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आम्हाला कोणी बनवले? बायबल, दवेाचे वचन, मानवजातीची 
सु�वात कशी झाली ह ेसांगते. फार पूव�, दवेाने पिहला मनुष्य 
बनवला आिण त्याचे नाव अॅडम ठेवले. दवेाने आदामाला पृथ्वीच्या 

मातीपासून बनवले. जेव्हा दवेाने आदामामध्य ेजीवन 
फंुकले तेव्हा तो िजवंत झाला. तो स्वतःला ईडन 

नावाच्या एका सुंदर बागेत सापडला.



दवेाने आदामाला बनवण्यापूव�, त्याने अद्भतु गो��नी भरलेले एक 
सुंदर जग बनवले. चरण-दर-चरण दवेाने ड�गराळ �ठकाणे आिण 
�ेअरी मोकळी जागा, सुगंधी फुले आिण उंच झाड,े चमकदार पंख 
असलेले पक्षी आिण मधमाश्या गंुजवणे, व्हले आिण िनसरड े
गोगलगाय बनवले. खरं तर, दवेाने ितथे जे काही आह े- सवर् काही 
बनवले आह.े



अगदी सु�वातीला, दवेाने 
काहीही बनवण्यापूव�, 
दवेािशवाय काहीही नव्हते. 
लोक �कंवा �ठकाणे �कंवा 
वस्तू नाहीत. काहीही
नाही. �काश नाही आिण 
अंधार नाही. वर नाही
आिण खाली नाही. काल 
नाही आिण उ�ा नाही. 
फ� दवे होता ज्याला
सु�वात नव्हती. मग दवेाने 
कृती केली!



सु�वातीला, दवेाने आकाश आिण 
पृथ्वी िनमार्ण केली.



आिण पृथ्वी िनराकार आिण 
शून्य होती. आिण खोलवर 
अंधार पसरला होता. मग 
दवे बोलला. "�काश 
होऊ द.े"



आिण �काश पडला. दवेाने �काशाला �दवस आिण अंधाराला रा� 
म्हटले. आिण संध्याकाळ आिण सकाळ हा पिहला �दवस होता.



दसु-या �दवशी, दवेाने महासागर, समु� आिण सरोवरांचे पाणी 
स्वगार्त �विस्थत आणले. ितसयार् �दवशी दवे म्हणाला, कोरडवा� 
�दसू द.े आिण ते घडले.



दवेाने गवत, फुले, झुडपे आिण झाड े�दसण्याची आज्ञा �दली. 
आिण ते �दसू लागले. आिण संध्याकाळ आिण 

सकाळ ितसरा �दवस होता.



मग दवेाने सूयर्, चं� आिण इतके तारे 
बनवले क� कोणीही त्यांची गणना 
क� शकत नाही. आिण संध्याकाळ 
व सकाळ हा चौथा �दवस होता.



समु�ातील �ाणी आिण मासे 
आिण पक्षी दवेाच्या यादीत पढेु 
होते. पाच�ा �दवशी त्याने 
मोठे स्वॉडर्�फश आिण लहान 
सा�डर्न, लांब पायांचे शहामृग 
आिण आनंदी छोटे गंुजन
करणारे पक्षी बनवले. दवेाने 
पृथ्वीचे पाणी भरण्यासाठी सवर् 
�कारचे मासे बनवले आिण 
�त्येक �कारचे पक्षी जमीन 
आिण समु� आिण आकाशाचा 
आनंद घेण्यासाठी केले. आिण 
संध्याकाळ व सकाळ हा 
पाचवा �दवस होता.



त्यानंतर दवे पुन्हा बोलला. तो म्हणाला, "पृथ्वी िजवंत �ाणी उत्प� 
क� द े..." सवर् �कारचे �ाणी आिण क�टक आिण सरपटणारे �ाणी 
अिस्तत्वात आले. पृथ्वी हादरणारे ह�ी आिण �स्त बीव्हर होते. 
खोडकर माकड ेआिण अनाड़ी मगरी. िवग्ली वम्सर् आिण चीक� 
िचपमंक्स. गँगली िजराफ आिण प्यु�रंग पुसीकॅट्स. त्या �दवशी सवर् 
�कारचे �ाणी दवेाने बनवले होते.

आिण संध्याकाळ व सकाळ सहावा �दवस होता.



सहा�ा �दवशी दवेाने काहीतरी वेगळे केले - काहीतरी िवशेष. 
माणसासाठी आता सवर् काही तयार झाले होते. त्याच्या सेवेसाठी 
शेतात आिण �ाण्यांमध्ये अ� होते. आिण दवे म्हणाला, "आपण 
मनुष्याला आपल्या �ित�पात बनवू या. 
तो पृथ्वीवरील सवर् गो��चा स्वामी 
होऊ द.े" म्हणून दवेाने स्वतःच्या 
�ितमेत मनुष्य िनमार्ण केला; 
दवेाच्या �ितमेत त्याने 
त्याला िनमार्ण केले...



दवे आदामाशी बोलला. 
"बागेतून तुम्हाला जे 
पािहजे ते खा. पण 
चांगल्या आिण 
वाईटाच्या ज्ञानाच्या 
झाडाचे फळ खाऊ नका. 
जर तुम्ही त्या झाडाचे 
फळ खाल्ले तर तुम्ही
न��च मराल."



आिण परमे�र दवे म्हणाला, "मनुष्याने एकटे राहणे चांगले नाही. 
मी त्याच्यासाठी मदतनीस करीन." दवेाने सवर् पक्षी आिण �ाणी 
आदामाकड ेआणले. अॅडमने त्या सवा�ची नावे 
�दली. असे करण्यात तो खूप �शार 
असावा. पण सवर् पक्षी आिण 
पशंूमध्ये आदामासाठी योग्य
जोडीदार नव्हता.



दवेाने आदामाला गाढ झोपेत आणले. झोपलेल्या माणसाची एक 
बरगडी काढून दवेाने आदामाच्या बरगडीतून �ी िनमार्ण केली. 
दवेाने बनवलेली �ी आदामासाठी 
भागीदार होण्यासाठी 
अगदी योग्य होती.



दवेाने सवर् काही सहा �दवसात बनवले. मग दवेाने 
सात�ा �दवशी आशीवार्द �दला आिण तो िव�ांतीचा 
�दवस बनवला. ईडन बागेत, आदाम आिण त्याची 
प�ी हव्वा यांना दवेाची आज्ञा पाळण्यात प�रपूणर् 
आनंद िमळाला. दवे त्यांचा परमे�र, त्यांचा 
पुरवठादार आिण त्यांचा िम� होता.



जेव्हा दवेाने सवर्काही बनवले

दवेाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

उत्प�ी 1-2

“तुमच्या शब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे.”
स्तो� ११९:१३०



द एंड



ही बायबल कथा आपल्याला आपल्या अद्भुत दवेाब�ल सांगते ज्याने 
आपल्याला बनवले आिण आपण त्याला ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.े

दवे जाणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला तो पाप म्हणतो. 
पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा 
एकुलता एक पु� येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या पापांची 
िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! 

जर तुम्ही येशूवर िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 
करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये येईल 

आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे राहाल.

जर तुमचा िव�ास असेल क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह ेसांगा:
ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, आिण माझ्या पापांसाठी 

मरणारा माणूस झाला आिण आता तू पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या 
जीवनात या आिण माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला आता नवीन जीवन 
िमळेल आिण एक �दवस तुझ्याबरोबर कायमचा जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 

आिण तुझ्या मुला�माणे तुझ्यासाठी जगण्यास मला मदत करा. आमेन.

बायबल वाचा आिण दररोज दवेाशी बोला! योहान ३:१६


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

