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Myths About God 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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దేవుని గురించి అపోహలు 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Myths About God 
 
 

What is God really like? When Jesus came to this 

world, he debunked all kinds of myths about religion 

in general., About 80 different times in the gospels 

Jesus said, "I tell you the truth" And twenty different 

times he said, "You have heard it said, but now I say 

unto you."  

 

Some of the myths that Jesus debunked were myths 

about God. Until Jesus came, God had been viewed 

as a powerful, but a very distant and aloof entity. He 

was impersonable and unpleasable. Jesus taught us 

the best way to think of God was as our Father. In 

fact, that was virtually an unknown metaphor until 

our Jesus came, and he used it over 150 different 

times. He would say, "Our Father who art in 

heaven."  

 

There are many people today who may not be able to 

associate a loving Heavenly Father because their 

father brings up all kinds of negative memories. In 

fact, it may conjure up the memory of someone who 

is distant and aloof, or someone uncaring or 

unconcerned, maybe even someone who abandoned 

or abused them.  

 

So even though Jesus revealed God as no one else 

can, or as no one else has, many people still have 

myths and misconceptions about what God is like. 

What is God like? That's such an important question 

because how you see God is going to determine how 

you see yourself. How you see God is going to shape 

the way your life goes. 

 

I want to share with you three very common myths 

about God, and then as we debunk each of those 

misconceptions, we're going to tell you the truth 

about it from God's Word. 

 

Myth #1 God is unreasonable. That myth 

goes something like this. God just has so many 

demands on my life, I can never meet them all. He's 

unreasonable, unrealistic and a perfectionist. He 

wants me to be perfect. He wants me to be so good 

and boring. He doesn't want me to have any fun. He's 

a killjoy. A lot of people have a picture of God 

sitting up in heaven with this scowl on his face 

waiting to bark down at somebody who's having a 

little fun. Stop that! That's not a new myth. In fact, 

దేవుని గురించి అపోహలు 

 
 

దేవుడు నిజంగా ఎలంటివాడు? యేసు ఈ లోకానికి 

వచి్చ నప్పు డు, అతను సాధారణంగా మతం 

గురంచ్చ అనిి  రకాల అపోహలను తొలగంచాడు., 

సువారతలలో సుమారు 80 వేర్వే రు సారుు యేసు 

ఇల అని్న డు, "నేను మీకు నిజం చెప్పతని్న ను" 

మరయు ఇరవై వేర్వే రు సారుు అతను ఇల 

అని్న డు, "మీరు ఇల చెప్ు డం విన్ని రు, కానీ 

ఇప్పు డు నేను మీతో చెప్పతని్న ను." 

 

యేసు తొలగంచ్చన కొనిి  ప్పరాణాలు దేవుని 

గురంచ్చన ప్పరాణాలు. యేసు వచి్చ  వరకు, దేవుడు 

ఒక శకి తవంతమైన, కానీ చాల దూరం మరయు 

దూరంగా ఉండే వయ కి తగా ప్రగణంచబడా్డడు. అతను 

వంచనలేనివాడు మరయు అసహయ కరమైనవాడు. 

దేవుణ ిమన తండ్రిగా భావించ్చ ఉతతమ మారాానిి  

యేసు మనకు బోధంచాడు. వాసతవానికి, మన 

యేసు వచి్చ  వరకు అది వాసతవంగా తెలియని 

రూప్కం, మరయు అతను దానిని 150 వేర్వే రు 

సారుు ఉప్యోగంచాడు. “ప్రలోకంలో ఉని  మా 

తండ్రీ” అని చెప్పు వాడు. 

 

డ్రప్పమగల ప్రలోకప్ప తండ్రితో సహవాసం 

చ్చయలేని వయ కుతలు నేడు చాల మంది ఉన్ని రు, 

ఎందుకంటే వార తండ్రి అనిి  రకాల డ్రప్తికూల 

జ్ఞ ప ప్కాలను కలిగ ఉంటారు. వాసతవానికి, ఇది 

దూరంగా మరయు దూరంగా ఉని  వయ కి త యొకక  

జ్ఞ ప ప్కశకి తని కలిగసుతంది, లేదా ఎవరనైన్న 

ప్టిటంచుకోని లేదా ప్టిటంచుకోని వయ కి త, బహుశా 

వారని విిచ్చపెటిటన లేదా దురే నియోగం చ్చసిన 

వయ కి తకి కూడ్డ ఉండవచుి . 

 

కాబటిట యేసు దేవుడు ఎవే రూ చ్చయలేని విధంగా 

లేదా మరెవరకీ లేని విధంగా 

బయలుప్రచ్చనప్ు టికీ, దేవుడు ఎల ఉంటాడనే 

దానిపై చాల మందికి అపోహలు మరయు 

అపోహలు ఉన్ని యి. దేవుడు ఎలంటివాడు? ఇది 

చాల ముఖ్య మైన డ్రప్శి  ఎందుకంటే మీరు దేవుణ ి

ఎల చూసాతరు అనేది మీరు మిమమ లిి  ఎల 

చూసుతన్ని రో నిరయిిసాత రు. మీరు భగవంతుిని 

ఎల చూసాతరు అనేది మీ జీవితం ఎల 

సాగుతుందో దానిని రూప్పమాప్బోతున్ని రు. 

 



all of the examples in this lesson originated in the 

very beginning.  

 

This myth came from the first recorded words from 

Satan. The scene is the Garden of Eden, that Utopic 

paradise God created for Adam and Eve, the first two 

human beings. When God put them there and they 

had all the food they wanted, all the sources of 

pleasure, no problems, no toil or no pain. God said, it 

was a paradise. He told them to take care of the 

Garden of Eden.  He also told them they must not do 

only one thing, just  one rule. There is a tree in the 

middle called, the Tree of the Knowledge of Good 

and Evil, they were not eat of that one tree. That's the 

only thing." (Genesis 3) 

 

Now I want to stop there and ask you a question. Is 

that unreasonable? God says, "Do anything you 

want, there's one thing you can't do." Somebody 

says, "Why did God have that one restriction?" God 

wanted to provide man with a choice. He wanted 

Adam and Eve and you and me to love him because 

we choose to love him, not because we had no 

choice. God made it as easy as possible. He said, "I'll 

just give you one wrong possibility, you can do 

anything else, just don't do that one thing."  

 

You know what human nature is, don't you? You tell 

us there's one thing we can't do and what are we 

going to do? You put a sign that says, "Wet Paint! 

Do Not Touch!" What are most of you going to do? 

You put a child in a room with a hundred toys and 

say, "You can play with all those toys, but don't play 

with the lamp that's up there on the dresser." 

Especially if it's a little boy, what is he going to do? 

He's going to go get that lamp. God said there is just 

one thing I don't want you to do.  

 

But then Satan comes along, "Now the serpent was 

more crafty than any of the wild animals the Lord 

God had made. He said to the woman, 'Did God 

really say, 'You must not eat from any tree in the 

garden?' The woman said to the serpent, 'We may eat 

fruit from the trees in the garden, but God did say, 

'You must not eat from the tree that is in the middle 

of the garden, and you must not touch it, or you will 

die.'" (Genesis 3:1) 

 

I want you to catch the shift here. Satan has switched 

the truth for a lie. He has reversed it. He tries to 

make God appear to be unreasonable. He said, "You 

know God put you in paradise and he's given you this 

నేను దేవుని గురంచ్చ చాల సాధారణమైన మూడు 

అపోహలను మీతో ప్ంచుకోవాలనుకుంటుని్న ను, 

ఆపై మేము ఆ అపోహలను తొలగంచ్చనప్పు డు, 

మేము దాని గురంచ్చ దేవుని వాకయ ం నుంి మీకు 

నిజం చెప్ు బోతుని్న ము. 

 

అపోహ #1దేవుడు అసమంజసుడు. ఆ ప్పరాణం 

ఇల ఉంటుంది. దేవుికి న్న జీవితంలో చాల 

ిమాండుు ఉన్ని యి, నేను వాటనిి ంటిని 

ఎప్ు టికీ తీరి లేను. అతను 

అసమంజసమైనవాడు, అవాసతవికుడు మరయు 

ప్రపూరిుడు. నేను ప్రపూరంిగా ఉండ్డలని 

అతను కోరుకుంటుని్న డు. నేను చాల మంచ్చగా 

మరయు బోరంగజ్ఞగా ఉండ్డలని అతను 

కోరుకుంటుని్న డు. నేను సరదాగా గడప్డం 

అతనికి ఇష్టం లేదు. అతను కిలజ్ఞ య్. చాల 

మంది వయ కుతలు సే రంాలో కూరి్చ ని ఉని  

చ్చడ్రానిి  కలిగ ఉన్ని రు, అతని ముఖ్ంపై ఈ 

దురలవాటుతో కొంచెం సరదాగా ఉని  వారపై 

మొరగడ్డనికి వేచ్చ ఉన్ని రు. దాని ఆప్ంి! అది 

కొతత ప్పరాణం కాదు. వాసతవానికి, ఈ పాఠంలోని 

అనిి  ఉదాహరణలు చాల డ్రపారంభంలోనే 

ఉద్భ వించాయి. 
 

ఈ ప్పరాణం సాాను నుంి నమోదు చ్చయబిన 

మొద్టి ప్దాల నుంి వచి్చ ంది. ద్ృశయ ం ఈడెన్ 

గారెనా్, మొద్టి ఇద్దరు మానవులైన ఆడమ్ 

మరయు ఈవ్ కోసం దేవుడు సృష్టంచ్చన 

ఆద్రశ వంతమైన సే రంా. దేవుడు వారని అకక డ 

ఉంచ్చనప్పు డు మరయు వారకి కావలసిన అనిి  

ఆహారాలు, అనిి  ఆనందాల మూలలు, 

సమసయ లు లేవు, డ్రశమ లేదా బాధ లేదు. దేవుడు 

చెపాు డు, అది సే రంా. ఈడెన్ గారెనా్జ్ఞను ాడ్రగతతగా 

చూసుకోవాలని వారకి చెపాు డు. వారు ఒక ప్ని 

మాడ్రతమే చ్చయకూడద్ని, కేవలం ఒక నియమానిి  

మాడ్రతమే చ్చయాలని కూడ్డ ఆయన వారకి 

చెపాు డు. మధయ లో ఒక చెటుట ఉంది, మంచ్చ 

మరయు చెడుల జ్ఞ ప నం యొకక  చెటుట, వారు ఆ 

ఒకక  చెటుటను తినరు. అది ఒకక టే." (ఆదికాండము 

3) 

 

ఇప్పు డు నేను అకక డ ఆగ మిమమ లిి  ఒక డ్రప్శి  

అడగాలనుకుంటుని్న ను. అది అసమంజసమా? 

దేవుడు అంటాడు, "నీకు కావలసినది ఏదైన్న 

చ్చయి, నీవు చ్చయలేనిది ఒకటి ఉంది." ఎవరో 



desire, now he won't let you eat any of it." It is the 

oldest lie in the world, and yet it still works by the 

millions every week. Parents, have you ever said to a 

child, "Yes, you can go out and ride your bike, but 

stay on this block? Don't go down to that busy street 

now." Or, have you ever told your teenager, "Hon, 

have a good time, but be back by 11:30." Sometimes 

they respond, "Sighhhhh! You never let me do 

anything. You never let me have any fun. You just 

won't let me do anything, any way."  

 

Wait a minute. Have you said they couldn't have any 

fun? Have you said everything is off limits? No, you 

just put one thing off limits, but they're saying that's 

unreasonable. It's unreasonable for you to put any 

limits on my life. You're a killjoy. You're not being 

fair. That's the same thing we do to God.  

 

The myth is that God is unreasonable. The truth is 

God is not only reasonable, he is compassionate and 

considerate. Everything he says, everything he does 

for us, any restrictions he places on us are there 

because of his love. The Bible says that every good 

and perfect gift is from God. You and I enjoy 

thousands of gifts and every one of them is from 

God. But when God puts a restriction on it, it's for 

our protection. 

 

Let me ask you a question. Is water a gift from God? 

Sure it is, isn't it? You can't live without it. Your 

body is like 96% water. Can water be misused to 

harm you? Sure you can drown in it. How about fire? 

Is fire a gift from God? Well, of course fire is a gift 

from God. We couldn't live without it, it warms us, it 

fuels machinery. Can fire be misused? Absolutely. Is 

food a gift from God? Absolutely. Can food be 

misused? Absolutely. Is sex a gift from God? 

Absolutely. Can sex be misused? Absolutely. People 

though in our generation complain and say, "God is 

just unreasonable. He gives us these sexual drives 

and sexual desires and then he puts limitations on it. 

There shouldn't be any of those, I should be free to 

do that. Don't you think God knows more than you 

know? 

 

Have you ever stopped to imagine, what if 

everybody used sex the way God intended? Have 

you ever stopped to think about that? Have you ever 

stopped to think about how the world would be? 

There would be no A.I.D.S., there would be no 

syphilis, no gonorrhea or no venereal disease.  There 

would be no sexual abuse of anybody, especially 

అంటారు, "దేవుడు ఆ ఒకక  ఆంక్షను ఎందుకు 

కలిగ ఉని్న డు?" దేవుడు మనిష్కి ఒక ఎంపికను 

అందించాలనుకుని్న డు. ఆడమ్ మరయు ఈవ్ 

మరయు మీరు మరయు నేను అతనిని 

డ్రప్పమించాలని అతను కోరుకుని్న డు, ఎందుకంటే 

మనం అతనిి  డ్రప్పమించాలని ఎంచుకుని్న ము, 

మనకు వేర్వ మారంా లేదు కాబటిట కాదు. దేవుడు 

దానిని వీలైనంత సులభతరం చ్చసాడు. అతను 

చెపాు డు, "నేను మీకు ఒక తప్పు  అవకాశం ఇసాతను, 

మీరు ఇంకేదైన్న చ్చయవచుి , ఆ ఒకక  ప్ని 

చ్చయకంి." 

 

మానవ సే భావం అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు, 

కాదా? మేము చ్చయలేనిది ఒకటి ఉంద్ని మరయు 

మేము ఏమి చ్చయబోతుని్న మని మీరు మాకు 

చెప్ు ంి? మీరు "వెట్ పెయింట్! డంట్ టచ్!" 

అని ఒక బోరాు పెటాటరు. మీలో చాలమంది ఏమి 

చ్చయబోతున్ని రు? వంద్ బొమమ లు ఉని  గదిలో 

పిలువాిని పెటిట, "నువుే  ఆ బొమమ లనిి ంటితో 

ఆడుకోవచుి , కానీ డ్రడెసస రజ్ఞపై ఉని  దీప్ంతో 

ఆడుకోవదుద" అని చెపాు వు. ముఖ్య ంగా చ్చని  

పిలువాడు అయితే ఏం చ్చసాతడు? అతను ఆ దీప్ం 

తీసుకుని వెళ్ళ బోతుని్న డు. నువుే  

చ్చయకూడద్ని నేను కోరుకునేది ఒకక టేనని 

దేవుడు చెపాు డు. 

 

అయితే అప్పు డు సాాను వచి్చ , "దేవుడైన 

డ్రప్భువు చ్చసిన అడవి జంతువులనిి టికంటే 

ఇప్పు డు పాము చాల కుయుకి త కలిగ ఉంది. 

అతను ఆ స్త్రతతో, 'నీవు తోటలోని ఏ చెటుట ప్ండును 

తినకూడదు' అని దేవుడు నిజంగా చెపాు డ్డ?" అని 

అిగాడు. ఆ స్త్రత పాముతో, 'మేము తోటలోని చెటు 

నుంి ప్ండుు తినవచుి , కానీ దేవుడు చెపాు డు, 

'తోట మధయ లో ఉని  చెటుట నుంి మీరు 

తినకూడదు మరయు మీరు దానిని ముటటకూడదు, 

లేదా మీరు చనిపోారు.'' (ఆదికాండము 3:1) 

 

మీరు ఇకక ికి మారాలని కోరుకుంటుని్న ను. 

సాాను స యా నిి  అబద్ధం కోసం మారిా డు. 

అతను దానిని తిపిు కొటాటడు. అతను దేవుడు 

అసమంజసుిగా కనిపించడ్డనికి డ్రప్యతిి సాతడు. 

అతను చెపాు డు, "దేవుడు నినుి  సే రంాలో 

ఉంచాడని మీకు తెలుసు మరయు అతను మీకు 

ఈ కోరకను ఇచిా డు, ఇప్పు డు అతను దానిని 

తిననివే డు." ఇది డ్రప్ప్ంచంలోనే అతయ ంత 



little children, no rapes, no molestation, no broken 

homes from infidelity, no babies born out of wedlock 

and no forced marriages. Murders would be reduced 

drastically. There would be no lifelong guilt and 

shame from fornication. Have you ever thought 

about that? Now you tell me, whose plan is 

reasonable? Whose plan makes more sense?  

 

"Because of the Lord's great love we are not 

consumed, for his compassion never fail." 

(Lamentations 3:22) God says you can have all the 

sex you want, it's my gift to you. But, He insist you 

reserve it only for the person you're married to for 

your own physical, emotional, and spiritual 

protection.  

 

Now somebody says, but God is being unreasonable. 

Listen to me, write it down. Anytime God says, 

"No," it's because he loves me. When Satan whispers 

in our ear, he's saying, "No," just because he doesn't 

want you to enjoy life, that's one of the biggest lies 

that can ever be told.  

 

"Delight yourself in the Lord and he will give you 

the desires of your heart." (Psalm 37:4)  Does that 

sound like a killjoy? Or "put their hope in God, who 

richly provides us with everything for our 

enjoyment." (1 Timothy 6:17)  Does that sound like 

somebody who doesn't want us to have any fun? 

How about, "He who did not spare his own Son, ... 

how will he not also, along with him, graciously give 

us all things?" (Romans 8:32) Is that an unreasonable 

Father? No. For every "No" God says, he has a 

thousand yeses. Our God is a compassionate and 

considerate Father.  

 

Myth #2. God is unreliable. That myth says 

that you can't trust God, he'll lie to you, he's 

inconsistent and he won't tell you the truth. Again, 

that goes all the way back to the Garden of Eden. 

Eve says, "But God did say, 'You must not eat fruit 

from the tree that is in the middle of the garden, and 

you must not touch it, or you will die.' 'You will not 

surely die,' the serpent said to the woman. 'For God 

knows that when you eat of it your eyes will be 

opened, and you will be like God, knowing good and 

evil.'" (Genesis 3:3-5) See what the devil says, "Eve, 

don't you know why God doesn't want you to eat 

that, he doesn't care about you. He just doesn't want 

you to be as smart as he is. Eve, don't you 

understand?"  

 

ప్పరాతనమైన అబద్ధం, అయినప్ు టికీ ఇది 

ఇప్ు టికీ డ్రప్తి వారం మిలియను కొదీద ప్ని చ్చసుతంది. 

తలిుద్ండ్రడులరా, మీరు ఎప్పు డైన్న పిలులతో ఇల 

అన్ని రా, "అవును, మీరు బయటికి వెళ్లు మీ బైకజ్ఞపై 

వెళ్ువచుి , కానీ ఈ జ్ఞబాు కజ్ఞలో ఉండంి? ఇప్పు డు ఆ 

రదీద వీధలోకి వెళ్ువదుద." లేదా, మీరు ఎప్పు డైన్న మీ 

యుక తవయసుస కు ఇల చెపాు రా, "గౌరవం, మంచ్చ 

సమయానిి  కలిగ ఉండంి, అయితే 11:30కి తిరగ 

రంి." కొనిి సారుు వారు ఇల డ్రప్తిసు ందిసాతరు, 

"నిట్టట రుు ! మీరు ననిు  ఏమీ చ్చయనివే రు. మీరు 

ననుి  ఎప్పు డూ సరదాగా ఉండనివే రు. మీరు 

ననుి  ఏమీ చ్చయనివే రు. 

 

ఒక నిమిష్ం ఆగు. వారు సరదాగా ఉండలేరని 

మీరు చెపాు రా? డ్రప్తిదీ ప్రమితికి మించ్చ ఉంద్ని 

మీరు చెపాు రా? లేదు, మీరు కేవలం ఒక 

విష్యానిి  ప్రమితికి దూరంగా ఉంచారు, కానీ 

అది అసమంజసమని వారు చెబుతున్ని రు. మీరు 

న్న జీవిానికి ప్రమితులు విధంచడం 

అసమంజసమైనది. నువుే  కిలజ్ఞ య్జ్ఞవి. మీరు 

న్నయ యంగా వయ వహరంచడం లేదు. మనం దేవునికి 

చ్చసే ప్ని అదే. 

 

దేవుడు అసమంజసుడు అని ప్పరాణం. నిజం 

ఏమిటంటే దేవుడు సహేతుకుడు మాడ్రతమే కాదు, 

అతను ద్యగలవాడు మరయు డ్రశద్ధగలవాడు. 

అతను చెప్పు వనీి , అతను మన కోసం చ్చసే 

డ్రప్తిదానిి , అతను మనపై విధంచ్చ ఏవైన్న 

ఆంక్షలు అతని డ్రప్పమ కారణంగా ఉన్ని యి. డ్రప్తి 

మంచ్చ మరయు ప్రపూరమిైన బహుమతి దేవుని 

నుంి అని బైబిల చెబుతుంది. మీరు మరయు 

నేను వేలకొదీద బహుమతులను ఆనందిసాతము 

మరయు వాటిలో డ్రప్తి ఒకక టి దేవుని నుంి 

వచి్చ నవే. కానీ దేవుడు దానిపై ఆంక్షలు 

విధంచ్చనప్పు డు, అది మన రక్షణ కోసం. 

 

మిమమ లిి  ఒక డ్రప్శి  అడుగుాను. నీరు 

దేవుిచి్చ న వరమా? ఇది ఖ్చి్చ తంగా ఉంది, 

కాదా? మీరు లేకుండ్డ జీవించలేరు. మీ శరీరం 

96% నీరు లంటిది. మీకు హాని కలిగంచడ్డనికి 

నీటిని దురే నియోగం చ్చయవచాి ? ఖ్చి్చ తంగా 

మీరు అందులో మునిగపోవచుి . అగి  గురంచ్చ 

ఎల? అగి  దేవుిచి్చ న వరమా? నిజమే, అగి  

దేవుని నుంి వచి్చ న బహుమతి. అది లేకుండ్డ 

మనం జీవించలేము, అది మనలిి  వేి చ్చసుతంది, 



Right there, by the way are the two phases of 

temptation. I don't care what kind of temptation you 

ever face. They are doubt, and deception. In any 

area of life, the devil tries to get you to doubt what 

God says, "Did God really say you couldn't eat of 

any tree? and Satan will use his own lie and it's 

basically always the same. "Oh, it won't hurt 

anything, everybody is doing it, it’s okay to do it just 

once." He plants his lie, the doubt, the deception, and 

then comes his destruction. 

 

Here's the truth. "Every good and perfect gift is from 

above, coming down from the Father of the heavenly 

lights, who does not change like shifting shadows." 

(James 1:17) You better believe God is reliable, in 

fact, he is consistent. He is the only, ultimate, 

consistent thing in this universe. Now you may have 

some things, or even some people that you know you 

can depend upon, but even the best of those will 

ultimately fail. The only really consistent thing in the 

universe is Jehovah God. Your heavenly Father is the 

one thing that you can count on.  

 

If you were raised in a home where you had a very 

unpredictable Father, that when you came home, you 

didn't know if he was going to hug you or slug you. 

You didn't know if he was going to be silent or 

violent or be drunk or sober. The sad reality is 

inconsistent fathers rear insecure children. Some of 

you are battling this for decades later and I feel for 

you. 

 

I can't go back and change your father. I cannot get 

you over that insecurity with one touch of my finger, 

but there's something that will. You have to put it in 

the very core of your heart and at the center of your 

belief.  You serve a heavenly Father who is 

absolutely consistent. He's not going to like you one 

day and not like you the next. He's not going to pat 

you on the back one minute and kick you the next. 

You have a hard time not thinking of him that way 

because of the projections you have from your past. 

The problem is, we don't like to spend time with 

inconsistent people. If you have somebody in your 

life who is inconsistent, you just want to get away 

from them. You don't want to be around them. If you 

think God is that way, You will never pray. If you 

think God's that way, you don't want to worship Him. 

You may go to church, but you'll get there dragging 

and kicking.  You don't want to go, if you think God 

is unreliable. You just don't want to have anything to 

యండ్రాలకు ఇంధనం ఇసుతంది. అగి ని 

దురే నియోగం చ్చయవచాి ? ఖ్చి్చ తంగా. ఆహారం 

దేవుిచి్చ న వరమా? ఖ్చి్చ తంగా. ఆహారానిి  

దురే నియోగం చ్చయవచాి ? ఖ్చి్చ తంగా. సెకస  

అనేది దేవుిచి్చ న వరమా? ఖ్చి్చ తంగా. సెకస జ్ఞను 

దురే నియోగం చ్చయవచాి ? ఖ్చి్చ తంగా. మన 

తరంలో డ్రప్జలు ఫిరాయ దు చ్చసాతరు మరయు ఇల 

అంటారు, "దేవుడు అసమంజసుడు. అతను 

మనకు ఈ లైంగక కోరకలు మరయు లైంగక 

కోరకలను ఇసాతడు, ఆపై అతను దానిపై 

ప్రమితులు విధంచాడు. వాటిలో ఏవీ 

ఉండకూడదు, నేను అల చ్చయడ్డనికి సేే చఛ గా 

ఉండ్డలి. మీకు తెలిసిన దానికంటే దేవునికి 

ఎకుక వ తెలుసునని మీరు అనుకోలేదా? 

 

మీరు ఎప్పు డైన్న ఊహంచడం ఆగపోయారా, 

దేవుడు ఉదేదశంచ్చన విధంగా అంద్రూ సెకస జ్ఞని 

ఉప్యోగసేత ఎల ఉంటుంది? మీరు ఎప్పు డైన్న 

దాని గురంచ్చ ఆలోచ్చంచడం మానేశారా? డ్రప్ప్ంచం 

ఎల ఉంటుందో ఆలోచ్చంచడం మీరు ఎప్పు డైన్న 

ఆగపోయారా? AIDS ఉండదు, సిఫిలిస్ ఉండదు, 

గనేరయా ఉండదు లేదా వెనిరయల వాయ ధ 

ఉండదు. ఎవరపైన్న లైంగక వేధంప్పలు ఉండవు, 

ముఖ్య ంగా చ్చని పిలులు, అాయ చారాలు, 

వేధంప్పలు, అవిశేా సం నుంి విరగపోయిన ఇళ్లు, 

వివాహం నుంి ప్పటిటన పిలులు మరయు 

బలవంతప్ప వివాహాలు ఉండవు. హతయ లు 

గణనీయంగా తగుాాయి. వయ భిచారం నుంి 

జీవితకాల అప్రాధం మరయు అవమానం 

ఉండదు. మీరు ఎప్పు డైన్న దాని గురంచ్చ 

ఆలోచ్చంచారా? ఇప్పు డు మీరు చెప్ు ంి, ఎవర 

డ్రప్ణాళ్లక సహేతుకమైనది? ఎవర జ్ఞపాున్ మరంత 

అరథవంతంగా ఉంటుంది? 

 

"డ్రప్భువు యొకక  గొప్ు  డ్రప్పమ కారణంగా మనం 

సేవించబడము, ఎందుకంటే ఆయన కరుణ 

ఎని టికీ విఫలం కాదు." (విలప్వాకయ ములు 3:22) 

దేవుడు మీకు కావలసిన అనిి  సెకస జ్ఞలో 

పాలా్గనవచి ని చెపాు డు, అది నీకు న్న బహుమతి. 

కానీ, మీ సే ంత శారీరక, భావోదేే గ మరయు 

ఆధాయ తిమ క రక్షణ కోసం మీరు వివాహం చ్చసుకుని  

వయ కి తకి మాడ్రతమే దానిని కేటాయించాలని అతను 

నొకిక  చెపాు డు. 

 



do with him. Our God is not moody or 

temperamental, He is always consistent. 

 

I did a very good study not long ago that found the 

number one reason that kids rebel against their 

parents is because of resentment. The number one 

cause of resentment is broken promises. Dad, you 

promised you'd do that. Mom, you promised you'd 

do this. Broken promises led to resentment and 

resentment to rebellion. The great news is our God is 

not that kind of father. I could give you 50 verses 

that confirm the reliability and the consistency of 

God, but my favorite is just wrapped up in the very 

blunt statement "It is impossible for God to lie." 

(Hebrews 6:18) Just mark it down. If God says it, it's 

the truth.  

 

One thing I want you to know is that this consistent, 

compassionate Father has a love for you that's never 

going to change. I don't care where you go, I don't 

care what you do, and I don't care what you've done. 

The love that God Almighty has for you never 

waivers.  “What shall separate us from the love of 

Christ, famine, peril, nakedness, sword, persecution, 

death?" … "'No, in all these things we're more than 

conquerors through him who loved us." (Romans 

8:35,37) Remember the parable of the prodigal son? 

Remember the daddy that ran to the boy on the way 

back home? In what part of that parable was the 

father loving the son? The answer is all the way 

through it. It didn't matter where the boy was. The 

father never stopped loving the boy.  He loved him 

consistently all the way through it. 

 

Myth #3 God is unconcerned about me. 

That lie causes major unhappiness. The idea is that 

God is unconcerned with me because I am 

insignificant. There are six billion people on the face 

of the earth and God has got so much to worry about, 

he's got to worry about war and famine and starving 

children. He is not interested in me. Satan comes in 

on the heels of that thinking and says to you, "Who 

do you think you are? What do you think you're 

doing praying to God with your petty little request?" 

Folks, this is one of the most destructive myths out 

there. If you buy into it, it will just lead you totally 

away from God. That's the myth. The truth of the 

matter is, our God is a caring Father.  

 

Look back to Genesis 3, Remember Adam and Eve 

sinned. Eve ate first, and then Adam ate after that, 

and so they sinned. Let me ask you a question: When 

ఇప్పు డు ఎవరో చెపాు రు, కానీ దేవుడు 

అసమంజసంగా ఉని్న డు. న్న మాట వినంి, 

డ్రవాయంి. దేవుడు ఎప్పు డైన్న, "లేదు" అని 

చెపిు నప్పు డు, అది అతను ననుి  

డ్రప్పమిసుతని ందున. సాాను మన చెవిలో 

గుసగుసలినప్పు డు, అతను "వదుద" అని 

చెబుతుని్న డు, ఎందుకంటే మీరు జీవిానిి  

ఆసేా దించడం అతనికి ఇష్టం లేదు, ఇది 

ఎప్పు డూ చెప్ు గలిగే అతిపెద్ద అబదాధ లలో ఒకటి. 

 

"డ్రప్భువులో ఆనందించంి మరయు అతను మీ 

హృద్య కోరకలను మీకు ఇసాతడు." (కీర తన 37:4) 

అది సంతోష్కరమైన ఆనంద్ంల అనిపిసుతందా? 

లేదా "మన ఆనంద్ం కొరకు మనకు సమసతమును 

సమృదిధగా అందించ్చ దేవునియందు వార 

నిరీక్షణను ఉంచంి." (1 తిమోతి 6:17) మనం 

సరదాగా గడప్డం ఇష్టం లేని వయ కి తల 

అనిపిసుతందా? ఎల అంటే, "తన సే ంత 

కుమారుిని విిచ్చపెటటనివాడు, ... అతనితో పాటు, 

అతను కూడ్డ ద్యతో మనకు అనీి  ఎల 

ఇవే డు?" (రోమీయులు 8:32) అది 

అసమంజసమైన తండ్రిన్న? కాదు. దేవుడు చెప్పు  

డ్రప్తి "కాదు"కి, అతనికి వెయియ  అవును. మన 

దేవుడు ద్యగల మరయు డ్రశద్ధగల తండ్రి. 

 

అపోహ #2.దేవుడు నమమ శకయ ం కానివాడు. మీరు 

దేవుణ ివిశే సించలేరని, అతను మీకు అబద్ధం 

చెబుాడని, అతను అసిథరుడు మరయు అతను 

మీకు నిజం చెప్ు డు అని ఆ ప్పరాణం 

చెబుతుంది. మళ్ళళ , అది ఈడెన్ గారెనా్ వరకు 

తిరగ వెళ్లతుంది. హవే  ఇల చెబుతోంది, 

"అయితే తోట మధయ లో ఉని  చెటుట ఫలలను 

తినకూడద్ని, దానిని ముటుటకోకూడద్ని, లేదా 

మీరు చనిపోారని దేవుడు చెపాు డు. ‘నువుే  

తప్ు కుండ్డ చనిపోవు’ అని పాము ఆ స్త్రతతో 

చెపిు ంది, ‘నీవు దాని తిని ప్పు డు నీ కనుి లు 

తెరవబడాయని, మంచీ చెడూ తెలుసుకుని 

దేవునిల ఉంటావని దేవునికి తెలుసు’ 

(ఆదికాండము 3:3). -5) దెయయ ం ఏమి 

చెబుతుందో చూడంి, "ఈవ్, మీరు దానిని 

తినకూడద్ని దేవుడు ఎందుకు కోరుకోలేడ మీకు 

తెలియదా, అతను మీ గురంచ్చ ప్టిటంచుకోడు. 

మీరు తనంత తెలివిగా ఉండ్డలని అతను 

కోరుకోడు. . ఈవ్, నీకు అరథం కాలేదా?" 

 



did God know about the sin? Remember he is the 

omniscient God. God knew about the sin the second 

it happened. He may have been up in heaven, but he 

knew that it happened.  "Then the man and his wife 

heard the sound of the Lord God as he was walking 

in the garden in the cool of the day, and they hid 

from the Lord God among the trees of the garden. 

But the Lord God called to the man, 'Where are 

you?'" (Genesis 3:8) Folks, I love that, and I want to 

make sure you see it. Now to answer that, they come 

out and say, "We were naked, and we hid ourselves." 

God said, "How did you know you were naked? Did 

you eat of the tree?" Remember this people, 

whenever God asks a question in Scripture, it's not 

for the purpose of information, he already knows. 

Whenever God asks a question in Scripture, he is 

trying to reveal to the person he is asking what the 

truth is so that they will be affected by it.  

 

 God already knew they had sinned, but he came to 

the garden just like he had always done. He walked 

through the trees, and he called out to man, "Where 

are you Adam? Where are you? I'm looking for you." 

I want you to know something folks, our God has 

never stopped doing that. He still comes walking 

among us, and he calls for us incessantly. 

 

From day one, God is looking to help man, even 

when man was trying to hide from him. If you think 

God is unconcerned about you, read Matthew 10:29-

31 “Are not two sparrows sold for a penny? Yet not 

one of them will fall to the ground apart from the 

will of your Father.  And even the very hairs of your 

head are all numbered.  So don't be afraid; you are 

worth more than many sparrows.” He knows the 

number of hairs on your head, I might add, he also 

knows the true color. It says, if he knows when one 

of those sparrows fall, how much more, and I've 

underlined in my Bible the words, much more, will 

he care about you. You're worth more than all the 

sparrows because you're made in the very image of 

God. You know the myth out there is that God is 

distant, he is the manager of the universe and he 

doesn't care much about your daily needs, he may not 

even know your name. He'll just look it up one day at 

Judgment. He's got a big file.  

 

We've epitomized that kind of thinking. Remember 

the Bette Midler song that came out during the Gulf 

War, a beautiful song, "From a distance, God is 

watching you, from a distance." It's a pretty song, but 

it's a lie, it's a myth. God is not watching you from a 

అకక డే, టంప్పటష్న్ యొకక  రెండు ద్శలు 

ఉన్ని యి. మీరు ఎప్పు డైన్న ఎలంటి టంప్పటష్న్జ్ఞను 

ఎదుర్చక న్ని రో నేను ప్టిటంచుకోను. అవి 

అనుమానం, మోసం. జీవితంలోని ఏ 

డ్రపాంతంలోనైన్న, దేవుడు చెప్పు దానిపై మీకు 

సందేహం కలిగేల దెయయ ం డ్రప్యతిి సుతంది, 

"మీరు ఏ చెటుటను తినలేరని దేవుడు నిజంగా 

చెపాు డ్డ? మరయు సాాను తన సే ంత 

అబదాధ నిి  ఉప్యోగసాతడు మరయు ఇది 

డ్రపాథమికంగా ఎలుప్పు డూ అలగే ఉంటుంది. 

"ఓహ్, ఇది ఏమీ బాధంచదు, అంద్రూ 

చ్చసుతన్ని రు, ఒకక సార చ్చసేత ఫరాే లేదు." అతను 

తన అబదాధ నిి , సందేహానిి , మోసానిి  న్నటాడు, 

ఆపై అతని న్నశనం వసుతంది. 

 

ఇకక డ నిజం ఉంది. "డ్రప్తి మంచ్చ మరయు 

ప్రపూరమిైన బహుమతి పైనుంి, సే రపా్ప లైటు 

తండ్రి నుంి దిగవసుతంది, అతను మారుతుని  

నీడల వలె మారవు." (యాకోబు 1:17) దేవుడు 

నమమ ద్గనవాడని మీరు నముమ ారు, నిానికి 

ఆయన జ్ఞసిథరంగా ఉంటాడు. ఈ విశే ంలో ఏకైక, 

అంతిమ, జ్ఞసిథరమైన విష్యం ఆయనే. ఇప్పు డు 

మీరు కొనిి  విష్యాలను కలిగ ఉండవచుి  లేదా 

మీరు ఆధారప్ి ఉండవచి ని మీకు తెలిసిన 

కొంతమంది వయ కుతలు కూడ్డ ఉండవచుి , కానీ 

వాటిలో ఉతతమమైనవి కూడ్డ చ్చవరకి 

విఫలమవుాయి. విశే ంలో నిజంగా జ్ఞసిథరమైన ఏకైక 

విష్యం యెహోవా దేవుడు. మీ ప్రలోకప్ప తండ్రి 

మీరు విశే సించద్గన ఏకైక విష్యం. 

 

మీరు చాల అనూహయ మైన తండ్రి ఉని  ఇంటోు  

పెరగారు, మీరు ఇంటికి వచి్చ నప్పు డు, అతను 

మిమమ లిి  కౌగలించుకుంటాడ్డ లేదా మిమమ లిి  

జ్ఞసుగ చ్చయబోతున్ని డ మీకు తెలియదు. అతను 

నిశశ బదంగా ఉంటాడ లేదా హంసాతమ కంగా 

ఉంటాడ లేదా డ్రాగ ఉంటాడ లేదా తెలివిగా 

ఉంటాడ మీకు తెలియదు. విచారకరమైన వాసతవం 

ఏమిటంటే, అసిథరమైన తండ్రడులు అసురక్షిత 

పిలులను పెంచుారు. మీలో కొంద్రు ద్శాబాదలుగా 

దీనితో పోరాడుతున్ని రు మరయు నేను మీ కోసం 

భావిసుతని్న ను. 

 

నేను వెనకిక  వెళ్లు మీ తండ్రిని మారి లేను. న్న 

వేలితో ఒకక  సు రశ తో నేను మిమమ లిి  ఆ అభడ్రద్ా 

భావానిి  అధగమించలేను, కానీ ఏదో ఒకటి 



distance. God is watching you up close and personal. 

He knows everything about you. And he cares more 

for you than anybody else ever could.  

 

“'If anyone loves me, he will obey my teaching. My 

Father will love him, and we will come to him and 

make our home with him.'" (John 14:23) That was a 

prophecy of the coming of the Holy Spirit, who 

would indwell the heart of the obedient believer. Isn't 

that great? He said, "You don't have to worry about 

me being near you. I'm going to be in you." That's 

about as close as you can get. I'm going to be in you, 

and he is for all those who in obedience to the gospel 

accept the good news of Jesus.  

 

One final thing when God looked at the serpent, who 

was Satan he was incensed. He said to that serpent, 

"From her offspring there is going to come one, and 

you will bruise his heel, but he will crush his head." 

(Genesis 3:15) Those of you who know the Bible 

recognize that's the first time that the coming of 

Jesus Christ was prophesied. Our Lord would have 

his heel bruised but he would crush Satan's head. Do 

you think our God is not compassionate, not 

consistent, not caring? He walked in the garden, He 

sent His son and he will take care of all your 

problems.  But you must allow Him to do so. 

 

Maybe some myths about God have been debunked 

for you. Maybe you see the Father the way he really 

is, caring, considerate, compassionate and consistent. 

Maybe you've bought into some lie that's kept you 

from him up to this point, maybe you didn't have the 

model at home of what a father should be. All that is 

in the past. What counts is what you are going to do 

with the Lord and Savior from this moment forward. 

I hope if you are not a Christian, today will be the 

day you confess Jesus and for the forgiveness of your 

sins be buried with him in baptism into his own 

death, burial, and resurrection in order for you to 

raised a new creation to walk in that newness of life. 

If you need to return back to God, then I hope you 

will have the courage to do that and to embrace this 

wonderful Father.  
Lesson #1245  
 

 

 

ఉంటుంది. మీరు దానిని మీ హృద్యంలో 

మరయు మీ విశేా సం మధయ లో ఉంచాలి. మీరు 

ఖ్చి్చ తంగా జ్ఞసిథరంగా ఉండే ప్రలోకప్ప తండ్రికి సేవ 

చ్చసాతరు. అతను ఒక రోజు నినుి  ఇష్టప్డడు 

మరయు తరువాతి రోజు నినుి  ఇష్టప్డడు. అతను 

మిమమ లిి  ఒకక  నిమిష్ం వీప్ప మీద్ తటిట, తరేా తి 

నిమిష్ం తని డం లేదు. మీ గతం నుంి మీకు 

ఉని  అంచన్నల కారణంగా మీరు అతని గురంచ్చ 

ఆ విధంగా ఆలోచ్చంచకపోవటం చాల కష్టం. 

సమసయ  ఏమిటంటే, మనం అసిథరమైన వయ కుతలతో 

సమయం గడప్డం ఇష్టం లేదు. మీ జీవితంలో 

అసిథరమైన ఎవరైన్న ఉంటే, మీరు వార నుంి 

దూరంగా ఉండ్డలని కోరుకుంటారు. మీరు వార 

చుట్టట  ఉండటం ఇష్టం లేదు. దేవుడు ఆ విధంగా 

ఉని్న డని మీరు అనుకుంటే, మీరు ఎని టికీ 

డ్రపార థన చ్చయరు. మీరు దేవుడని అనుకుంటే, మీరు 

ఆయనను ఆరాధంచకూడదు. మీరు చరి కి 

వెళ్ళ వచుి , కానీ మీరు లగుతూ మరయు 

తనుి తూ అకక ికి చ్చరుకుంటారు. దేవుడు 

నమమ ద్గనివాడు అని మీరు అనుకుంటే, మీరు 

వెళ్లు లని అనుకోరు. మీరు అతనితో ఏమీ 

చ్చయకూడద్నుకుంటున్ని రు. మన దేవుడు 

మూీ లేదా సే భావానిి  కలిగ ఉండడు, అతను 

ఎలుప్పు డూ జ్ఞసిథరంగా ఉంటాడు. 

 

నేను చాల కాలం డ్రకితం చాల మంచ్చ 

అధయ యనం చ్చసాను, పిలులు తమ 

తలిుద్ండ్రడులపై తిరుగుబాటు చ్చయడ్డనికి మొద్టి 

కారణం ఆడ్రగహం కారణంగానే కనుగొనబింది. 

ఆడ్రగహానికి మొద్టి కారణం ఉలుంఘంచ్చన 

వాగాదన్నలు. న్నని , నువుే  చ్చసాతనని వాగాదనం 

చ్చశావు. అమామ , నువుే  ఇల చ్చసాతనని వాగాదనం 

చ్చశావు. విరగన వాగాదన్నలు ఆడ్రగహానికి మరయు 

ఆడ్రగహానికి తిరుగుబాటుకు దారతీశాయి. గొప్ు  వారత 

ఏమిటంటే మన దేవుడు అలంటి తండ్రి కాదు. 

దేవుని విశే సనీయత మరయు జ్ఞసిథరాే నిి  

నిరాధ రంచ్చ 50 ప్దాయ లను నేను మీకు ఇవే గలను, 

కానీ న్నకు ఇష్టమైనది "దేవుడు అబద్ధం చెప్ు డం 

అసాధయ ం" అనే చాల మొదుదబారన డ్రప్కటనతో 

చుటటబి ఉంది. (హెడ్రీయులు 6:18) దానిి  గురుత 

పెటుటకోంి. దేవుడు చెబితే అది నిజం. 

 

నేను మీరు తెలుసుకోవలసిన ఒక విష్యం 

ఏమిటంటే, ఈ జ్ఞసిథరమైన, ద్యగల తండ్రికి మీ ప్టు 

డ్రప్పమ ఉంది, అది ఎప్ు టికీ మారదు. మీరు 



ఎకక ికి వెళ్లున్న నేను ప్టిటంచుకోను, మీరు ఏమి 

చ్చసిన్న నేను ప్టిటంచుకోను మరయు మీరు ఏమి 

చ్చసిన్న నేను ప్టిటంచుకోను. సరే శకి తమంతుడైన 

దేవుడు నీ ప్టు చూప్ప డ్రప్పమ ఎప్ు టికీ వద్లదు. 

"డ్రకీసుత డ్రప్పమ నుంి మనలిి  ఏది వేరు చ్చసుతంది, 

కరువు, ఆప్ద్, నగి తే ం, కతిత, హంస, మరణం?" ... 

"'కాదు, మనలను డ్రప్పమించ్చన వాని దేా రా 

వీటనిి టిలో మనం విజేతల కంటే ఎకుక వ." 

(రోమనుు 8: 35,37) తపిు పోయిన కుమారుి 

ఉప్మానం గురుతందా? ఇంటికి తిరగ వచి్చ  దారలో 

అబాా యి ద్గరాకు ప్రుగెతితన న్నని  గురుతందా? ఆ 

ఉప్మానంలోని తండ్రి ఏ భాగంలో కొడుకును 

డ్రప్పమిసుతని్న డు? సమాధానం మొతతం దాని 

దేా రానే ఉంది. 'అబాా యి ఎకక డ ఉన్ని  

ప్రాే లేదు. తండ్రి ఆ అబాా యిని డ్రప్పమించడం 

మానేశాడు. అతను అతనిని నిరంతరం 

డ్రప్పమించాడు. 

 

అపోహ #3దేవుడు న్న గురంచ్చ ప్టిటంచుకోడు. ఆ 

అబద్ధం తీడ్రవ అసంతృపితని కలిగసుతంది. నేను 

అలు మైనవాిని కాబటిట భగవంతుడు న్న ప్టు 

డ్రశద్ధ చూప్డు అని ఆలోచన. భూమిపై ఆరు 

బిలియను మంది డ్రప్జలు ఉన్ని రు మరయు 

దేవుడు చాల చ్చంతించవలసి ఉంది, అతను 

యుద్ధం మరయు కరువు మరయు ఆకలితో ఉని  

పిలుల గురంచ్చ చ్చంతించవలసి వచి్చ ంది. 

అతనికి న్నపై ఆసకి త లేదు. ఆ ఆలోచనలో సాాను 

వచి్చ  మీతో ఇల అంటాడు, "నువుే  ఎవరని 

అనుకుంటుని్న వు? నీ చ్చని  చ్చని  అభయ ర థనతో 

దేవుణ ిడ్రపార థస్తత  ఏమి చ్చసుతని్న వు?" డ్రప్జలరా, 

ఇది అకక డ ఉని  అతయ ంత విధే ంసక 

ప్పరాణాలలో ఒకటి. మీరు దానిని కొనుగోలు చ్చసేత, 

అది మిమమ లిి  దేవుని నుంి పూరతగా దూరం 

చ్చసుతంది. అది ప్పరాణం. విష్యం యొకక  నిజం 

ఏమిటంటే, మన దేవుడు డ్రశద్ధగల తండ్రి. 
 

ఆదికాండము 3ని తిరగ చూడంి, ఆడం మరయు 

ఈవ్ పాప్ం చ్చశారో గురుతంచుకోంి. హవే  మొద్ట 

తిని ది, ఆ తరేా త ఆదాము తిని్న డు, కాబటిట 

వారు పాప్ం చ్చశారు. నేను మిమమ లిి  ఒక డ్రప్శి  

అడుగుాను: పాప్ం గురంచ్చ దేవునికి ఎప్పు డు 

తెలుసు? ఆయనే సరే జుపడైన దేవుడు అని 

గురుతంచుకోంి. పాప్ం జరగన వెంటనే దేవునికి 

తెలుసు. అతను సే రంాలో ఉంి ఉండవచుి , 

కానీ అది జరగంద్ని అతనికి తెలుసు. "అప్పు డు 



మనిష్ మరయు అతని భారయ  ప్గటిపూట చలుగా 

తోటలో నడుచుకుంట్ట వెళ్లతుండగా డ్రప్భువైన 

దేవుడు శబదం విని, వారు తోటలోని చెటు మధయ  

దేవుడైన యెహోవా నుంి దాకుక న్ని రు. అయితే 

డ్రప్భువైన దేవుడు మనిష్ని పిలిచాడు. , 'మీరు 

ఎకక డ ఉన్ని రు?'" (ఆదికాండము 3:8) డ్రప్జలరా, 

నేను దానిని ఇష్టప్డుతుని్న ను మరయు మీరు 

దానిని చూసేల చూడ్డలనుకుంటుని్న ను. 

ఇప్పు డు దానికి సమాధానం చెప్ు డ్డనికి, వారు 

బయటకు వచి్చ , "మేము నగి ంగా ఉని్న ము, 

మరయు మేము దాచాము." దేవుడు, "నువుే  

నగి ంగా ఉని్న వని నీకెల తెలుసు? చెటుటను 

తిన్ని వా?" ఈ డ్రప్జలను గురుతంచుకో, దేవుడు 

లేఖ్నంలో ఒక డ్రప్శి  అిగనప్పు డలు , అది 

సమాచారం కోసం కాదు, అతనికి ముందే తెలుసు. 

దేవుడు లేఖ్నంలో ఒక డ్రప్శి  అిగనప్పు డలు , 

అతను అిగే వయ కి తకి నిజం ఏమిటో 

వెలుి ంచడ్డనికి డ్రప్యతిి సాతడు, తదాే రా వారు 

దాని దేా రా డ్రప్భావితమవుారు. 

 

వారు పాప్ం చ్చశారని దేవునికి ముందే తెలుసు, కానీ 

అతను ఎప్ు టిలగే తోటకి వచిా డు. అతను చెటు 

గుండ్డ నిచాడు మరయు అతను మనిష్ని 

పిలిచాడు, "ఆదామ్ ఎకక డ ఉన్ని రు? మీరు 

ఎకక డ ఉన్ని రు? నేను మీ కోసం 

వెతుకుతుని్న ను." మీరు ఒక విష్యం 

తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటుని్న ను, మన 

దేవుడు అల చ్చయడం ఎప్పు డూ ఆప్లేదు. 

అతను ఇప్ు టికీ మన మధయ  నడుచుకుంట్ట 

వసుతని్న డు మరయు అతను నిరంతరం మన 

కోసం పిలుసాతడు. 

 

మొద్టి రోజు నుంి, మనిష్ అతని నుంి 

దాచడ్డనికి డ్రప్యతిి సుతని ప్పు డు కూడ్డ దేవుడు 

మనిష్కి సహాయం చ్చయాలని చూసుతని్న డు. 

దేవుడు మీ గురంచ్చ ప్టిటంచుకోవడం లేద్ని మీరు 

అనుకుంటే, మతతయి 10:29-31 చద్వంి “రెండు 

పిచుి కలు ఒకక  పైసాకు అమమ బడలేదా? అయితే 

వాటిలో ఒకక టి కూడ్డ మీ తండ్రి చ్చ తానికి భిని ంగా 

నేలమీద్ ప్డదు. మరయు మీ తల వెండ్రటుకలు 

కూడ్డ లెకిక ంచబడా్డయి. కాబటిట భయప్డవదుద; 

మీరు చాల పిచుి కల కంటే విలువైనవారు. మీ 

తలపై వెండ్రటుకల సంఖ్య  అతనికి తెలుసు, నేను 

జోించవచుి , అతనికి నిజమైన రంగు కూడ్డ 

తెలుసు. ఆ పిచుి కలలో ఒకటి ఎప్పు డు 



ప్ిపోతుందో అతనికి తెలిసేత, ఇంకా ఎంత 

ఎకుక వ, మరయు నేను న్న బైబిలోు  ప్దాలను 

అండరెలున్ చ్చసాను, అతను మీ గురంచ్చ 

ప్టిటంచుకుంటాడు. మీరు అనిి  పిచుి కల కంటే 

విలువైనవారు ఎందుకంటే మీరు దేవుని 

సే రూప్ంలో ఉన్ని రు. దేవుడు చాల దూరం 

ఉని్న డని, ఆయన విశేా నికి నిరేా హకుడు 

మరయు అతను మీ రోజువారీ అవసరాల గురంచ్చ 

పెద్దగా ప్టిటంచుకోడు అనే అపోహ మీకు తెలుసు, 

అతనికి మీ ప్పరు కూడ్డ తెలియకపోవచుి . అతను 

జిమింట్ వద్ద ఒక రోజు దానిని చూసాతడు. అతని 

ద్గరా పెద్ద ఫైల ఉంది. 

 

మేము ఆ రకమైన ఆలోచనను సారాంశం చ్చసాము. 

గల్  యుద్ధంలో వచి్చ న బెటట మిడుర పాట, 

"దూరం నుంి, దేవుడు నినుి  చూసుతని్న డు, 

దూరం నుంి" అనే అంద్మైన పాట 

గురుతంచుకోంి. ఇది ఒక అంద్మైన పాట, కానీ 

ఇది అబద్ధం, ఇది ఒక ప్పరాణం. దేవుడు నినుి  

దూరం నుంి చూడటం లేదు. దేవుడు నినుి  

ద్గరాగా మరయు వయ కి తగతంగా చూసుతని్న డు. 

అతనికి నీ గురంచ్చ అనీి  తెలుసు. మరయు 

అతను మీ కోసం మరెవరకీ లేనంత డ్రశద్ధ 

వహసాతడు. 

 

"'ఎవరైన్న ననుి  డ్రప్పమిసేత, అతను న్న బోధనకు 

లోబడాడు. న్న తండ్రి అతనిని డ్రప్పమిసాతడు, 

మరయు మేము అతని వద్దకు వచి్చ  అతనితో మా 

ఇంటిని చ్చజ్ఞసాతము.' (ాన్ 14:23) ఇది విధేయతగల 

విశాే సి హృద్యంలో నివసించ్చ ప్రశుదాధ తమ  

రాకడ గురంచ్చ డ్రప్వచనం. అది గొప్ు ది 

కాదా?అతను అని్న డు, "నేను మీ ద్గరా 

ఉని ందుకు మీరు చ్చంతించాలిస న అవసరం 

లేదు. నేను నీలో ఉండబోతుని్న ను. "అది మీరు 

పంద్గలిగనంత ద్గరాగా ఉంటుంది. నేను మీలో 

ఉండబోతుని్న ను, మరయు సువారతకు 

విధేయతతో యేసు సువారతను అంగీకరంచ్చ 

వారంద్రకీ ఆయన. 

 

ఆఖ్ర విష్యం ఏమిటంటే, దేవుడు పాము వైప్ప 

చూసినప్పు డు, అతను సాాను అని 

మంిప్డా్డడు. అతను ఆ పాముతో, "ఆమ 

సంానం నుంి ఒకటి వచుి ను, మరయు మీరు 

అతని మడమను కొటటంి, కానీ అతను అతని 

తలను నలిపివేసాతడు." (ఆదికాండము 3:15) మీలో 



బైబిల తెలిసిన వారు యేసుడ్రకీసుత రాకడ 

డ్రప్వచ్చంచడ్డనిి  మొద్టిసారగా గురతసాత రు. మన 

డ్రప్భువు తన మడమకు గాయం అయితే అతను 

సాాను తలను నలిప్పసాతడు. మన దేవుడు 

కనికరం లేనివాడు, జ్ఞసిథరమైనవాడు కాదు, డ్రశద్ధ 

వహంచడు అని మీరు అనుకుంటున్ని రా? అతను 

తోటలో నిచాడు, అతను తన కొడుకును 

ప్ంపాడు మరయు అతను మీ సమసయ లనిి ంటినీ 

చూసుకుంటాడు. కానీ మీరు అతనిని అల 

అనుమతించాలి. 

 

బహుశా మీ కోసం దేవుని గురంచ్చన కొనిి  

అపోహలు తొలగంచబి ఉండవచుి . బహుశా 

మీరు తండ్రిని నిజంగా ఎల ఉన్ని రో, డ్రశద్ధగా, 

డ్రశద్ధగా, కరుణతో మరయు జ్ఞసిథరంగా చూసాతరు. 

బహుశా మీరు ఈ సమయం వరకు అతని నుంి 

మిమమ లిి  దూరంగా ఉంచ్చన ఏదో ఒక అబదాధ నిి  

కొనుగోలు చ్చసి ఉండవచుి , బహుశా తండ్రి ఎల 

ఉండ్డలనే మోడల మీకు ఇంటోు  లేకపోవచుి . 

అద్ంా గతం. ఈ క్షణం నుంి మీరు డ్రప్భువు 

మరయు రక్షకునితో ఏమి చ్చయబోతున్ని రనేది 

ముఖ్య మైనది. మీరు స్త్కైసతవులు కాకపోతే, ఈ రోజు 

మీరు యేసును అంగీకరంచ్చ రోజు అని నేను 

ఆశసుతని్న ను మరయు మీ పాపాల క్షమాప్ణ కోసం 

బాపిటజంలో అతనితో పాటు అతని మరణం, 

ఖ్ననం మరయు ప్పనరు థానంలో ఖ్ననం 

చ్చయబి, మీరు నడవడ్డనికి కొతత సృష్టని 

పెంచారు. ఆ కొతత జీవితంలో. మీరు భగవంతుని 

వద్దకు తిరగ రావాలిస న అవసరం ఉని టుయితే, 

ఆ ప్ని చ్చయడ్డనికి మరయు ఈ అదుభ తమైన 

తండ్రిని ఆలింగనం చ్చసుకోవడ్డనికి మీకు ధైరయ ం 

ఉంటుంద్ని నేను ఆశసుతని్న ను. 
పాఠం #1245 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



International Bible Knowledge Institute – ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటటియాట్ - 
Electives Studies - ఐచిిక్ అధ్ాయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండి మరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పణోాళిక్ాబదధమ ైన విముక్ిు - 

     Creation before Genesis - ఆద క్ాండము ముందత స్ృషటి  - 
What Shall We Do? మనం ఏంచదేాద ం? 

End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
Marriage and Divorce - వివ్ాహం మరయిు విడాక్ులు - 
Silence of the Scriptures - గ్ీంథాల న్నశ్శబదం - 
Daniel  - డేన్నయల 

First Principles of Christ - క్రీస్తు  మొదట ిస్ూత్ాోలు - 
Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
Types and Metaphors - రక్ాలు మరయిు రూపక్ాలు - 

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
Greatest Questions Ever Asked - ఇపుటివరక్ు అడిగే గొపు పోశ్ిలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ ైన పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండి పాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యిెహో వ్ాస్ాక్షుల చరిు 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవ్ారా క్ోస్ం ఆస్క్ిుక్రమ నై క్ానీ అవస్రం లేదత - 
Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE ARE FREE OF CHARGE. 

YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. IBKI IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION. 
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ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంటర్వి ష్నల బైబిల న్నలెడ్జ ిఇనిస ిట్టయ ట్ 
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దేవుడు మరయు ఆయన సింకల్ప ిం గురించి మరింత తెలుసుకోవాల్నే ఆసక్త ిఉనన  ఎవరకైనా బైబిల్ పాఠాల్ను అిందుబాటులో 

ఉించడిం ఇనిట ిట్యూ ట్ యొకక  ల్క్ష్ూ ిం పాఠాల్ను ప్రింట్ చేయడానిక్త డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు , ఆన్లైన్లో అధ్ూ యనిం 

చేయవచ్చు  లేదా వూ కి్తలు లేదా చరు ల్ దాా రా ఇమెయిల్ మింప్ితా  శాఖలో ఉపయోగించవచ్చు . ఇింటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యూ ట్ (IBKI) నుిండి డిపొ్లమా సింపాదించడానిక్త ఒక విదాూ ర ితపప నిసరగా నాలుగు అవసరమైన కోర్సట లు మరయు 7 ఎింరక 

పాఠాల్ను పూర ిచేసి ఉిండాలి. అడాా నట ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్కక ల్ర్) అవార్సును అిందుకోవడానిక్త, ఒక విదాూ ర ిడిపొ్లమా 

సింపాదించడింతో పాటు అనిన  ఎల్క్త డీవ్ పాఠాలు మరయు 7 అదనపు అధ్ూ యనాల్ను పూర ిచేసి ఉిండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోర్సట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ డ్రప్తిదీ ఎల వచ్చి ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ 

Christ, The Mystery of God |  డ్రకీసుత - దేవుని రహసయ ం  

Myths About God |  దేవుని గురంచ్చన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోర్సట  రిండు - అతని సిందేశానిక్త విధేయత 

Time Before Christ   డ్రకీసుతకు ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై డ్రకీసుత సమయం  

Time After Christ   డ్రకీసుత తరేా త సమయం  

Time To Decide    నిరయిించ్చ సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుంి సిలువ జీవిానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోర్సట  మూడు -ప్ీసిులో కొతి ఆధ్యూ ిమ క జీవితిం  

Baptism into Christ   |  డ్రకీసుతలోకి బాపిటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చ్చతులతో చ్చయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసటలస  నుంి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరయు సతయ ంతో దేవుణ ిఆరాధంచంి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోర్సట  నాలుగు - ప్ీసిులో పరపకా త 

Jesus Of Nazareth | నజర్వయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  డ్రకీసుత జీవితం 

United In Christ   డ్రకీసుతలో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ లిబర్వటడ్జ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు డ్రకీసుత యొకక  డ్రప్తయ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చనిపోయినప్పు డు వారు 

ఎకక ికి వెళ్ారు?         
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