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देवनी सवर् बनाव! जव्हय देवनी 
प�हला मानुस बन्हावा, आदम, तो 
तेन्हा बायको ईव्ह बरबर ईडन 
बगीचा म्हा ऱ्हायना. देव नी आज्ञा

म्हा त्या पुरा आनंद� व्हतात 
आिन तेन्हा सहवास ना आनंद 

ली रहायानतात 
ऱ्हायंतात एक 
�दन ल�ग
...



“देवणी तुले 
परतेक झाडं नं फय 
खावानं नह� सांगेल 
शे का?” सपर् नी ईव्हले इचारं.
“एक सो�डस्नी आपुन समदा
खाऊ सकतस” ितन्ह� 
उ�र �दन्ह. “जर 
आपुन खादं �कंव्हा 
हात लावा, क� मरसुत”.



“तू नह� मरणार”
सपर् उदगारना. “तू 
देव सारखी बनशी.”
ईव्हले त्या झाडं नं फय 
पायजे होतं. ितन्ह� सपर् 
नं आईक� संन ते 
फय खाई िलधं.



देवनी अज्ञान भंग करेल नंतर 
ईव्ह नी ते फय आदम ले 
सु�ा खावाले सांग. आदम 
बोलना अिसन, “नह� मी 
देवनी आज्ञाना 
भंग करणार 
नई.”



जवय 
आदम 
आ�ण ईव्ह िन पाप कय, 
त्यास्ले दोनीस्ले मा�हत होतं त्या नंगा 
होतात. ताडपती लाईस्नी तेस्नी सोताला ले 
झुडुपंसमा लपाड क� देव ले �दखाव नह�.



संध्याकाय नी ये थंड� ये ले देव बगीचा मा
उना. तेले मा�हत होतं आदम आिन ईव्ह
नी काय करेल होतं. आदम नी ईव्हले 
दोस �दन्हा. ईव्ह नी सपर् ले. देव 
बोलना, “सपर् ले शाप शे जव्हय पोरं 
पैदा होतीं बाईले तरास हुईन.”
“आदम”, तू पाप करेल शे 

त्या मूये धरतीले (नागफन)
काटास्ना

शाप ऱ्हाईन.
तू अन्न साठे 

दरदर भटकशी.”



भार� बगीचा म्हाई आदम 
आिन ईव्हले देवनी भाईर काढ� 
�दन्ह. कारण तेसनी पाप 
करेल व्हतं, जीवन दाता 
देव पासून त्या 
अल्लग हूई 
गयात!



त्यासले बाहेर 
काढlसाठ� काढासाठे देवनी एक 
चमकदार तलवार बनाई. देवनी
आदम आ�ण ईव्ह साठे 
कातड� ना थर बनवात. 
देवनी कातड� 
कुठून आनी?



यथावकाश आदम आ�ण ईव्ह ले लेकरं
व्हयनात. तेसना प�हला पोऱ्या, केन, माळ� 
होता. तेसना दसुरा पोऱ्या आबेल बकरक्या 
होता. एक �दन केन िन देव ले 

भाजीपाला भेट 
आनी.



आबेलनी तेन्हा पासली समदासम्हा भार� म�ढ� 
देवले भेट �दन �दन्ह� देव आबेल नी भेट वर 
खुश खुस व्हयना.



केन नी भेट वर देव खुश नह� 
व्हयंता. केन ले राग उना. पण 
देव बोलना, “जे चांगलं शे, ते 
जर तू कर, तर तुन्हा स्वीकार 
होनार न्हायी न्हई का?”



केन ना राग काह� गया नह�. 
थोडा टाईम मा एक वावर मा
तेनी अबेलवर हल्ला करा-आ�ण 
तेले मार� टाका!



देव केनले बोलना. “तुन्हा भाऊ, आबेल, कोठे 
शे?” माले नह� मा�हत “केन खोटं बोलना. मी 
काय मन्हा भाऊ ना रखवाला शे का?” देव नी 
त�ह� तेन्ह� बागकाम नी कला 
काढ� िलसन िशक्षा कर� आिन 
तेले भटका ले लाई �दन्ह.



केन देव पासून दरुायना. तेन्ह�ं आदम आिन 
ईव्ह नी आंडेर संगे लगीन कर. तेसना प�रवार 
वाढणा. केन नी बसाडेल सयर म्हा 
लवखरच तेन्हा नातू पणतू वाढे 
लागनात.



मधमा, आदम आिन ईव्ह ना प�रवार 
पटकन वाढना, आज प�या त्या वखत 
लोक जास्त �दन जगेत.



जव्हय सेन्थ ना जनम व्हयना ईव्ह बोलनी,
“आबेल ना जागांवर देवणी माले सेन्थ
�दन्हा.” सेन्थ अवतार� मानुस होता जो
912 साल जगना आिन तेले ग�रा 
लेकरे व्हयनात.



जगमा �पढ� दर �पढ� लोक जास्ती
बाट्टोड व्हवाले लागनात. शेवट देवनी 
मानवजात न� करानं ठरावं सवर् 
पशु आ�ण पक्षी. देवले वाईट 
वाटे त�ह� तेन्ह� माणूस तयार 

करेल व्हता. 

पण एक 
माणूस नी 

देवले �वनंती
कर� ...



तो माणूस होता नोहा. सेथना वंशज
(वार�स) नोहा हाऊ सज्जन आ�ण
िनद�ष होता. तो देवफा गया.



त�ह� तेन्ह� आपला तीन पोरसले देवनी 
आज्ञा पालन कराले शीकाड. आते देवनी 
नोहा ले ग�हरा �विच� आ�ण खास 

प�त तून वापरान 
िनयोजन कर!



माणूस ना दखुणी सुरुवात

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

पैदास 3-6

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130



शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले 
बनायेल शे आ�ण जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले 

वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत 
जेसले तो “पाप” म्हनस. पा�पी पापनी िशक्श्या 

म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गरै �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप 
फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह. मंग “जीजस” परत 

जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. 
जर तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना 
पापसनी माफ� मांगी, तो आते तमुन्हामा ईसन 

ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.



जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई 
खरं शे, तर ते देवले सांगा: ��य जीजस, मन्हा 
इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानसु बनसन मराले येयल शे. आनी आते 
त ूपरत जन्मले ये. कृपा करसन मन्हा जीवन 
म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन माले 
नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा
बरोबर कायमसाठे येसू. तनुी आज्ञा पायासाठ� 

माले मदत कर. आ�ण तनु्हा संतान 
म्हनीसन माले जग ूदे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला!
जॉन 3:16


	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
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

