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जोपय�त तुम्ही ती िवकत नाही.



दवेाने सवर् काही केले! जेव्हा दवेाने 
पिहला मनुष्य आदाम बनवला तवे्हा 
तो त्याची प�ी हव्वासोबत ईडन 
गाडर्नमध्ये राहत होता. ते दवेाची

आज्ञा पाळण्यात आिण एक
�दवसापय�त त्याच्या

उपिस्थतीचा 
आनंद घेत 
होत.े



"दवेाने तुम्हाला 
�त्येक झाडाचे 
फळ खाऊ नका 
असे सांिगतले आह ेका?" सपार्ने हव्वेला 
िवचारले. "आम्ही �त्येक फळ खाऊ शकतो 
पण एकच," ितने उ�र 
�दल.े "जर आपण ते फळ 
खाल्ले �कंवा स्पशर् केला 
तर आपण मरतो."



"तू मरणार 
नाहीस," सपर् हसला.
"तुम्ही दवेासारखे 
व्हाल." हव्वेला त्या झाडाचे 
फळ हवे होत.े ितने नागाचे 
म्हणणे ऐकले आिण 
फळ खाल्ले.



हव्वेने दवेाची आज्ञा 
मोडल्यानंतर ितने आदामालाही 
फळ खाण्यास नेले. आदामाने 
म्हणायला हव ेहोत,े "नाही! मी 
दवेाच्या वचनाची 
अवज्ञा करणार 
नाही."



जेव्हा 
आदाम 
आिण हव्वनेे पाप केले तवे्हा 
त्यांना मािहत होते क� ते न� आहते. अंजीराची 
पाने ऍ�नमध्ये िशवून, त्यांनी स्वतःला झाकले 
आिण दवेाच्या उपिस्थतीपासून झुडुपात लपले.



संध्याकाळच्या थंडीत दवे बागेत आला. आदाम आिण 
हव्वेने काय केल ेह ेत्याला माहीत होत.े अॅडमने 
हव्वेला दोष �दला. इव्हने सपार्ला दोष �दला. 
दवे म्हणाला, "साप शािपत आह.े मुलं 
झाल्यावर �ीला वेदना होईल." "आदाम, 
तू पाप केल्यामुळे, पृथ्वीला काटेरी 
झाड ेआिण काटेरी झुडूपांनी शाप 

�दला आह.े तुझे रोजचे 
अ� िमळिवण्यासाठी तू क�

आिण घाम
गाळशील."



दवेाने आदाम आिण हव्वा यांना 
अद्भतु बागेतून बाहरे काढले. 
त्यांनी पाप केल्यामुळे ते जीवन 
दणेायार् दवेापासून वेगळे झाले!



त्यांना बाहरे ठेवण्यासाठी दवेाने 
ज्वलंत तलवार बनवली. दवेाने 
आदाम आिण हव्वेसाठी 
कातडीचे आवरण बनवले. 
दवेाने कातड े
कोठून नेले?



कालांतरान,े अॅडम आिण हव्वा यांच्या कुटंुबाचा जन्म 
झाला. त्यांचा पिहला मुलगा काईन हा माळी होता. 
त्यांचा दसुरा मुलगा हाबेल 
हा म�ढपाळ होता.



एके �दवशी केनने दवेाला भेट म्हणून काही भाज्या 
आणल्या. हाबेलने त्याच्या म��ांपैक� काही 
उ�मो�म म��ा दवेाला भटे म्हणून आणल्या. 
हाबेलच्या भेटीवर दवे खूश झाला.



काइनाच्या भेटीवर दवे खूश 
झाला नाही. काईनाला खूप राग 
आला. पण दवे म्हणाला, "जर
तुम्ही योग्य ते केले तर तमुचा 
स्वीकार होणार नाही का?"



काईनाचा राग काही सुटला
नाही. काही वेळाने शेतात त्याने 
हाबेलवर हल्ला केला - आिण
त्याला ठार मारल!े



दवे काईनाशी बोलला. "तुझा भाऊ, हाबेल कुठे 
आह?े" "मला मािहत नाही," केन खोटे बोलला. "मी 
माझ्या भावाचा रखवालदार आह ेका?" दवेाने 
काईनची शेती करण्याची क्षमता 
काढून घेऊन त्याला भटक्या बनवून 

िशक्षा केली.



काइन परमे�राच्या समो�न िनघून गलेा. आदाम 
आिण हव्वा यांच्या मुलीशी त्याचे ल� झाल ेहोत.े 
त्यांनी एक कुटंुब वाढवले. लवकरच, 
केनच्या नातवंडानंी आिण नातवंडांनी 

त्याने स्थापन 
केलेले शहर भरले.



दरम्यान, आदाम आिण हव्वा यांचे कुटंुब 
झपा�ाने वाढले. त्या �दवसांत लोक 
आजच्यापेक्षा जास्त काळ जगत होत.े



जेव्हा ितचा मलुगा सेठचा जन्म झाला 
तेव्हा हव्वा म्हणाली, "दवेाने मला सठेला 
हाबेलच्या जागी �दले." सेठ 912 वष� 
जगले आिण अनेक मलेु होती.



जगात, लोक अिधकािधक द�ु होत गलेे कारण 
एक िपढी दसुऱ्याच्या मागे गेली. शेवटी, 
दवेाने मानवजातीचा नाश करण्याचा
िनणर्य घेतला आिण सवर् पशू आिण 
पक्षी. दवेाला प�ा�ाप झाला क�

त्याने माणसू बनवला. 

पण एका 
माणसाने 

दवेाला �स�
केले...



हा मनुष्य नोहा होता. सेठचा वंशज, 
नोहा नीितमान आिण िनद�ष होता. तो 
दवेाबरोबर चालला. त्याने आपल्या 

तीन मुलांनाही दवेाची 
आज्ञा पाळण्यास 
िशकवले.



आता दवेाने नोहाला अितशय 
िविच� आिण खास प�तीने 
वापरण्याची योजना आखली!



माणसाच्या दःुखाची सु�वात

दवेाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

उत्प�ी 3-6

“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
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