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చేయడానికి లేదా ప్రింట్ చేయడానికి మీకు హక్కు ఉంటుంది.

మనల్ని తయారు చేసింది ఎవరు? బైబిల్, దేవుని 
వాక్యం, మానవ జాతి ఎలా ప్రారంభమైందో 
చెబుతుంది. చాలా కాలం క్రితం, దేవుడు మొదటి 
మనిషిని సృష్టించాడు మరియు అతనికి ఆడమ్ అని 
పేరు పెట్టాడు. దేవుడు ఆదామును భూమిలోని 
ధూళితో చేసాడు. దేవుడు ఆదాములోకి జీవం 

పోసినప్పుడు, అతడు 
సజీవంగా వచ్చాడు. 
అతను ఈడెన్ 

అనే అందమైన 
తోటలో 
కనిపించాడు.
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రెండవ రోజు, దేవుడు మహాసముద్రాలు, 
సముద్రాలు మరియు సరస్సుల నీటిని స్వర్గం 
క్రింద క్రమబద్ధీకరించాడు. మూడవ రోజు, దేవుడు 
"ఎండిన భూమి కనిపించనివ్వండి" అని చెప్పాడు. 
మరియు అది జరిగింది.

మరియు భూమి రూపం మరియు 
శూన్యం లేకుండా ఉంది. 
మరియు లోతైన ముఖం 
మీద చీకటి ఉంది. 
అప్పుడు దేవుడు 
మాట్లాడాడు. 
"కాంతి 
ఉండనివ్వండి."

అంచెలంచెలుగా దేవుడు కొండ ప్రాంతాలు మరియు 
ప్రేరీ ప్రదేశాలు, సువాసనగల పువ్వులు మరియు 
పొడవైన చెట్లు, ప్రకాశవంతమైన రెక్కలుగల 
పక్షులు మరియు సందడి చేసే తేనెటీగలు, 
వాలుయింగ్ తిమింగలాలు మరియు జారే నత్తలను 

సృష్టించాడు. 

నిజానికి, దేవుడు 
ఉన్నదంతా - ప్రతిదీ 

చేశాడు.

మరియు కాంతి ఉంది. దేవుడు కాంతికి పగలు అని, 
చీకటికి రాత్రి అని పేరు పెట్టాడు. మరియు

సాయంత్రం మరియు ఉదయం మొదటి రోజు.

ఆదిలోనే, దేవుడు ఏదైనా చేయకముందు, 
దేవుడు తప్ప మరేమీ లేదు. 
వ్యక్తులు లేదా స్థలాలు 
లేదా వస్తువులు లేవు. 
ఏమిలేదు. వెలుగు లేదు 
చీకటి లేదు. 
పైకి క్రిందికి 
లేదు. నిన్న లేదు 
రేపు లేదు. ప్రారంభం 
లేని దేవుడు మాత్రమే 
ఉన్నాడు. అప్పుడు 
దేవుడు నటించాడు!

ఆదిలో దేవుడు ఆకాశాన్ని, 
భూమిని సృష్టించాడు.

దేవుడు ఆదామును సృష్టించకముందే, అద్భుతమైన 
వస్తువులతో నిండిన అందమైన ప్రపంచాన్ని
సృష్టించాడు. 
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దేవుడు ఆదాముతో
మాట్లాడాడు. 
"తోట నుండి మీకు
కావలసినది తినండి. 
కానీ మంచి మరియు
చెడుల జ్ఞానం 
యొక్క చెట్టు 
నుండి తినవద్దు. 
మీరు ఆ చెట్టు 
నుండి తింటే మీరు 
ఖచ్చితంగా 
చనిపోతారు."

ఆ తర్వాత దేవుడు మళ్లీ మాట్లాడాడు. "భూమి
జీవరాశులను పుట్టించనివ్వండి ..." అన్నాడు. అన్ని 
రకాల జంతువులు మరియు కీటకాలు మరియు సరీసృపాలు 
ఉనికిలోకి వచ్చాయి. భూమిని కదిలించే ఏనుగులు 
మరియు బిజీ బీవర్లు ఉన్నాయి. కొంటె కోతులు 
మరియు వికృతమైన మొసళ్ళు. విగ్లీ వార్మ్స్
మరియు చీకీ చిప్మంక్స్. గ్యాంగ్లీ జిరాఫీలు 
మరియు పుర్రింగ్ పుస్సీక్యాట్స్. అన్ని రకాల 
జంతువులు ఆ రోజు దేవుడు సృష్టించాడు.

మరియు సాయంత్రం మరియు ఉదయం ఆరవ రోజు.

అప్పుడు దేవుడు సూర్యుడిని, చంద్రుడిని, 
ఎవ్వరూ లెక్కించలేని అనేక 
నక్షత్రాలను సృష్టించాడు. 
మరియు సాయంత్రం మరియు 
ఉదయం నాల్గవ రోజు.

ఆరవ రోజు దేవుడు ఇంకేదో చేసాడు - చాలా 
ప్రత్యేకమైనది. ఇప్పుడు మనిషి కోసం అంతా 
సిద్ధంగా ఉంది. అతనికి సేవ చేయడానికి 
పొలాల్లో ఆహారం మరియు జంతువులు ఉన్నాయి. 
మరియు దేవుడు చెప్పాడు, 
"మన స్వరూపంలో మనిషిని 
చేద్దాం." భూమిపై త 
చిత్రంలో మనిషిని 
సృష్టించాడు; దేవుని 
ప్రతిరూపంలో 
ఆయనే 
సృష్టించాడు...

సముద్ర జీవులు మరియు 
చేపలు మరియు పక్షులు 
దేవుని జాబితాలో తర్వాతి 
స్థానంలో ఉన్నాయి. ఐదవ 
రోజున అతను పెద్ద 
కత్తి చేపలు మరియు 
చిన్న సార్డినెస్, 
పొడవాటి కాళ్ళ ఉ అన్ని 
రకాల చేపలను మరియు భూమిని 
మరియు సముద్రాన్ని మరియు
ఆకాశాన్ని ఆనందించడానికి 
అన్ని రకాల పక్షులను 
సృష్టించాడు. మరియు 
సాయంత్రం మరియు 
ఉదయం ఐదవ రోజు.

దేవుడు గడ్డి మరియు పువ్వులు మరియు పొదలు 
మరియు చెట్లను కనిపించమని కూడా 

ఆదేశించాడు. మరియు వారు 
కనిపించారు. మరియు 
సాయంత్రం మరియు 
ఉదయం మూడవ రోజు.
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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

"మీ పదాల ప్రవేశం వెలుగునిస్తుంది." 
కీర్తన 119:130

దేవుడు ప్రతిదీ సృష్టించినప్పుడు

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

ఆదికాండము 1-2

దేవుడు ఆదామును గాఢమైన, గాఢమైన నిద్రలోకి 
తెచ్చాడు. నిద్రిస్తున్న వ్యక్తి యొక్క 
పక్కటెముకలలో ఒకదానిని తీసివేసి, 
దేవుడు ఆడమ్ యొక్క 
పక్కటెముక నుండి 
స్త్రీని ఏర్పరచాడు. 
దేవుడు చేసిన 
స్త్రీ ఆదాముకు 
భాగస్వామిగా 
ఉండడానికి 
సరిగ్గా 
సరిపోతుంది.

ముగింపు

దేవుడు ప్రతిదీ ఆరు రోజుల్లో 
సృష్టించాడు. అప్పుడు దేవుడు ఏడవ 
రోజును ఆశీర్వదించాడు మరియు దానిని 
విశ్రాంతి దినంగా చేసాడు. చూపడంలో 
పరిపూర్ణ ఆనందాన్ని పొందారు. 
దేవుడు వారి ప్రభువు, వారి ప్రదాత 
మరియు వారి స్నేహితుడు.

మరియు ప్రభువైన దేవుడు, "మనిషి ఒంటరిగా ఉండటం 
మంచిది కాదు, నేను అతనికి సహాయకుడిని చేస్తాను" 
అని చెప్పాడు. దేవుడు అన్ని పక్షులను 
మరియు జంతువులను ఆదాము వద్దకు 
తీసుకువచ్చాడు. ఆడమ్ వారందరికీ 
పేర్లు పెట్టాడు.. కానీ అన్ని 
పక్షులలో మరియు జంతువులలో 
ఆడమ్కు తగిన భాగస్వామి లేడు.
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