దేవుని కథ

ఒక పరిపూర్ణమైన ఆర్ంభం:
•

దేవుడు ఈ లోకాన్ని, మొదటి మానవుల్నిసృష్టించాడు. వారు ఆదాము మరియు హవ్వ .

•

ఆయనఏదెను వ్నిం అనే పరిపూర్ణమైన ప్రదేశములో వారిన్న ఉించాడు. ఆ తోటలో ఒక చెట్టట తపప ఏ చెట్టట ఫలమైనా వారు
తినవ్చ్చు అన్న వారికి దేవుడు స్వవతింత్రిం ఇచాుడు. దేవుడు వారిన్న ఒక ప్రత్యేకమైన చెట్టట నుిండి తినవ్ద్దు అన్న
ఆజ్ఞాపించారు. ఆ చెట్టట ఫలము తిింటే చన్నపోతావు అన్న దేవుడు హెచురిించారు.

•

అప్పుడు అింతా పరిపూర్ణింగా ఉింది. మర్ణిం లేద్ద, అవ్మానిం లేద్ద, ఆదాము మరియు హవ్వ దేవున్న దగ్గర్గా ఉనాిరు
మరియు న్నతే జీవితము కల్నగి ఉనాిరు.

పాపం మరియు సిగ్గు లోకంలోకి ప్రవేశంచాయి:
•

స్వతాను హవ్వను శోధనలో పడేస్వడు. ఆమె మరియు ఆదాము న్నషేధించబడిన ఫలము తినాిరు.

•

వింటనే వారు బయపడి సిగ్గగపడ్డారు ఎింద్దకింటే వారు దిగ్ింబరులుగా ఉనాిర్న్న అప్పుడే గ్గరితించారు, కాబటిట వారు
ఆకులతో వారిన్న కప్పుకొన్న దేవుడికి కన్నపించకుిండ్డ దాకుునాిరు.

•

దేవుడు వారి అవిధేయతను బటిట వారిన్న శిక్షించాడు. వారిన్న ఆ తోట నుిండి బయటకు పింపేశారు. వారు న్నతే జీవితమును
కోలోపయారు.

•

ఆశక్తికరమైన విషయం: ఆదాము, హవ్వ చేసిింది చిని పాపమే అయినా దాన్నకి ప్రతిఫలిం చాలా పెదు తీరుప: మర్ణిం
మరియు దేవున్నతో సింబింధిం కోలోపవ్డిం.

సిగ్గు కొర్కు కొత్త బట్టలు, పాపము కొర్కు ఒక ర్క్షకుడు వస్తతడనే వాగ్దానం:
•

దేవుడు వారిన్న ఇింకా ప్రేమిస్తతనాిడు అింద్దకే ఒక అద్దుత కార్యేన్ని చేస్వరు. ఆకులతో చేసిన బటటలు కాకుిండ్డ వారికి
జింతువు చర్మింతో చేసిన బటటలు ఇచాురు.

•

ఆదాము మరియు హవ్వల పాపము పరిహార్ిం కొర్కు, సిగ్గగ కప్పుకోవ్డ్డన్నకి ఒక జింతువు బల్న అవావల్నివ్చిుింది.

•

ఈ మొటటమొదటి బల్న దేవుడు సమకూర్యుడు. తరువాత కాలింలో చాలామింది ప్రవ్కతలు కూడ్డ బలులు అరిపించారు.
నోవాహు, అబ్రాహాము (ఇబ్రహిం), మోషే (మూస్వ), దావీద్ద (దావూద్) మొదలగ్గవారు.

•

మనిందరికోసిం ఒక ప్రత్యేకమైన బల్నన్న పింపించబోతునాిన్న దేవుడు వాగాునిం చేశారు.

•

అతడు పాపమును జయిించి మనిందరినీ మర్ల దేవున్న దగ్గర్కు చేరుస్వతడన్న, ఈ ర్యబోయే మెసియా గ్గరిించి చాలా
ప్రవ్చనాలు కూడ్డ వివ్రిించాయి.

యేసే మెస్సయా (ఇస్త మసిహ)
•

మరియ (మెరియిం) అనే కనేకు యేస్త జన్నమించారు. ఆయనను “మెసియా”, “దేవున్న వాకేము” అన్న పల్నచేవారు.

•

ఆయన ప్రజలను ఎింతో ప్రేమిించారు, ఎప్పుడు పాపము చేయలేద్ద, ఎవ్రిన్న చింపలేద్ద, ఆయనకింటూ ఆస్తతలు
కూడబెట్టటకోలేద్ద.

•

ఆయన ఎనోి గొపప అద్దుతకార్యేలు చేశారు, ఎింతోమింది రోగ్గలను బాగ్గచేస్వరు, దయాేలను వళ్లగొట్టటరు, చన్నపోయిన
వారిన్న తిరిగి లేపారు.

•

చెడు మార్గములు విడిచిపెటిట దేవున్న దృష్టలో మేలైన మార్గములో నడవాలన్న, దేవుడు మనిం ఎలా జీవిించాలన్న
కోరుకుింట్టనాిరో ఆ విషయాలు యేస్త నేరిపించారు.

•

ఆశక్తికరమైన విషయం: ఆయన యుకతవ్యస్తలో ఉిండగానే "నేను మర్ణించి తిరిగి లేస్వతను" అన్న ప్రవ్చిించారు.

•

యోహాను(యాహాే) ప్రవ్కత కూడ్డ యేస్తన్న చూచి "ఇదిగో, దేవున్న గొఱ్ఱెపలల" అనాిరు. (ఎింత అద్దుతిం కదా! గొఱ్ఱెపలల
బల్నకి ఉపయాగిించబడుతుింది. యేసే ఆ బల్నయైన గొఱ్ఱెపలల)

మనకొర్కు బలియర్పణ:
•

యేస్త పరిపూర్ణవ్ింతుడు. అయిత్య కొింతమిందికి ఆయన చెపపనవి, చేసినవి నచులేద్ద. ఆయన శత్రువులు బింధించి
శిలువ్పై చింపేశారు. ఆయన వారిన్న ఆపలేద్ద. మీ కొర్కు, నా కొర్కు దేవున్న బల్నగా మర్ణించారు.

•

అయిత్య యేస్త ఇింతకుముింద్ద వాగాునిం చేసినటేల మూడు రోజుల తరువాత దేవుడు ఆయనను తిరిగి లేపారు.

•

మన అవిధయేతకు యేస్త శిలువ్పై శిక్ష అనుభవిించార్న్న, దేవుడు తిరిగి యేస్త లేపార్న్న మనిం విశవసిించాల్న. ఇదే మన
పాప క్షమాపణకు ఉని ఏకైక మార్గిం.

•

మనిం ఇలా చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు న్నతాే జీవ్మును అనుగ్రహిస్వతరు. మనము చన్నపోయిన తరువాత ఆయన
ర్యజేములో ప్రవేశిించి ఆయనతో పాటే ఉిండే అవ్కాశాన్ని కల్నపస్వతరు.

దేవుని ఆత్మ:
•

యేస్త జీవిించినట్టల మనము కూడ్డ పరిపూర్ణమైన జీవితిం జీవిించాలన్న దేవుడు కోరుకుింట్టనాిరు. కానీ మనిం సవతహాగా
ఆలా జీవిించలేము, మర్ల మర్ల పాపములో పడిపోతాము.

•

అింద్దకే అమనకు దేవున్న సహాయము కావాల్న. మనల్ని మార్ుడ్డన్నకి ఆయన ఆతమను మనకు ప్రస్వదిించాలన్న దేవుడు
కోరుకుింట్టనాిరు.

•

దేవున్న చితతమును తెలుస్తకోవ్డ్డన్నకి, మించివారిగా మార్డ్డన్నకి, స్వతానును అడుాకోవ్డ్డన్నకి మనకు కావ్ల్నిన శకితన్న
పరిశుదాతమ దేవుడు మనకు ఇస్వతరు.

•

పరిశుదాాతమ వ్ర్మును కోరుకుని ప్రతి ఒకురికి దేవుడు అనుగ్రహిస్వతరు.

కొనిి ఆస్కితగల విషయాలు:
•

ఒకేఒకు పాపము చేసినా ఆదాము, హవ్వలకు దేవుడు మర్ణ శిక్ష విధించారు.

•

దేవుడు వారి బటటలను ఒక బల్న దావర్య మార్యురు.

•

యేస్త దేవున్న గొఱ్ఱెపలల గా పలువ్బడ్డారు.

•

ఆయన మర్ణాన్ని యేసే ప్రవ్చిించారు.

•

ఆయన ముింద్దగా చెపపనటేల, యేస్త మర్ణించిన మూడు రోజుల తరువాత దేవుడు తిరిగి లేపారు.

•

యేస్త మనకోసిం దేవున్నచే పింపబడిన బల్నయర్పణ.

•

దేవుడు మనకు ఆయన ఆతమను ఇవావలనుకుింట్టనాిరు.

దేవుడిని అంగీకరించడానికి ఎలా ప్రార్ధన చేయాలి.
•

దేవుడ్డ, నేను మీతో మాట్టలడగ్లుగ్గతునిింద్దకు మీకు
వ్ిందనములు. నేను మీ చితత ప్రకార్ిం జీవిించలేదన్న నాకు
అర్ామైింది. ననుి క్షమిించిండి. దయచేసి నాకు క్షమాపణ
దయచేయిండి.

•

యేస్త ప్రభువా, నా కోసిం మీరు చన్నపోయినింద్దకు మీకు
వ్ిందనములు. నేను మిమమల్ని నా ర్క్షకున్నగా, ప్రభువుగా
అింగీకరిస్తతనాిను.

•

నేను నా జీవితాన్ని మారుుకున్న, మీకు ఇషటిం లేన్న వ్నీి

దేవుడు ఇస్తతని ఈ బహుమతికి నా స్మాధానం:
దేవుడు తన పన్న పూరితచేస్వడు. ఇప్పుడు మీ వ్ింతు.
దేవుడు ఇచిున ఈ అవ్కాశాన్ని నేను అింగీకరిించానా?
□ అవును □ కాద్ద
న్నతే జీవితము పింద్దకుింట్టను అన్న నేను ఖచిుతముగా
చెపపగ్లనా?
□ అవును □ కాద్ద

వ్దిల్నపెటటడ్డన్నకి సిదాింగా ఉనాిను. మీ గ్గరిించి

పరిశుదాుతమను నేను న్నశుయముగా పింద్దకునాినా?

తెలుస్తకోవ్డిం చాలా ఆనిందింగా ఉింది. ఇకనుిండి మీ

□ అవును □ కాద్ద

చితత ప్రకార్ిం జీవిించాలన్న కోరుకుింట్టనాిను.
•

పరిశుదాాతమ దేవా, నాకు మీరు సహాయిం చేయిండి. ననుి
ఆతీమయముగా శుభ్రపర్చి ననుి మీ ఆతమతో న్నింపిండి.

నా నిర్ణయం :
__________ త్యదీన దేవున్న పలుపుకు నేను అింగీకరిించాను. నా పాప క్షమాపణ కొర్కు యేస్త బల్న అరిపించబడ్డార్న్న ఆయనను నా
ర్క్షకున్నగా అింగీకరిస్తతనాిను. మరియు ఇకనుిండి ఆయన బోధించిన మార్గములో నడుచ్చకుింట్టను.
దేవుడు ననుి అింగీకరిించి ఆయన పరిశుదాాతమను నాకు అనుగ్రహిించారు. ఇది నాకు ఎింతో గౌర్వ్మైనది. దాన్నకి అనుగ్గణింగా జీవిించి ఆయన
ఏమి కోరిత్య అది చేస్వతను.
నేను నా పాపములను, చెడు మార్యగలను విడిచిపెట్టటనా ?

ఈ పత్రమునకు ఎటువంటి కాపీరైట్ లేదు. దీనిని మీ అవసరానిక్త తగినటుు కాపీ చేసుకోవచ్చు మరియు వాడుకోవచ్చు (CC0). వెరషన్ 1.5

