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ईश्वराने सवर् गोष्ट� बन�वल्या!   
जेव्हा ईश्वराने प�हला माणसू,  
आदम बन�वला, तो त्याची  
                  बायको इव्हसमवेत  
                  ईडनच्या बागेत राहत  
                                      होता. 



ईश्वराच्या आ�ेत आ�ण त्याच्या  
अिस्तत्वाचा अनुभव घेत ती  
दोघेह� आनंदात होती, क� एक  
                        �दवस ...  



        “ईश्वराने तुला 
          प्रत्येक झाडावर�ल 
          खाऊ नकोस असे  
सां�गतले आहे का?” सपार्ने इव्हला 
�वचारले. “आम्ह� प्रत्येक फळ खाऊ 
शकतो, फक्त एक सोडून” इव्हने 
         उ�र �दले. 



          “जर आम्ह� ते 
        फळ खाल्ले �कंवा  
       त्याला स्पशर् केला  
तर आम्ह� मरणार.”  “तुम्ह� 
मरणार नाह�” सपार्ने कपटहास्य  
केले.  



“तुम्ह� ईश्वरासारखे 
होणार” इव्हला त्या 
झाडाचे फळ हवे होत.े  
�तने सपार्चे ऐकले व 
फळ खाल्ले.  



ईश्वराच्या आ�ेचे उल्लघंन 
केल्यानंतर इव्हने आदमलाह� 
फळ खाण्यास भाग पाडले.  
आदमने सांगायला पा�हजे 
होत,े “नाह�!  मी  
ईश्वराची आ�ा  
मोडणार नाह�.” 



जेव्हा आदम आ�ण इव्हने पाप केले, त्यांना  
दोघांनाह� मा�हत होते क� ते नग्न झाले होत.े 



अजंीराच्या  
पानांचे मलवस्त्र �शवून त्यांनी स्वतः  
भोवती गंुडाळले आ�ण ईश्वराच्या नजरेपासनू 
लप�वण्यासाठ� झुडुपात लपल�.  



शीतल सधं्याकाळी ईश्वर बागेत आला. आदम 
      आ�ण इव्हने काय केले आहे याची त्याला 
      मा�हती होती.  आदम इव्हला दोष देत 
   होता आ�ण इव्ह सपार्ला दोष देत 
    होती.  ईश्वर म्हणाला, “सपर् शापीत 
    आहेत.  जेव्हा स्त्रीला मलेु  
                     होतील त्यावेळी �तला  
       खपू वेदना होतील.” 



“आदम, तू चकू केल्याने पथृ्वीला 
काटे आ�ण काटेर� झाडांचा शाप 
�मळाला.  तुला तुझ ेरोजचे अन्न 
�मळ�वण्यासाठ� काबाडकष्ट करावे 
लागतील, घाम गाळावा लागेल.” 



ईश्वराने आदम आ�ण इव्हला  
त्या सुदंर बागेतून बाहेर घाल�वले.  
त्यांनी पाप केल्यामळेु त्यांना 
जीवनदात्या ईश्वरापासनू  
वेगळे करण्यात  
आले! 



                 ईश्वराने त्यांना  
बाहेर ठेवण्यासाठ� एक ज्यो�तमर्य 
तलवार बन�वल�.  ईश्वराने  
आदम आ�ण इव्हसाठ�  
चामड्याचे कोट बन�वले.   
ईश्वराने चामड े 
कोठून घेतले? 



कालौघात, आदम आ�ण इव्हने एका प�रवारास 
जन्म �दला.  त्यांचा प�हला मलुगा केन एक 
माळी होता.  त्यांचा दसूरा मलुगा आबेल 
    म�ढपाळ होता.  



होता एक �दवस केनने ईश्वराला भेटवस्तू म्हणनू 
काह� भाज्या आणल्या.  आबेलने ईश्वराला त्याची 
भेटवस्तू म्हणनू त्याच्या काह� उ�म शळे्या  
                     आणल्या.  आबेलच्या  
                       भेटवस्तूने ईश्वर  
                                आनंद�  
                                झाला.  



केनच्या भेटवस्तूने ईश्वर आनंद� झाला नव्हता.  
केनला खपू राग आला.  पण ईश्वर म्हणाला,  
“जर तू जे योग्य आहे ते केलेस  
तर तू स्वीकारला जाणार  
नाह�स का?” 



केनचा राग दरू झाला नाह�.  थोड्या वेळानंतर 
शतेात त्याने आबेलवर हल्ला केला - आ�ण 
त्याला ठार मारले.  



ईश्वराने केनला म्हटले, “तुझा भाऊ आबेल 
कोठे आहे?”  “मला मा�हत नाह�”, केन खोटे 
बोलला. “मी काय माझ्या भावाचा राखणदार  
आहे?”  ईश्वराने केनकडून त्याची  
शतेी करण्याची �मता काढून  
            घेत आ�ण त्याला  
 
 
भटका  
बन�वत  
�श�ा केल�. 



केन प्रभचू्या अिस्तत्वापासनू दरू गेला.  आदम 
आ�ण इव्हच्या एका मलु�शी त्याचे लग्न झाले 
होत.े  त्यांनी कुटंुब वस�वले.  



लवकरच, केनने �नमार्ण केलेले शहर केनचे 
नातू आ�ण पणतू यांनी भरून गेले.  



दरम्यान, आदम आ�ण इव्हच्या कुटंुबाची 
वेगाने वाढ झाल�.  त्या �दवसांत, लोक 
आजच्यापे�ा जास्त काळ जगत होते.  



जेव्हा त्यांचा मलुगा सेथ जन्माला 
आला, तेव्हा इव्हने म्हटले, ... 



... “ईश्वराने मला आबेलच्या जागी सेथ �दला।” 
सेथ धमार्त्मा होता जो 912 वष� जगला  
आ�ण त्याला अनेक मलेु झाल�.  



�पढ� दर �पढ�, जगात माणसू जास्त 
जास्त वाईट होत गेला.  शवेट�, 
ईश्वराने मानवाला आ�ण सवर्  
प्राणी आ�ण …  



  … प�ी यांना नष्ट करण्याचे ठर�वले. 
माणसाला बन�वले याचा ईश्वराला 
पश्चा�ाप झाला.  पण एका  
माणसाने ईश्वराला प्रसन्न  
केले … 



हा माणसू होता नोआ.  सेथचा वंशज 
असलेला नोआ एक सदाचरणी आ�ण  
       �नष्कलकं माणसू होता.  तो  
           ईश्वरासमवेत चाल ू 
                   लागला.  



त्याने आपल्या तीन पुत्रांनाह� ईश्वराची आ�ा 
मानण्यास �शक�वले.  आता ईश्वराने एका 
    खपू अनोख्या आ�ण �वशषे प्रकारे 
     नोआचा उपयोग  
                               करण्याचे  
                                ठर�वले!  



माणसाच्या उदासपणाचा आरंभ  
 

ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट 
 

प्राप्त झाल� आहे  
 

जेने�सस 3-6  

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े”  
प्लाज्म 119:130 



समाप्त 



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या सुंदर 
ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने आम्हांला बन�वले आ�ण 
ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे. 

 
ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या 
आहेत, ज्याला तो पाप म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू 

आहे, पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� त्याने 
तुमच्या पापासंाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण 
यावे म्हणून त्याच्या एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  
नंतर येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या घर� 
गेला.  जर तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण 
तुमच्या पापासंाठ� त्याने �मा करावी अशी त्याला 
�वनंती करता, तर तो नक्क� �मा कर�ल.  तो आता 
तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर 

कायम राहणार. 



जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह�  
�वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा: 

�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापासंाठ� 
मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य बनलास आ�ण आता तू 

पुन्हा जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापासंाठ� मला 
�मा कर, जेणेकरून आता मला नवीन जीवन प्राप्त 
होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर 

राहण्यासाठ� �नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण 
तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत कर.  

आमेन.  
 

बाइबल वाचा आ�ण ईश्वराशी रोज बोला!   
जॉन 3:16 
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