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దేవుడే అన్నీ సృష్టించాడు! 
దేవుడు మొదటి మానవుడైన 
ఆదామును సృష్టించినప్పుడు, అతను 
తన భార్య ఈవ్తో కలిసి ఈడెన్ 
గార్డెన్లో చూపుతూ, ఒకరోజు వరకు 

ఆయన సన్నిధిని ఆనందిస్తూ 
సంపూర్ణంగా సంతోషించారు.



"ప్రతి చెట్టును 
తినకూడదని దేవుడు 
చెప్పాడా?" సర్పం 
హవ్వను అడిగింది. 
"మేము ప్రతి పండ్లను తినవచ్చు, కానీ
ఒకటి" అని ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది. "ఆ పండు 
తిన్నా, ముట్టుకున్నా చచ్చిపోతాం."
"నువ్వు చావవు" అని 
సర్పం నవ్వింది. "మీరు 
దేవుడిలా అవుతారు." 
హవ్వ ఆ చెట్టు ఫలాలను 
కోరుకుంది. ఆమె పాము 

మాట 

విని పండు తిన్నది.



హవ్వ దేవునికి అవిధేయత చూపిన 
తర్వాత ఆమె ఆదామును కూడా 
పండు తినేలా చేసింది. ఆదాము
"లేదు! నేను దేవుని మాటను 
ఉల్లంఘించను" అని చెప్పి 
ఉండవలసింది.



ఆడమ్ మరియు ఈవ్ పాపం 
చేసినప్పుడు, వారు నగ్నంగా ఉన్నారని 
వారిద్దరికీ తెలుసు. అంజూరపు ఆకులను
అప్రాన్లుగా కుట్టి, తమను తాము కప్పుకుని, 
దేవుని సన్నిధి నుండి పొదలో దాక్కున్నారు.



సాయంత్రం చల్లని సమయంలో దేవుడు తోటకి 
వచ్చాడు. ఆడమ్ మరియు ఈవ్ ఏమి చేశారో 
అతనికి తెలుసు. ఆడమ్ హవ్వను నిందించాడు. 
ఈవ్ సర్పాన్ని నిందించింది, స్త్రీకి 
పిల్లలు పుట్టినప్పుడు నొప్పి 
ఉంటుంది." "ఆదాము, నీవు పాపము 
చేసినందున, భూమి ముళ్ళతో 
మరియు ముళ్ళతో శపించబడింది. నీ 

రోజువారీ ఆహారాన్ని 
పొందడానికి మీరు 
కష్టపడి చెమటలు 

పడతారు."



దేవుడు ఆదాము మరియు 
హవ్వలను అద్భుతమైన తోట 
నుండి బయటకు పంపాడు. వారు 
పాపము చేసినందున, వారు 
జీవమిచ్చు దేవుని 
నుండి వేరు 
చేయబడ్డారు!



దేవుడు వారిని బయటకు 
రానీయకుండా మండే కత్తిని
చేశాడు. దేవుడు ఆడమ్ మరియు
ఈవ్ కోసం చర్మపు కోట్లు 
చేసాడు. దేవుడు తొక్కలను 
ఎక్కడ నుండి 
తీసుకున్నాడు?



కాలక్రమేణా, ఆడమ్ మరియు ఈవ్లకు ఒక కుటుంబం 
పుట్టింది. వారి మొదటి కుమారుడు కెయిన్
తోటమాలి. వారి రెండవ కుమారుడు అబెల్ 
గొర్రెల కాపరి.



ఒకరోజు కైన్ దేవునికి కానుకగా కొన్ని కూరగాయలు 
తెచ్చాడు. అబెల్ తన గొర్రెలలో కొన్నింటిని
దేవునికి బహుమతిగా తెచ్చాడు. దేవుడు హేబెల్ 
బహుమతికి సంతోషించాడు.



కయీను బహుమతితో దేవుడు
సంతోషించలేదు. కయీనుకు చాలా 
కోపం వచ్చింది. కానీ దేవుడు, 
"మీరు సరైనది చేస్తే, మీరు
అంగీకరించబడరు?"



కయీను కోపం చల్లారలేదు. కొంతకాలం తర్వాత 
మైదానంలో అతను అబెల్పై దాడి చేసి చంపాడు!



దేవుడు కయీనుతో మాట్లాడాడు. "మీ సోదరుడు, 
అబెల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు?" "నాకు తెలియదు," కెయిన్ 
అబద్ధం చెప్పాడు. "నేను నా సోదరుడి కీపర్నా?" 
దేవుడు కయీను వ్యవసాయం చేసే 
సామర్థ్యాన్ని తీసివేసి, 
అతన్ని సంచరించేవాడిని 
చేయడం ద్వారా శిక్షించాడు.



కయీను యెహోవా సన్నిధి నుండి బయలుదేరాడు. 
అతను ఆడమ్ మరియు ఈవ్ కుమార్తెను వివాహం 
చేసుకున్నాడు. వారు కుటుంబాన్ని 
పోషించారు. త్వరలో, కెయిన్ 
మనవళ్లు మరియు మనవరాళ్ళు 

అతను 
స్థాపించిన 
నగరాన్ని 
నింపారు.



ఇంతలో, ఆడమ్ మరియు ఈవ్ కుటుంబం 
త్వరగా పెరిగింది. ఆ రోజుల్లో, 
ప్రజలు ఈనాటి కంటే చాలా ఎక్కువ
కాలం జీవించారు.



ఆమె కుమారుడు సేత్ జన్మించినప్పుడు, ఈవ్, 
"దేవుడు నాకు అబెల్ స్థానంలో సేతును ఇచ్చాడు" 
అని చెప్పింది. సేథ్ 912 సంవత్సరాలు 
మంది పిల్లలను కలిగి ఉన్నాడు.



ప్రపంచంలో, ఒక తరం మరొక తరం అనుసరించే 
కొద్దీ ప్రజలు. చివరకు, దేవుడు
మానవజాతిని నాశనం చేయాలని 
నిర్ణయించుకున్నాడు మరియు ...



... అన్ని జంతువులు మరియు పక్షులు. 
దేవుడు మనిషిని చేసినందుకు 
చింతించాడు. కానీ ఒక వ్యక్తి 
దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాడు.



ఈ వ్యక్తి నోవహు. సేతు వంశస్థుడైన 
నోవహు నీతిమంతుడు మరియు నిర్దోషి. 
అతను దేవునితో నడిచాడు.



దేవునికి లోబడాలని తన ముగ్గురు కుమారులకు 
కూడా నేర్పించాడు. ఇప్పుడు దేవుడు నోవాను 
చాలా విచిత్రమైన ప్లాన్ చేసాడు!



మనిషి యొక్క విచారం యొక్క ప్రారంభం

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

ఆదికాండము 3-6

"మీ పదాల ప్రవేశం వెలుగునిస్తుంది." 
కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు మీరు ఆయనను 
తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, దానిని పాపం అని 
అంటాడు. పాపానికి శిక్ష మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక కుమారుడైన యేసును

సిలువపై చనిపోవడానికి మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి 
పంపాడు. అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు! 

మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో 
నివసిస్తారు, మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.

ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి ఇలా చెప్పండి:
ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు 

నా పాపాల కోసం చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. దయచేసి నా 

జీవితంలోకియు ఒక రోజు ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. 
నీకు విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ కోసం 

జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ దేవునితో మాట్లాడండి! 
యోహాను 3:16
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