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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



ભગવાને બ�ુ ંજ બનાવ્�ુ ંછે! 
�યાર� ભગવાને પ્રથમ માણસ
બનાવ્યો, આદમ, તે તેની પત્ની
સાથે ઈડનના બગીચામા ંરહ�તો

હતો, ઇવ. 



તેઓ ભગવાનની આજ્ઞા 
પાળવામા ંઅને તેમની હાજર�નો 
આનદં માણવામા ંસ�ંણૂર્ �શુ હતા 

એક �દવસ �ધુી ... 



"�ુ ંભગવાને 
તમને ક�ુ ંછે ક� 
દર�ક �કૃ્ષ�ુ ંફળ ન 
ખા�ુ?ં" સાપે ઇવને �છૂ�ુ.ં "આપણે 
એક િસવાય દર�ક ફળ ખાઈ શક�એ 
છ�એ, "તેણીએ જવાબ આપ્યો. 
"જો આપણે તે ફળ 
ખાઈએ ક� સ્પશર્ કર�એ, 
અમે મર� જઈ�ુ.ં"



"તમે મરશો 
ન�હ," સાપ હસ્યો.
"તમે ભગવાન �વા 
બની જશો." હવાને તે 
ઝાડ�ુ ંફળ જોઈ� ુ ંહ� ુ.ં 
તેણીએ નાગની વાત
સાભંળ� અને 
ફળ ખા�ુ.ં



ઇવે ભગવાનની આજ્ઞા તોડ� 
પછ� તેણીએ આદમને ફળ 
ખાવા માટ� પણ દોર�. આદમે 
કહ�� ુ ંજોઈએ, "ના! �ુ ં
અનાદર નહ� 
ક�ંુ ભગવાનની 
શબ્દ."



�યાર� 
આદમ 
અને હવાએ પાપ ક�ુ�, તેઓ બનેં 
�ણતા હતા ક� તેઓ નગ્ન છે. ��રના પાન 
સીવવા એપ્રન મા ંતેઓએ પોતાને આવર� લીધા 
અને �પાયેલ થી ઝાડ�મા ંભગવાનની હાજર�.



સાજંની ઠંડ�મા ંભગવાન બગીચામાં આવ્યા. 
તે �ણતો હતો ક� આદમ અને હવાએ 
�ુ ંક�ુ� હ� ુ.ં આદમે હવાને દોષી 
ઠ�રવ્યો. હવાએ સાપને દોષ 
આપ્યો. ભગવાન ક�ુ ં"સપર્ 
શાિપત છે. �યાર� બાળકોનો 

જન્મ થશે ત્યાર� 
�ીને પીડા થશે."



"આદમ, કારણ ક� તમે પાપ ક�ુ� છે, 
�થૃ્વી શાિપત છે કાટંા અને થીસ્ટલ્સ
સાથે. તમે પ�રશ્રમ કરશો અને 
પરસેવો તમા�ંુ રોજ�ુ ંભોજન 
મેળવવા માટ�."



ભગવાન �કૂ� અ�ત 
બગીચામાથંી આદમ અને
હવા. કારણ ક� તેઓએ પાપ 
ક�ુ�, તેઓ �વન આપનાર 
ભગવાનથી 
અલગ હતા!



ભગવાને બનાવ્�ુ ં
એક સળગતી તલવાર તેમને બહાર 
રાખવા માટ�. ભગવાને બનાવ્�ું
આદમ અને હવા માટ� 
ત્વચાના કોટ્સ. ભગવાને 
ચામડા �ાથંી 
લીધા?



સમય મા,ં એક �ુ�ંુબ આદમ અને હવાનો જન્મ 
થયો હતો. તેમનો પ્રથમ �તુ્ર, કાઈન, એક માળ� 
હતો. તેમનો બીજો �તુ્ર, અબેલ, 
એક ભરવાડ હતો.



એક �દવસ કાઈન લાવ્યો ભગવાન ક�ટલાક ભેટ 
તર�ક� શાકભા�. અબેલ તેની ભેટ તર�ક� તેના 
ઘટેામંાથંી ક�ટલાક શે્રષ્ઠ લાવ્યા ભગવાન. 
ભગવાન હાબેલની ભેટથી �શુ 

થયા.



ભગવાન રા� ન થયા કાઈનની 
ભેટ સાથે. કાઈન �બૂ �સુ્સે
થયો. પણ ભગવાને ક�ુ,ં "જો 
તમે � યોગ્ય છે તે કરો છો, �ુ ં
તમને સ્વીકારવામા ંઆવશે
નહ�?"



કાઈનનો �સુ્સો શમ્યો ન�હ. 
થોડા સમય પછ� મેદાનમાં તેણે 
હાબેલ પર �મુલો કય� - અને 
તેને માર� નાખ્યો!



ઈ�ર� કાઈન સાથે વાત કર�. "તારો ભાઈ �ા ં
છે, અબેલ?" "મને ખબર નથી," કાઈન �ૂ�ંુ
બોલ્યો. "�ુ ં�ુ ંમારા ભાઈનો રખેવાળ �?ં" 
ઈ�ર� કાઈનને સ� કર� તેની 
ખેતી કરવાની ક્ષમતા છ�નવીને 
અને તેને ભટકનાર બનાવે 
છે.



કાઈન બહાર ગયો પ્ર�નુી હાજર�માથંી. તેના 
લગ્ન આદમની �તુ્રી સાથે થયા હતા અને ઇવ. 
તેઓએ એક પ�રવારનો ઉછેર કય�. 
�ૂંક સમયમા,ં કાઈનના પૌત્રો અને 

પૌત્ર-પૌત્રોએ 

તેણે 
સ્થાપે�ુ ંશહ�ર 
ભર� દ��ુ.ં



દરિમયાન, આદમનો પ�રવાર અને 
ઇવ ઝડપથી વધ્યો. તે �દવસોમા,ં 
લોકો આજના કરતા ંઘણા લાબંા 
સમય �ધુી �વ્યા.



�યાર� તેમના �તુ્ર શેઠનો જન્મ થયો, ઇવે ક�ુ,ં 
"ભગવાનએ મને અબેલની જગ્યાએ શેઠ આપ્યો 
છે." શેઠ એક ઈ�રભક્ત હતા � 912
(૯૧૨) વષર્ �વ્યા અને ઘણા બાળકો 

હતા.



�ુિનયા મા,ં લોકો વ� ુને વ� ુ�ુષ્ટ 
બનતા ગયા �મ ક� એક પેઢ� 
બી� પેઢ�ને અ�સુર� છે.



છેવટ�, ભગવાન માનવ�તનો નાશ
કરવાનો િનણર્ય લીધો અને બધા 
પ�ઓુ અને પક્ષીઓ. ભગવાન 
�દલગીર હતા તેણે માણસ 
બનાવ્યો હતો 

પણ એક 
માણસે ભગવાનને
રા� કયાર્ ... 



આ માણસ �હુ હતો. શેઠના વશંજ, �હુ 
ન્યાયી હતો અને દોષર�હત. તે ભગવાન 
સાથે ચાલ્યો. તેણે પોતા�ુ ંભણાવ્�ુ ં

પણ ભગવાન�ુ ંપાલન 
કરવા માટ� 
ત્રણ �તુ્રો.



હવે ઈ�ર� �હુનો ઉપયોગ
કરવાની યોજના બનાવી �બૂ 
જ િવ�ચત્ર મા ંઅને ખાસ ર�ત!



માણસની ઉદાસીની શ�આત

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

ઉત્પિ� 3-6

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130



સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણને આપણા 
અ�ત ઈ�ર િવશે જણાવે છે �ણે આપણને 
બનાવ્યા અને � ઈચ્છે છે ક� તમે તેને �ણો.

ભગવાન �ણે છે ક� આપણે ખરાબ કામ ક�ુ� છે, 
�ને તે પાપ કહ� છે. પાપની સ� �તૃ્�ુ છે, પરં� ુ
ભગવાન તમને એટલો પ્રમે કર� છે ક� તેણે તેના 
એકમાત્ર �તુ્રને મોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા 

અને તમારા પાપો માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� 
ઈ� ુસ�વન થયા અને સ્વગર્મા ંઘર� ગયા! જો 
તમે ઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અને તેને તમારા 

પાપોની માફ� માગંો છો, તે કરશે! તે હવે આવશે 
અને તમારામા ં�વશે, અને તમે તેની 

સાથે હમંેશ માટ� �વશો.



જો તમે માનો છો ક� આ સત્ય છે, 
તો ભગવાનને આ કહો: િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં

� ંક� તમે ભગવાન છો, અને મારા પાપો માટ� 
�તૃ્� ુપામેલા માણસ બન્યા, અને હવે તમે 
ફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ને મારા �વનમા ં

આવો અને મારા પાપોને માફ કરો, �થી �ુ ંહવે 
ન�ુ ં�વન મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� 
સાથે કાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. તમા�ંુ પાલન કરવા 

અને તમારા બાળક તર�ક� તમારા માટ� 
�વવામા ંમને મદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અને દરરોજ ભગવાન 
સાથે વાત કરો! �હોન 3:16
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