుడు చూప్ు శీదధను గూర్శున ప్దధ తయలు.

“దైవకృతమ్మ” అన్ే ప్ద్మ్మ వాస్ వమ్మగా లాయటిన్ భాష నుండి వలువడింది

మ్రియమ దనని అర్ా మ్మ మ్మంద్ుగాన్ే చూచుట లేక మ్మంద్ుగాన్ే గమ్నించుట,
కాని దనని యొకక త ది అర్ా మ్మ సృష్టర అంతటిప్న
ెై దేవుడు ప్ెవి
ై చనర్ణ

చేస్ ున్నాడు, ఆయన ప్ెన
ై ుండి చూసు్న్నాడు, కనిప్ెటర టచున్నాడు మ్రియమ
సంర్క్ిస్ ున్నాడు... దవ
ై కృతమ్మ అన్ే అంశమ్మ అన్ేక ఇతర్ పారమ్మఖయమైన

స్టటది నంతమ్మలతో మ్మడిప్డియమనాది మ్రియమ దేవుడు మ్నలను ఏ విధమ్మగా
సంర్క్ించుచున్నాడో తలుసుకొనుటలో కెస
రై ్ వులు ద్ుర్ద్ృషరవశాత్

విఫలమ్యాయర్ని న్ేననుకొనుచున్నాను. ఆయన తన సృష్టరని గూరిి

చింతించుచున్నాడు... మ్రియమ అది ఆద్ర్ణ కలిగిస్ ుంది. అది దేవుని

మ్ంచితనమ్మను గూరిిన ఒక భావననిసు్ంది మ్రియమ ఆయన ద్ూర్మ్మగా

ఉనా దేవుడు కాద్ు, ఆయన కోప్మ్మగల దేవుడు కాద్ు, ఆయన సమ్కూర్ుిటలో
ఆనందించు దేవుడు, మ్రియమ ఆయన చేయమ దననిని ఎరిగియమనా దేవుడనయన
మ్రియమ ఆయన తన ఉదేేశమ్మల ప్రకార్మ్మను ప్రణనళికల ప్రకార్మ్మను
సమ్స్ మ్మను నడిప్టంచు దేవుడైయమన్నాడు.

— ర్వ. డా. ల వీస్ వింకో ర్డ
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో ప్రసత ావించన వయతాయసము మీద ఆధార్ప్డుతూ
సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దదవుని దెైవకృతముల యొకు ప్దధ తయలను అధ్యయనం చదశార్మ.
ఒక వప్
ై ు, వార్మ దదవుని మొదటి కార్కముగా సంబో ధించార్మ, ఆయన నేడు చర్శతల
ర ో జర్మగుచుని
సమసత మునకు మూల కార్ణమైయునాిడు. మర్ొక వైప్ు, సృషిర యొకు ప్లు కోణములను వార్మ

ర్ండవ కార్కములుగా సంబో ధించార్మ — చర్శతల
ర ో సనిివేశములు జర్మగుటకు కూడా కార్ణమన
ై దృశయ
అదృశయ సా లముల యొకు కొనిి కోణములు.

దదవుని దెైవకృత కార్యములో ఉని ఈ వయతాయసమును గూర్శు అనేక విష్యములను మనము

చెప్పవచుు. అయితద సమయము ప్ర్శమితముగా ఉనిందువలన, ర్ండు ముఖ్యమన
ై విష్యములను
మాతరమే మనము చూదాేము. మొదటిగా, ర్ండవ కార్కముల యొకు పారముఖ్యతను మనము

చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవునికన మర్శయు ర్ండవ కార్కములకు మధ్య జర్మగు సంకర్షణను
మనము చూదాేము. ర్ండవ కార్కముల యొకు పారముఖ్యతను మొదట చూదాేము.

రెండవ కార్కమ్మల యొకక పారమ్మఖయత
“దెైవకృతము నుండి” అనే పేర్మ పటర బడిన వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ లోని ఒక భాగముతో

ఆర్ంభించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఐదవ అధాయయం, ర్ండవ పేర్ాలో మనము ఈ మాటలను
చదువుతాము:
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దేవుని యొకక భవిషయద్ జఞఞనమ్మ మ్రియమ శాసనమ్మ యొకక అనుబంధమ్మలో,
మొద్టి కార్కమ్మలో సమ్స్ మ్మను మ్ార్ుిలేకుండన మ్రియమ విఫలమ్మ కాని
విధమ్మగా ఉనికిలోనికి వస్ా్య; అయనను, అదే దవ
ై కృతమ్మతో, రెండవ

కార్కమ్మల యొకక సవభావమ్మ దనవరా ఆయన వాటిని అవసర్మ్మ కొలది,
సవతంతరంగాను లేక అనిశితిగాను ప్డిపో వునటట
ల ఆయన వాటికి ఆజఞ ఇస్ా్డు.
ఇకుడ మనము చూచుచునిటట
ో గా, దదవుని ప్రణాళిక కొర్కు మనము మధదయవాద ఇవాంజల్వకల్

దృకపథములని పిలచన వాటిని ఉదాాటిసత ూ ఈ పేర్ా ఆర్ంభమవుతయంది. “మొదటి కార్కమైన దదవుని
భవిష్యద్ జఞానము మర్శయు శాసనము యొకు అనుబంధ్ములో,” “సమసత విష్యములు

మార్మపలేనివిగాను, విఫలము కానివిగాను ఉనికనలోనికన వచాుయనే” సతయము వప్
ై ుకు అది ఆసకనతని

మళిిసుతంది. ఇంతకు ముందు మనము చర్శుంచనటట
ో , చర్శతల
ర ోని ప్రతి సనిివేశము దదవుని యొకు
సమగీమన
ై , నితయమైన మర్శయు విఫలముకాని ప్రణాళిక ఆధార్ముగా జర్మగుతయంది అని లేఖ్నములు

బో ధిసత ునాియి. అయితద చాలా సార్మో, ఇకుడ విశావస ప్రమాణము జోడించు విష్యమును గుర్శతంచుటలో
కతీసత ు అనుచర్మలు విఫలమవుతార్మ. సమసత విష్యములు “ర్ండవ కార్కముల యొకు సవభావము
ఆధార్ముగా దార్శలో ప్డాలని” దదవుడు ఆజఞాపించుచునాిడని అది ప్రకటిసత ుంది. ఈ వయకతతకర్ణ

మధ్యకాలీక ఛాతరవాదుల మధ్య కొనిి కనోష్రమన
ై వాదములకు దార్శ తీస్టింది మర్శయు అది నేటికన కూడా
కొనసాగుతయంది. ఈ వాదముల యొకు వివర్ములు మన పాఠ ప్ర్శధికన వలుప్ల ఉనాియి. కాని ఈ
విష్యము యొకు కుోప్త సార్ాంశమును మేము మీకు ఇసాతము.

శతాబే ములుగా, సమసత విష్యములకు దదవుడు కేవలము మొదటి కార్కము మాతరమే

కాదుగాని, ఆయన మాతరమే ఏకైక కార్కమని అనేక మంది వేదాంతవేతతలు మర్శయు తతవవేతతలు

తర్శుంచార్మ. ఇది సృషిరలోని ప్రతి వసుతవు ఒక నిర్రీవమన
ై తోలుబొ ము వల ఉనిటట
ో సమసత చార్శతిక
ర

సనిివేశములు దదవుడు ఒక గొప్ప సార్వతిరక తోలుబొ ములను ఆడించువానిగా ఉనిటట
ో ఆయన సృషిరలో
జర్శగశంచు కార్యముల దావర్ా ప్ుటటరకొసుతంది. ఈ అభిపారయములో, దదవుడు వయకనతగతముగాను సూటిగాను
కార్యములు చదయని యిడల, ఏది కూడా జర్గదు. దదవుడు దానికన ఆ విధ్ముగా తిర్మగుటకు అనుమతి
ఇచాుడు కాబటిర, భూమి సూర్మయని చుటటర దీర్వ
ా ృతాతకార్ములో తీర్మగుతయంది. దదవుడు వయకనతగతముగా
ఎదుగుటకు అనుమతినిచాుడు కాబటిర చెటో ట ఎతయ
త గా ఎదుగుతాయి. దదవుడు ప్రతిదానిని సవయంగా

కదుప్ుతయనాిడు కాబటిర జంతయవులు నడుచుచునివి మర్శయు చదప్లు సముదరములో ఈదుచునివి.

మర్శయు ఈ అభిపారయములో, దదవుడు వాటి కొర్కు ఈ ఎంపికలు చదసత ాడు కాబటిర, మానవులు మర్శయు
అదృశయ శకుతలు మంచ మర్శయు కతడు చదయుట కొర్కు ప్ూనుకుంటార్మ.

ఇప్ుపడు, దదవుడు సమసత సృషిరని కొనసాగశంచుచునాిడు అను మాట సతయమే. అప . 17:28లో

పౌలు చెబుతయనిటటరగా, “మనమాయనయందు బరదుకుచునాిము, చల్వంచుచునాిము, ఉనికన

కల్వగశయునాిము.” కాని మనము ముందు చూడబో వుచునిటటరగా, కార్యములను చదయుటకు దదవుడు
ప్ూనుకొనునంత వర్కు సృషిర ఊర్కనే ఆగశయుండదు. బదులుగా, అవి చార్శతిరక సనిివేశములకు

పారముఖ్యమన
ై ర్ండవ కార్కములుగా నిజఞయితీతో ప్నిచదయుట కొర్కు సృషిరలోని ప్లు కోణములకు
దదవుడు అనేక సామర్ాయములను ఇచాుడని లేఖ్నములు బో ధించుచునివి.
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ఉదనహర్ణకు, దేవుడు సమ్స్ విషయమ్మలకు మొద్టి కార్కమే, కాని ఆయన

రెండవ కార్కమ్మలను కూడన ఉప్యోగిస్్ ాడు, స్ాాప్టస్్ ాడు, మ్రియమ ఉదనాటిస్్ ాడు
అని వస్టటరినిసర ర్డ కన్ఫషన్ చప్టినప్ుిడు దననిలో ఉనా అర్ా మ్మ ఏమిటి. మ్రియమ

ఈ విధమ్మగా, ప్రజలు చేయమనది నిజమ్మగా పారమ్మఖయమే అని తలియప్ర్చుటకు
ఈ భాష జఞగొత్గా ఉప్యోగించబడినది; కాబటిర , “కార్కమ్మ” అన్ే ప్ద్మ్మ దననికి

ఇవవబడింది, కాని దేవుడు మ్ాతరమే స్ార్వభౌమ్మడయ
ై మన్నాడు, కాబటిర “రెండవది”
దననిలో ఉంచబడింది... దేవుడు మొద్టి కార్కమైయమన్నాడు. కృప్కు

మ్ాధయమ్మ్మలెైన — ప్రసంగమ్మ, బైబిలు ధనయనమ్మ, స్ాక్షయమ్మ, సువార్్ ప్రకటన,

పారర్ా న, ప్రభమవు బలల , బాప్ట్ సుమ్మ — వంటి మ్నమ్మ హత్ కొనువాటిననిాంటిని

దేవుడు రెండవ కార్కమ్మలుగా ఉంచనడు. కాబటిర , మ్నమ్మ న్నటటతనమ్మ, మ్నమ్మ
నీర్ు పో స్ా్మ్మ, కాని దేవుడు వృదిిని ఇస్ా్డు. ప్రతి రెరత దీనిని అర్ా మ్మ

చేసుకుంటాడు. ఒక రెరత విత్ నమ్మలు జలులతనడు, అకకడ మ్టిర ఉంది, అకకడ
విత్ నమ్మ ఉంది, మ్రియమ ఇప్ుిడు ఏమి జర్ుగమత ంది? అతడు దననిని

ఎద్ుగమనటట
ల చేయలేడు. కేవలం దేవుడు మ్ాతరమే దననిని వృదిి చేయగలడు. కాని
దేవుడు అతడు ఉప్యోగించవలస్టటన మ్ాధయమ్మ్మలను ఇచనిడు: రెండవ
కార్కమ్మలు, మొకక మ్రియమ నీర్ు.

— డా. హాయర్శ ఎల్. ర్రడర్డ III
సృషిరలోని అంశములు చార్శతిరక కార్కములుగా ప్ని చదయు మూడు మార్గ ములను గూర్శు

తెల్వయజేసత ూ కనీష్న్ దీనిని సపష్ర ము చదస్టన
ి విధానమును వినండి. అవి “అవసర్ము కొలది,

సవతంతరంగాను లేక అనిశుతిగాను” ఆ విధ్ముగా చదసత ాయి. ఈ ప్దముల యొకు అర్ామును విడమర్చ
చూదాేము.

మొదటి సాానంలో, అవి “అవసర్మన
ై వి”గా ప్ని చదయుచుండగా చర్శతల
ర ో ర్ండవ కార్కముల

యొకు పారముఖ్యతను మనము చూడగలుగుతాము. కుోప్త ంగా, “అవసర్ముగా” అనే ప్దము దదవుని

ఉదదేశములను యాంతిరకముగా, లేక ప్రకృతి నియమానుసర్ముగా నర్వేర్ముటకు దదవుని సృషిరలోని అనేక
విష్యములు ప్ని చదయు విధానములను సంబో ధిసత ుంది. సూర్య ర్శు భూమిని వేడగ
ి ా చదసత ుంది. భూమి
యొకు గుర్మతావకర్షణ శకనత వసుతవులను భూమి మీద ప్డునటట
ో చదసత ుంది. ర్సాయనిక ప్రతిచర్యలు కొనిి

ప్ర్శణామాలను కలుగజేసత ాయి. అప్రయతిప్ూర్వకమన
ై జీవశాసత ర ప్రకనీయలు ఊహంచదగశన యాంతిరకమైన
ప్రభావములను కల్వగశసత ాయి. ఈ విధ్ంగా ఈ జఞబితా పర్శగశపల తూనే ఉంటటంది. ఆదికాండము 8:22

ఊహంచదగశన ప్గలు ర్ాతిర, వేడి చల్వ, వేసవి కాలము శీతాకాలములను గూర్శు మాటాోడుచునిటేో ,
అవసర్మైన ప్ర్సపర్ అనుబంధ్ముల దావర్ా చర్శతన
ర ు దాని యొకు లక్షయముల వైప్ుకు ల కనుంప్లేననిి
ర్ండవ కార్కములు నటటరనిటట
ో దదవుడు సృషిరని అమర్ాుడు.

ర్ండవ సాానములో, ర్ండవ కార్కముల యొకు అవసర్ము లేక యాంతిరకమన
ై విధ్ులు ఎంత

పారముఖ్యమన
ై ప్పటికత, అవి ప్నులను “సవతంతరం”గా జర్మగుటకు కూడా అనుమతి ఇసాతయి.
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“సవతంతరముగా” అనే ప్దము యాంతిరకముకాని ర్ండవ కార్కము యొకు విధ్ులను

సంబో ధిసత ుంది. ర్ండవ కార్కములు “సవతంతరంగా” ప్ని చదసత ాయి, ఏలయనగా వాటి కార్యముల యొకు
ప్ర్శణామములు ర్ండవ కార్కములు ఆశంచనవే కావలస్టిన అవసర్ము లేదు. దదవుడు

ప్ర్శణామములనిిటి మీద సంప్ూర్ణ నియంతరణ కల్వగశయునాిడు, కాని ర్ండవ కార్కముల యొకు
దృషిరకోణములో, వాటి కార్యముల యొకు అనేక ఫల్వతములు యాదృచికముగాను,

అజఞకర్ూకమన
ై విగాను, లేక అనుకోకుండా సంభవించనవిగాను ఉనివి. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 21:13
వంటి లేఖ్న భాగములు అనాలోచతముగా చదయు పాప్ములను గూర్శు మాటాోడతాయి.

“యాదృచికముగా” వేయబడిన బాణము ర్ాజన
ై ఆహాబుకు తగశల నని 1 ర్ాజులు 22:29-34

చెబుతయంది. ర్ండవ కార్కముల యొకు సవతంతర లేక అనాలోచతమన
ై ప్ర్శణామములు దదవుని
దెైవకృతములో ఎంతో పారముఖ్యమైనవని లేఖ్నములు తర్చుగా గుర్శతసత ాయి.

మూడవ సాానంలో, ర్ండవ కార్కములు దదవుని దెవ
ై కృతములో అవసర్ముగాను మర్శయు

సావతంతరముగా మాతరమే ప్ని చదయవుగాని, “అనిశుతము”గా కూడా ప్ని చదసత ాయని కనీష్న్

తెల్వయజేసత ుంది. “అనిశుతము” అనే ప్దము మానవులు మర్శయు ఆతుల యొకు ఉదదేశప్ూర్వకమన
ై
ఎంపికలు చర్శతల
ర ో కార్యములు జర్మగునటట
ో చదసత ుంది అనే విష్యమును సంబో ధిసత ుంది. ఇప్ుపడు,

దదవునికన సమసత విష్యములు తెలుసు, మర్శయు ఈ భావనలో ఆయన దెైవిక దృషిరకోణములో ఎలాంటి

అనిశుతయలు లేవు. అయితద దదవుని యొకు సంకలపశకనత గల సృష్ర ముల యొకు అనిశుతమైన ఎంపికలు
చర్శతర యొకు దిశను శాస్టిసత ాయని లేఖ్నములు మర్లా మర్లా వకాుణంచుచునివి. ఆది. 2:17లో,
నిషేధించబడిన ఫలమును తినుట దావర్ా అతడు మర్ణమును ఎదుర్ొుంటాడని దదవుడు ఆదామును

హెచుర్శంచాడు. మర్శయు అతడు తీసుకొని అనిశుతిగల ఎంపిక చర్శతల
ర ోని ప్రతి కోణము మీద ప్రభావం
చూపింది. వాసత వానికన, పాప్ము యొకు శాప్ము నుండి నితయ ర్క్షణను ప ందుకొనుట కొర్కు కూడా
మానవ ఎంపిక ఎంతో కతలకమయ
ై ునిది. ర్పమా. 10:9లో పౌలు చెపపి నటట
ో , యియసు మన ప్రభువని
ఒప్ుప”కుంటే” మర్శయు దదవుడు ఆయనను మృతయలలో నుండి లేపాడని “నమిుతద” మనము
ర్క్ించబడతాము.

వాసత వానికన, ఏ సందర్ుములోనైనా, ర్ండవ కార్కముల యొకు పారముఖ్యత మూడు కార్యముల

యొకు కలయికలో మాతరమే కనిపిసత ుంది. చర్శతర యొకు దిశను ర్ండవ కార్కాలు అవసర్మైన
విధ్ముగా, సవతంతరముగా, మర్శయు అనిశుతిగా ప్రభావము చూప్ునటట
ో దదవుడు చర్శతరను
ర్చంచుచునాిడు.

దదవుని దెైవకృతములో ర్ండవ కార్కముల యొకు పారముఖ్యతను దృషిరలో ఉంచుకొని, దదవుడు

మర్శయు ర్ండవ కార్కముల మధ్య జర్మగు సంకర్షణలను ప్ర్శగణంచుటకు మనము స్టిదధముగా

ఉనాిము. చర్శతర కొర్కు ఆయన యొకు ప్రణాళికను నర్వేర్ముచుండగా ఆయన సృషిరంచన ర్ండవ

కార్కములను దదవుడు ఎలా ఉప్యోగశంచగలడు? లేఖ్నములను సర్ేవ చదయుచుండగా ఏ ప్దధ తయలు
వలుగులోనికన వసాతయి?

-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దేవుడు మ్రియమ రెండవ కార్కమ్మలు
వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ లోని ఐదవ అధాయయము యొకు మూడవ పేర్ా ఈ ప్రశికు

ఎంతో ఉప్యోగకర్మన
ై జవాబునిసుతంది. అకుడ ఇలా చదువుతాము:

దేవుడు ఆయన యొకక స్ాధనర్ణ దవ
ై కృతమ్మలో, కొనిా మ్ాధయమ్మ్మలను

ఉప్యోగించుకుంటాడు, కాని ఆయన చితన్నుస్ార్ంగా అవి లేకుండన, వాటిని
మించి, లేక వాటికి విరోధమ్మగా కూడన కార్యమ్మ చేయమటకు
సవతంతర డైయమన్నాడు.

ఈ పేర్ాలోని ఆఖ్ర్శ మాటను ఎకుువగా ఉదాాటించుట కష్ర మవుతయంది. దదవుడు “ఆయన

చతాతనుసార్ంగా” ర్ండవ కార్కములతో సంకర్శషసత ాడు. ఆయనకు నచునది, నచున విధ్ముగా, నచున
సమయములో వాటి కొర్కు ఆయన చదసత ాడు. ర్ండవ కార్కములతో ఒక విధ్ముగా లేక మర్ొక

విధ్ముగా ప్ని చదయుటకు దదవుడు ప్ర్శమితయలు కల్వగశలేడు. అయినను, కనీష్న్ లోని ఈ భాగము

దదవుని “సాధార్ణ దెవ
ై కృతము” మర్శయు ర్ండవ కార్కములతో అసాధార్ణమైన ర్రతిలో ప్ని చదయుటకు
ఆయన “సవతంతయరడెయ
ై ుని” విష్యము మధ్య ఒక పారముఖ్యమన
ై వయతాయసమును చూప్ుతయంది.

దదవుడు మర్శయు ర్ండవ కార్కములను గమనించుట దావర్ా, ఈ వయతాయసమును కొంత వర్కు

కనుగొనుటలో అది మనకు సహాయప్డుతయంది. కాబటిర, మొదట దదవుని సాధార్ణ దెవ
ై కృతమును

చూదాేము. తర్మవాత దదవుని అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతమును చూదాేము. సాధార్ణ దెైవకృతముతో
ఆర్ంభించుదాము.

సాధార్ణ దెవ
ై కృతము. ఒక విధ్మన
ై సంకర్షణ ర్ండవ కార్కములతో దదవుని యొకు

పాలుప్ంప్ులకు మాదిర్గ
శ ా ఉనిది. కనీష్న్ తెల్వయజేయుచునిటట
ో , దదవుడు మాధ్యమములను

ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. లేక మర్ొక మాటలో చెబితద, దదవుడు సాధార్ణముగా ఆయన సృజించన ర్ండవ
కార్కముల దావర్ా ప్ని చదసత ాడు.

దీనిని మనము దృశయమన
ై ప్రప్ంచములో సులభంగా చూడవచుు. దదవుడు చెటోను ఎలా

పల షిసత ాడు? సాధార్ణంగా, ఆయన మటిరలో ఉని పల ష్కముల దావర్ా, నీర్మ మర్శయు సూర్య ర్శు దావర్ా
దీనిని చదసత ాడు. దదవుడు మానవులను ఎలా సజీవులుగా ఉంచుతాడు? సాధార్ణంగా, ఆయన

ఆహార్మును, ఆక్ిజన్ ను, నీటిని మొదలగువాటిని ఇసాతడు. వాసత వానికన, ర్ండవ కార్కములను
ఉప్యోగశంచుకొనుట దావర్ా కతస
ీ త ు యొకు ర్క్షణ కార్యమును కూడా దదవుడు లోకములో

వాయపింప్జేసత ాడని లేఖ్నములు సపష్ర ము చదసత ునాియి. ప్రజలు కతస
ీ త ునందు విశావసములోనికన వచుు
సాధార్ణ మార్గ మును ర్పమా. 10:14-15 ఏ విధ్ంగా వర్శణసత ుందో వినండి:

వార్ు విశవస్టటంప్నివానికి ఎటట
ల పారర్ా న చేయమద్ుర్ు? విననివానిని ఎటట
ల

విశవస్టటంచుద్ుర్ు? ప్రకటించువాడు లేకుండ వారెటల ట వింద్ుర్ు? ప్రకటించువార్ు
ప్ంప్బడని యడల ఎటట
ల ప్రకటించుద్ుర్ు? (రోమ్ా 10:14-15).

కాని దదవుడు తన సాధార్ణ దెవ
ై కృతములో కేవలం దృశయమన
ై ర్ండవ కార్కములను మాతరమే

ఉప్యోగశంచడు. దదవుడు అదృశయమన
ై ర్ండవ కార్కములను కూడా ఉప్యోగశంచుకుంటాడని
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లేఖ్నములు సపష్ర ముగా తెల్వయజేయుచునివి: దదవదూతలు, దయయములు మర్శయు సాతాను కూడా.
కతర్తనలు 103:20-21 వచనములో ఈ విధ్ంగా వారయబడియునిది:

యహో వా ద్ూతలారా, ఆయన ఆజఞ కులోబడి ఆయన వాకయమ్మ న్ర్వేర్ుి

బలశూర్ులారా, ఆయనను సనుాతించుడి. యహో వా స్టెన
ై యమ్మలారా, ఆయన

చిత్ మ్మ న్ర్వేర్ుి ఆయన ప్రిచనర్కులారా, మీర్ంద్ర్ు ఆయనను సనుాతించుడి
(కరర్్నలు 103:20-21).

సృషిరతో ఆయన సంకర్శషంచుచుండగా దదవుడు సాధార్ణంగా దృశయమన
ై మర్శయు అదృశయమన
ై

ర్ండవ కార్కములను ఉప్యోగశంచుకుంటాడను సతయమునకు ల కులేననిి ప్ర్శణామములునాియి.

కాని కీమబదధ వేదాంతవేతతలు దెైవనిర్మేష్ర తావాదం అను అంశము వైప్ు మళలోతార్మ: చెడు ఉనికనలో ఉని
అభిపారయములో దదవుని మంచతనము విముకనత ప ందుట. ర్ండవ కార్కముల దావర్ా దదవుడు తన

ప్రణాళికను నర్వేర్ము విధానమును అర్ాము చదసుకొనుట, ఆయన సృషిరలో చెడు ఉనికనలో ఉండగా కూడా
దదవుడు ప్ర్శశుదుధడుగాను మంచవానిగాను ఎలా ఉండగలడో అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు

సహాయప్డుతయంది. దదవుని సాధార్ణ దెవ
ై కృతము ఈ అంశము మీద కనీసం ర్ండు విధ్ములుగా దృషిరని
పడుతయంది.

మొదటి సాానములో, దదవుడు సమసత దుష్ర తవము మీద సార్వభౌమునిగా ఉనాిడని

లేఖ్నములు సపష్ర ము చదసత ాయి. అది ప్ూర్శతగా ఆయన ఆధీనంలో ఉనిది. దదవుడు తన ప్ర్లోక

స్టింహాసనము నుండి సాతానును ప్ంప్ుతాడని యోబు 1:6-12 వంటి లేఖ్న భాగములు సపష్ర ము
చదసత ాయి. లూకా 22:31-32లో యియసు పేతయర్మకు వివర్శంచనటట
ో :

స్ట్మోనూ, స్ట్మోనూ, ఇదిగో స్ాతనను మిమ్మును ప్టిర గోధుమ్లవలె జలిల ంచుటకు
మిమ్మును కోర్ుకొన్ను గాని నీ నమిుక తప్టిపో కుండునటట
ల న్ేను నీకొర్కు

వేడుకొంటిని; నీ మ్నసు తిరిగన
ి తర్ువాత నీ సహో ద్ర్ులను స్టటార్ప్ర్చుమ్ని
చప్ెిను (లూకా 22:31-32).

ఇందు మూలముగానే, మతత యి 6:13లో, ఈ విధ్ముగా పారర్శాంచమని యియసు శష్యయలకు

బో ధించాడు:

మ్మ్మును శోధనలోకి తేక ద్ుషర ని నుండి మ్మ్మును తప్టించుమ్మ (మ్త్ య
6:13).

ఇకుడ యియసు యొకు మాటలు సూచంచుచునిటట
ో , దదవుడు దుష్య
ర ని నియంతిరంచుచునాిడు

కాబటిర దదవుడు మనలను దుష్య
ర ని నుండి విడిపించాలని మనము పారర్ాన చెయాయల్వ.

బైబిలులోని దైవిక శకు్ల యొకక ప్లు కోణమ్మలను మ్నమ్మ అధయయనం
చేస్టన
ట ప్ుిడు, స్ాతనను రెండవ అతయంత శకి్మ్ంత డు అని మ్నమ్మ

కనుగొంటామ్మ. కాని, వాడు సర్వశకి్గలవాడు, సర్వజఞఞని మ్రియమ సర్వవాయప్ట

కాద్ు అని తలుసుకొనుట న్నకు ఆద్ర్ణ కలిగిస్ ుంది... వాడు దేవుడు వంటివాడు
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కాద్ు. వాడు దేవునికి భినామ్మగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్ాతననుకు ఒకే విధమన
ై
శకి్ నుండి ఒకరిన్ొకర్ు గమద్ుేకుంటూ పో టాలడుకొనుచున్నార్ని ఇకకడ అర్ా మ్మ

కాద్ు. కాని, స్ాతననుడు దేవుని యొకక ద్రిదనప్ులలో కూడన లేడు... చనలా స్ార్ుల
వాడు విశావసుల యొకక పారర్ానల దనవరా మ్రియమ వాటి శకి్ దనవరా, లేక
విశావసుల యొకక ఐకయత దనవరా వాడు ఓటమి పాలవుతనడని మ్నమ్మ

కనుగొంటామ్మ — ఇవి స్ాతననుని జయంచుటకు బైబిలు చూప్ు మ్ార్గ మ్మలు.

మ్రియమ వాడు కార్యమ్మలు చేయకుండన ప్రిశుదనిత ుడు వానిని ఎద్ురిస్్ ాడు.

కాబటిర , అవును, వాడు శకి్మ్ంత డే, కాని అన్ేక విధమ్మలుగా వాడు ప్రిమిత లు
గలవాడు, మ్రియమ దేవుని శకి్ ద్రిదనప్ులకు కూడన ఏది రాలేద్ు.

— డా. సుఖ్వంత్ ఎస్. భాటియా
మొదటి సాానములో, దదవుడు దుష్ర తవము పైన సంప్ూర్ణ సార్వభౌమతవము కల్వగశయునిప్పటికత,

ర్ండవ సాానంలో, దదవుడు ఎనిడు కతడు చెయయడని దదవుని సాధార్ణ దెవ
ై కృతము తెల్వయజేసత ుంది.
బదులుగా, శోధ్నలు చెడ్వైన ర్ండవ కార్కముల దావర్ా ప్ర్పక్షంగా వసాతయి. యాకోబు 1:13 ఈ
దృషిరకోణమును సపష్ర ము చదయు విధానమును వినండి:

దేవుడు కరడు విషయమై శోధింప్బడన్ేర్డు; ఆయన ఎవనిని శోధింప్డు గనుక
ఎవడైనను శోధింప్బడినప్ుిడున్ేను “దేవునిచేత శోధింప్బడుచున్నానని
అనకూడద్ు” (యాకోబమ 1:13).

మనకు శోధ్న వచునప్ుపడు దదవుని నిందించకూడదనుటకు యాకోబు ఇకుడ ర్ండు
కార్ణాలను ఇసుతనాిడు గమనించండి. ఒక వప్
ై ు, దదవుడు మంచవాడు, మర్శయు దుష్ర తవము ఆయన
మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూప్లేదు కాబటిర, “దదవుడు కతడు విష్యమై శోధింప్బడనేర్డు.” మర్ొక వప్
ై ు,
“[దదవుడు] ఎవనిని శోధింప్డు.” అక్షర్ార్ా అనువాదము గరక
ీ ులో సపష్ర ముగా ఉనిదానిని సర్శగానే

ఉదాాటిసత ుంది. “దదవుడు సవయంగా” శోధింప్నేర్డు. మర్ొక మాటలో, దదవుడు సూటిగా మనలను కతడు
విష్యమై శోధింప్డు. బదులుగా ఆయన అపారకృతిక జీవుల న
ై సాతాను మర్శయు వాని దయయముల

దావర్ా దానిని చదసత ాడు. మర్శయు, 1:14లో కూడా యాకోబు చెబుతయనటటర, మానవ ర్ండవ కార్కముల
యొకు దుష్ర అభిలాష్ల దావర్ా శోధ్న సఫలీకృతమవుతయంది. యాకోబు వారసూ
త అంటాడు:
ప్రతివాడును తన సవకరయమైన ద్ురాశచేత ఈడవబడి మ్ర్ులు కొలిబడిన వాడై
శోధింప్బడును (యాకోబమ 1:14).

మన స ంత దుష్ర అభిలాష్ల వలననే శోధ్నలు జయముప ందుచునాియి. తయదకు, ర్ండవ

కార్కములను దదవుడు సాధార్ణముగా ఉప్యోగశంచుట దదవుడు చెడుతనము మీద సార్వభౌమునిగా

ఉండి, కతడుకు కర్త గా ఎందుకు లేడో వివర్శసత ుంది. సమసత విష్యములు ఆయన నితయ ప్రణాళిక ఆధార్ంగా
జర్మగుచునిను, దుష్ర తవము యొకు బాధ్యత తమను సృజించన వాని యొకు ఆజా లకు ఎదుర్మ
తిర్శగశన అపారకృతికమన
ై మర్శయు పారకృతికమైన ర్ండవ కార్కముల మీద ఉంటటంది.
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తన సాధార్ణ దెవ
ై కృతములో ర్ండవ కార్కములను దదవుడు ఉప్యోగశంచుకొను విధానమును

ఉదాాటించుటతో పాటటగా, మనము దదవుని అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతమును కూడా ఉదాాటించాల్వ.
అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతము. కనీష్న్ యొకు ఐదవ అధాయయము, మూడవ పేర్ా

చెబుతయనిటటర, దదవుడు “ఆయన చతాతనుసార్ంగా [మాధ్యమములు] అవి లేకుండా, వాటిని మించ, లేక
వాటికన విర్పధ్ముగా కూడా కార్యము చదయుటకు సవతంతయరడెయ
ై ునాిడు.” ఫల్వతంగా, దదవుడు తన

సృషిరలో అసాధార్ణమైన ర్రతయలలో, మర్శయు దెవి
ై క కార్యములు, లేక అదుుతములు అని మనము
పిలచు వాటి దావర్ా పాలుప్ంచుకుంటాడని కనీష్న్ సూచసుతంది. కొనిి సార్మో ర్ండవ కార్కముల

యొకు ఉప్యోగం “లేకుండానే” ఆయన కార్యములను జర్మగునటట
ో చదసత ాడు. మర్ొక మాటలో, ఆయన
చర్శతల
ర ో కార్యములను సూటిగా చదసత ాడు. మర్శకొనిి సార్మో, చర్శతల
ర ో ర్ండవ కార్కములకు “పైన” ఉని

కార్యములను దదవుడు జర్శగశసత ాడు. అనగా, ఆయన ర్ండవ కార్కముల యొకు సాధార్ణ ప్రభావములను
మించ వళాతడు. మర్శ కొనిి సార్మో, దదవుడు ర్ండవ కార్కములకు “వయతిర్ేకము”గా ప్ని చదసత ాడు. మర్ొక

మాటలో, కతడులో నుండి మేలును కలుగజేయుట దావర్ా దదవుడు ర్ండవ కార్కముల యొకు సాధార్ణ
ప్ర్శణామములను తార్మమార్మ చదసత ాడు.

అదుుతమైన దెవ
ై కృతమునకు లేఖ్నములు అనేక ఉదాహర్ణలను ఇసాతయి, ఇవి చర్శతల
ర ో

ర్ండవ కార్కములు లేకుండా, వాటిని మించ, లేక వాటికన వయతిర్ేకముగా దదవుడు కార్యములు చదస్టన
ి
సమయములు. పాత నిబంధ్నలో, ఈ అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృత కార్యములు దదవుని ప్రతినిధ్ుల ైన
ర్ాజులు, ప్రవకత లు మర్శయు యాజకుల యొకు అధికార్మును నిర్ూపించుటకు చహిములుగా

ర్ూప ందించబడా్యి. కొీతత నిబంధ్నలో, అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతము యియసు మర్శయు ఆయన మొదటి
శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు అధికార్మునకు సాక్షయమిచునది. అయితద

అసామానయమన
ై లేక అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతములో, అవి దదవుని విశరష్ స్టేవకుల అధికార్ముతో దగగ ర్
సంబంధ్ము లేనివిగా ఉనిప్ుపడు కూడా దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు తీర్మపల యొకు ఇతర్
నాటకతయ ప్రదర్ినలు కూడా ఉనాియి.

మన ర్పజులలో కూడా, మనము ఊహంచని విధ్ములుగా కార్యములు చదయుటకు దదవుడు

సవతంతయరడు. సపష్ర ముగా, మనము లోకమును ప్ర్రక్ించనప్ుపడు, దదవుని సాధార్ణ దెవ
ై కృతమును ప్రతి
మలుప్ులో చూసాతము. మన జీవితములలోని ప్రతి దినమున ఆయన ర్ండవ కార్కములను

ఉప్యోగశంచు విధానములను బటిర మనము కృతజుా లమయ
ై ుండాల్వ. కాని అదద సమయములో, కతస
ీ తు
యొకు నముకమన
ై అనుచర్మలుదదవుని యొకు అసాధార్ణమైన దెవ
ై కృతమును అనుభవించుటకు
కూడా స్టిదధముగా ఉండాల్వ. దదవుడు సాధార్ణంగా మన జీవితములలో ఉప్యోగశంచుకొను ర్ండవ
కార్కములు విఫలమన
ై ప్ుపడు, శతాబే ములుగా ఆయనకు నముకసుతల ైయుండిన ప్రజలు చదస్టిన

విధ్ముగానే మనము దదవుని వైప్ు తిర్గాల్వ. చర్శతరలో ఆయన యొకు అసాధార్ణమైన కార్యముల కొర్కు
మనము ఆయనను పిలవాల్వ, ఎదుకంటే ఆయన ఎలో ప్ుపడు సృషిరలోని ప్రతి కోణము లేకుండా, వాటిని
మించ మర్శయు వయతిర్ేకముగా కూడా కార్యము చదయుటకు సవతంతయరడు. ఆయన ఎదుట ఏదియు
నిలువలేదు.
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మ్మగింప్ు
“దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములు” అను ఈ పాఠంలో, బెబి
ై లు దృకపథములు మర్శయు

వేదాంతశాసత ర సాానముల నుండి కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని ప్రణాళికతో ఎలా వయవహర్శంచందో

మనము చూశాము. దదవునికన ఒక సర్వమును కల్వగశన, నితయమైన మర్శయు విఫలము కాని ప్రణాళిక

ఉనిది మర్శయు దాని దావర్ా ఆయన చర్శతన
ర ు శాస్టిసత ాడు. అయితద ఆయన తన సృషిరతో అడుగడుగున
పాలుప్ంచుకొనుచు అనేక ప్ర్శమితమైన, తాతాుల్వకమన
ై మర్శయు మార్మప చెందు ప్రణాళికలను కూడా
చదసత ాడు. మర్శయు, సృషిరలోను దెైవకృతములోని దదవుని కార్యములను కీమబదధ వేదాంతవేతతలు ఏ
విధ్ముగా సంబో ధిసత ార్ప కూడా మనము చూశాము. దదవుడు తన సాధార్ణమన
ై మర్శయు

అసాధార్ణమన
ై దెవ
ై కృతము దావర్ా సృషిరలోని దృశయమన
ై మర్శయు అదృశయమైన కోణములననిిటిని
చదశాడు, తదావర్ా అవి ఆయన చతత మును నర్వేర్ుశ ఆయనకు నితయ మహమను తదవాలని కోర్ాడు.

దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు కార్యములను గూర్శు అధ్యయనం చదయుచుండగా అనేక ర్కముల

బెైబిలు బో ధ్నలను కీమప్ర్చుటకు సాంప్రదాయిక కీమబదధ వేదాంతవేతతలు అనేక ఉప్యోగకర్మన
ై
మార్గ ములను అందించార్మ. అయితద దీనిని మించ, ఈ పాఠంలో ఈ అంశములను గూర్శు మనము
నేర్ముకుని విష్యములు, మన అనుదిన జీవితము కొర్కు ఎంతో అమూలయమైన అభాయస్టిక

మార్గ దర్ికమును మీకు నాకు అందిసత ాయి. మనము ఈ ప్తనమన
ై లోకములో దదవుని ఆశీర్ావదముల
యొకు అదుుతములను అనుభవించనా లేక శోధ్నలను అనుభవించనా, దదవుని ప్రణాళిక మర్శయు

ఆయన కార్యములను గూర్శు లేఖ్నములు బో ధించుచుని విష్యములు కతీసత ు కొర్కు మర్శయు ఆయన
ర్ాజయము కొర్కు నముకమన
ై స్టేవ చదయుటకు మనలను బలప్ర్మసాతయి మర్శయు ప్ుర్శకొలుపతాయి.
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