దేవుని కథ
1. దేవుడు మీ జీవితానికి గొప్ప ప్రణాళికలు కలిగియున్నాడు.
(బ్రొటన వేలు : చాలా ముఖ్యమైనది)
•

దేవుడు నీ పట్ల ఆశక్తిగా ఉన్నాడు. నీవు ఆయనకు చాలా విలువైనవాడవు.

•

ఆయన నీకు ఒక బహుమతి ఇవాాలనుకుుంటున్నారు. ప్రశా: దానితో నీవు ఏమి చేస్తివు?

2. సమసయ: మనము ఏమి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో అది మనము చేయుం.
(చూపుడు వేలు : ఇతరులపై వేలెత్తి చూపి వారిని నిిందిస్ిిం, కానీ సమసయ మనలో ఉింది.)
•

మన జీవితాలలో ఒక పెద్ద సమసయ ఉుంది : పాప్ుం

•

పాపము అుంటే ఏమిటి? : దుంగతనుం చేయట్ుం, అబదాాలాడడుం, హతయలు చేయడుం …
(పది ఆజ్ఞలు అతిక్రమిుంచడుం) వుంటివి పాపములు.

•

అయితే దేవుని ద్ృష్టిలో పాపము ఇుంకా ఎకుువ ప్రామాణికమైనది.
o

ఇతరుల గురుంచి చెడుగా ఆలోచిుంచడుం పాపము.

o

ఏ విషయములోనైన్న సరైనది, ముంచిది ఏదో తెలిసి కూడా అది చేయకపోవడుం కూడా పాపమే.

o

పాపమునకు మూలము: మనము దేవుని కుంటే గొపప అనుకోవడుం, ఆయనను మరయు ఆయన
ప్రేమను తిరసురుంచడుం.

•

మనుం పరపూరుులుగా ఉుండాలని దేవుడు కోరుకుుంటున్నారు. కానీ మన పాపములు మనలిా కృుంగదీసి,
ఆత్మీయముగా చుంపివేసి, దేవుని నుుండి దూరుం చేస్తియి.

•

దేవుడు మన పాపములను బటిి త్మరుప త్మరుస్తిడు ఎుందుకుంటే న్నయయుం లేదా త్మరుప అుంటే దాని అరాుం ప్రతి చరయక్త
పరయవస్తనుం ఉుంటుుంద్ని.

3. దేవుని ప్రిష్కారుం: యేసు క్రీసుు మన పాప్ములక ప్రిహారుం చెలిలుంచాడు.
(మధ్య వేలు అనిిటికింటే పొడవైనది: యేసు చనిపోయిన సిలువకు అది గురుి.)
•

ఇది ఎలా స్తధ్యుం? దేవుడు ప్రేమామయుడుగా అదే సమయములో పాపమును శిక్షుంచే న్నయయమూరిగా ఎలా
ఉుండగలరు?

•

దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీసుి మాత్రమే దేవుని గొపప పరష్కురుం.
o

యేసు క్రీసుి ఈ లోకమునకు వచిి, పరపూరుమైన జీవితము జీవిుంచి ఎుంతో ముందిక్త సాసథత
కలుగజేశారు.

•

o

ఆయన శత్రువులు బుంధుంచి, కొటిి, శిలువపైన చుంపేశారు.

o

కానీ మూడు రోజుల తరువాత ఆయన మరణము నుుండి తిరగి లేచారు.

o

మన పాప క్షమాపణ కొరకు ఆయన శిక్ష అనుభవిుంచారు.

ఇకకడ ఇద్దరు కవలలు కథ ఉపయోగించుకిండి.

4. దేవుడు మనతో సుంబుంధుం కలిగియుుండాలని కోరుకుంటున్నారు.
(ఉింగరిం వేలు: దేవునితో సింబింధ్ిం)
•

దేవుడు మనతో ద్గగర సుంబుంధ్ుం కలిగి మనకు నితయజీవితుం అనే బహుమతి ఇవాాలనుకుుంటున్నారు - అది
మనము స్వాకరుంచాలి.

•

అది ఎలా పని చేసుిుంది? ఆయనను విశాసిుంచి, ఆయన ఇసుినా బహుమతిని మనుం స్వాకరసుినాటుల
అుంగీకరుంచాలి.

•

అయితే ఆ నిరుయానిక్త కొనిా పరణామాలు ఎదుర్కునవలసి వసుిుంద్ని మనము తెలుసుకోవాలి. దాని అరాుం, మన
పాత జీవితానిా వదిలిపెటిి దేవుడు మనుం ఎలా జీవిుంచాలనుకుుంటున్నారో ఆలా మన జీవితానిా మారుికోవడుం.

•

ఉదాహరణకు, పెళ్ళిలో వధువుకు “అవును” అని చెపపడుం. ఒకుస్తర దేవునితో “సరే, నినుా నముీతాను” అని
చెబితే దేవుడు కూడా మీతో “సరే” అని చెబుతారు. ఆయన మీతో మాట్లలడాలనుకుుంటున్నారు, మీకు కావాలిినవి
అనుగ్రహుంచి మీతో జీవిుంచాలని కోరుకుుంటున్నారు.

5. ప్రిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీక సహాయుం చేస్తురు.
(చిటికెన వేలు: దేవునిలో ఎదగడానికి కావాల్సిన శకిి ఉనిది)
•

దేవుడు మీకొరకు ఎుంతో కలిగి ఉన్నారు! దేవుని గురుంచి తెలుసుకొని, మన కొరకు ఆయన కలిగియునా
అదుుతమైన ప్రణాళ్ళకలు అనుభవిుంచడుం ఎుంతో ఆనుందానిాసుిుంది.

•

కానీ ఈ ప్రయాణుంలో మన సుంత బలుం మీద్ ఆధారపడితే మనుం మరల మరల పాపములో పడిపోతూ ఉుంట్లుం.

•

పరశుదాాతీ అుంటే మనకు గల "దేవుని శక్తి" . ఆయన మనకు నేరపస్తిరు, మన బలహీనతలను సవరస్తిరు
మరయు మనుం ఒక ముంచి మనిష్టగా ఉుండట్లనిక్త సహాయుం చేస్తిరు.

•

పరశుదాాతీ కలిగిన ఇతరులు కూడా మనకు సహాయుం చేస్తిరు, దేవుడిని బాగా అరాుం చేసుకోవడానిక్త, దేవుని
చితాినిా నెరవేరిడానిక్త వారు సహాయుం చేస్తిరు.

ఇద్దరు కవలలు
ఒకప్పుడు ఇద్దరు కవలలు ఉుండేవారు. వారలో ఒకరు యుకి వయసులో ఉుండగా చెడడ దారలోక్త వెళ్ళిపోయాడు.
కుటుుంబానిా వదిలేసి ఒక ముఠా లో చేరాడు. చివరక్త ఒక హుంతకుడుగా మారాడు. తన దారక్త అడుడ వసుిన్నాడని రోడుడ మీద్ ఒకరని
కాలిి చుంపేశాడు. ఆ కేసులో కోరుిక్త వెళ్ళిడు. కోరుిలో కొనిా ద్శాబాదల తరాాత తన సోద్రుడిని చూస్తడు. ఆ సోద్రుడు ఇప్పుడు ఆ
కోరుిలో న్నయయమూరి. అది చూసిన వెుంట్నే మొద్ట్లల ఆనుంద్ుంతో "ఇతను న్న సహోద్రుడే " అనుకున్నాడు. "ననుా అతడు ఇుంకా
ప్రేమిస్తినే ఉుంట్లడు! ననుా ఖచిితముగా ఇకుడనుుండి బయట్ పడేస్తిడు " అని అనుకున్నాడు.
అప్పుడు న్నయయమూరి అయిన తన సహోద్రుడు "మరణ శిక్ష" అని త్మరుప చెపాపడు. ఆ కవల సోద్రుడు చాలా కోపపడాడడు. "అుంత
కఠిన శిక్షా? అది ప్రేమ కాదు " అని అన్నాడు. కానీ ఆ న్నయయమూరి చట్ిప్రకారుం త్మరుప చెపాపలి.
ఆ శిక్ష పడడ కవల సోద్రుడు జైలులో ఉుండగా, ఆ రోజు మధ్య రాత్రి తన తలుపు తెరుచుకుుంది. న్నయయమూరి అయిన తన సోద్రుడు
వచాిడు. అతడిని చూసిన వెుంట్నే కోపపడాడడు, "న్నకు ఎుందుకు మరణ శిక్ష వేస్తవ్ " అని గదిదుంచాడు.

దానిక్త ఆ సోద్రుడు, "నేను న్నయయమూరిని, అది న్న కరివయుం, కానీ న్న ద్గగర ఒక సలహా ఉుంది. మనమిద్దరుం ఒకేలా ఉుంట్లుం కాబటిి
మన బట్ిలు మారుికుుందాుం. అప్పుడు నేను ఇకుడ ఉుంట్లను, నువుా బయట్కు వెళ్ళలపోవచుి" అన్నాడు.
దానిక్త ఆ సోద్రుడు అుంగీకరుంచి జైలునుుండి బయట్పడాడడు. ఆ రాత్రుంతా చాలా సుంతోషుంతో సుంబరాలు చేసుకున్నాడు. మరుసటి
రోజు ఉద్యుం అతనిక్త గురుివచిిుంది, "మరణ శిక్ష ఉద్యుం 9 గుంట్లకు షెడ్యయల్ చేయబడిుంది" .. అతడు పరుగెత్తికుని జైలుక్త
వెళ్ళిడు, ఆ జైలు గోడల ద్గగరకు రాగానే త్తపాకీ కాలుపల శబదుం విన్నాడు. తన సోద్రుడు నిజ్ుంగానే తను అనుభవిుంచాలిిన శిక్షణను
అనుభవిుంచాడు. అతడు చాల భాధ్ పడాడడు. తన సోద్రుడి ఇుంటిక్త వెళ్ళతే ఒక లెట్ర్ దరక్తుంది. ఆ లెట్రోల ఇలా వ్రాసి ఉుంది..
"నీవు ఇప్పుడు విడుద్ల పుంద్ధవు. నీ శిక్షను నేను అనుభవిుంచాను. నేను నీక చేసుంది గురుుుండేలా, ఇకనుుండి నిజాయితీగా న్న
జీవితానిా నీవు బ్రతుక. "

దేవుడిని అుంగీకరిుంచడానికి ఎలా ప్రారాన చేయాలి.
•

దేవుడా, నేను మీతో మాట్లలడగలుగుత్తనాుందుకు మీకు
వుంద్నములు. నేను మీ చితి ప్రకారుం జీవిుంచలేద్ని న్నకు
అరామైుంది. ననుా క్షమిుంచుండి. ద్యచేసి న్నకు క్షమాపణ
ద్యచేయుండి.

•

యేసు ప్రభువా, న్న కోసుం మీరు చనిపోయినుందుకు మీకు
వుంద్నములు. నేను మిమీలిా న్న రక్షకునిగా, ప్రభువుగా
అుంగీకరసుిన్నాను.

•

నేను న్న జీవితానిా మారుికుని, మీకు ఇషిుం లేని వనీా

దేవుడు ఇసుునా ఈ బహుమతికి న్న సమాధానుం:
దేవుడు తన పని పూరిచేస్తడు. ఇప్పుడు మీ వుంత్త.
దేవుడు ఇచిిన ఈ అవకాశానిా నేను అుంగీకరుంచాన్న?
□ అవును □ కాదు
నితయ జీవితము పుందుకుుంట్లను అని నేను ఖచిితముగా
చెపపగలన్న?
□ అవును □ కాదు

వదిలిపెట్ిడానిక్త సిద్ాుంగా ఉన్నాను. మీ గురుంచి

న్న పాపములను, చెడడ అలవాట్లను వదిలిపెట్లిన్న?

తెలుసుకోవడుం చాలా ఆనుంద్ుంగా ఉుంది. ఇకనుుండి మీ

□ అవును □ కాదు

చితి ప్రకారుం జీవిుంచాలని కోరుకుుంటున్నాను.
•

పరశుదాాతీ దేవా, న్నకు మీరు సహాయుం చేయుండి. ననుా

పరశుదాదతీను నేను నిశియముగా పుందుకున్నాన్న?

ఆత్మీయముగా శుభ్రపరచి ననుా మీ ఆతీతో నిుంపుండి.

□ అవును □ కాదు

త్ర్వాత్ ఏమి చేయాలో దేవుడిని అడగుండి
ప్రభువా, మీరు న్న గురుంచి ఏమనుకుుంటున్నారు?

ప్రభువా, న్న జీవితములో మీకు నచినివి ఏమిటి? ఏ ఏ విషయములలో నేను మారాలి?

ఈ పత్రమునకు ఎటువింటి కాపీరైట్ లేదు. దీనిని మీ అవసరానికి తగనటుు కాపీ చేసుకవచుు మరియు వాడుకవచుు (CC0). వెరషన్ 1.4

