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આપનાદય કોની બનવી? પરમે�રચો
વચન, બાઇબલ આખય કાઈ માનસાચી 

�િત કશોક બનનો. ઘણો �ઢૂ� 
પરમે�રની એક �ઢૂ� મા�સુ બનાવી. 

ને તાચો નાવં 
આદમ થોવી.



પરમે�રની આદમ દઈ �ુિનયાને �ળૂ મા� ુ
બનવી. જયં પરમે�રની આદમ દઈ �વ 

દ�ન તયં તામાહ �વ યાવ. તાનહ� 
પોતાદઈ એક વાડ� �ચો 

નાવં એદન આસી 
તામાહ નાગંી. 



આદમ દઈ પરમે�રની બનવી તાચે
પહલો તાનહ� ઘણો બેસ જગત બનાવી. 
તામાહ નવી નવી વસ્� ુબનાવી કામચે 
�હસાબે પરમે�રની ડ�ગરાવાળ� �ગો, 

ને ચારયાવાળ� 
�ગો, ...



... �ુદંરવાળે �લ ને �ચે ઝાડ, બેસ 
પાખંવાળે ચીડ� ને �ુયં-�ુયં વાળે માખી, 
મટ� વ્હ�લ ને બેસ ચીકને માતની ગાય 
બનાવી. હક�કતમા ંતે પરમે�રની આખો 

બનવી. 

તલાક આખો 
આહાય.



�ઢૂ� પરમે�રની આખા બનવી તાચે �ઢુ� 
પરમે�ર વગર કાહ� નાય 
આસી. માનસા, �ગો 
અન વસ્� ુકાઈં �ુ ંનાયં 
આસી. કાઈં �ુ ં
નાયં, ઉ�ડ નાહા, 
ને �ધકાર �ુ ંનાહા, 
કાલ �ુ ંનાયં ને આજ 
�ુ ંનાયં. તથય પહ�લો 
પરમે�ર આસી. તે િસવાય કો�ું નાયં 
આસી. મગેં પરમે�રની કામ કર�.



પહલો પરમે�રની આકશ 
ને જગત બનાવી.



ને �થૃ્વી �પ વગર ને 
�નુસાન આસી. 
તાચે માઝ 
ને ઉપર 
�ધકા� 
આસી.



તયં પરમે�રની 
આખી “તથય 
ઉ�ડ હોસ”.



ને તથય ઉ�ડ હોન. પરમે�રની ઉ�ડ દય 
�દસ આખી ને �ધકાર દય રાત આખી. ને 

વેળ હોન અને સકાળ હોન. 
જો પહ�લો �દવસ આખાન.



�ૂસર� �દસ પરમે�રની દર� અને તળાવ 
દય અલગ અલગ આકાશને ખાલી ગોઠવી. 
તીજો �દસ પરમે�રની આખી “અથય �કુ� 
જમીન નાગંાસ” અને તસો હોન.



પરમે�રને ચાયા�, �લ, ને બાર�ક �રડા ને 
ઝાડ સાહંદય નાગંોદય ��ુુમ 

કર�. ને તે �દસ વેળ 
હોન અને સકાળ 

હોન, 

જો તીસરો �દસ.



મગેં પરમે�રને �દસ (�રુજ) ને 
ચાદં ને કોન્�ુ ંગન્�ુ ંનાયં સકાત 
અસે ચાદંનીયો બનવી. ને 
વેળ હોન અને સકાળ 
હોન, જો ચોથો 
�દસ (આખાન).



દ�રયા માચે 
ચીડ�-મકોડ� અન 
માછલે ને ચીડ� 
પરમે�રને યાદ�માં
�ઢુ� આહાત. પાચંમા
�દસ તાની ધારવાળો
માસો અને બાર�કને
માસે, લાબેં પાયંવાળો 
ને રંગ-રંગવાળે 
ચીડ� બનવી.



પરમે�રની દર�ક 
�ત �ત ચે માસે
પાણીમા ંબનાવી, ને 
�ત �ત ચે ચીડ�
જમીન ને આકાશ 
મા ંઉડોદય બનાવી. 
વેળ હોન ને 
સકાળ હોન, જો 
પાચંમા �દસ.



તાચે મગે દ�વ બોલીન. તેની આખી, 
“આખો ધરતી �નવર કં�ુ ંભરાનં �વ.”
દર�ક �તચે �નવર ને �વતે ને પોટાખન 
ચાલનારા સાપં હ��ુ ંગેવ. જમીન �હલ�ુહં 
દ�ત તસે હાથી ને �રુાવાળે �નવર હ��ુ ં
�વ. તોફાન કરો તસો વાદંરો, ઢંગ
વગરના મગર. 



બનાવટ� ક�ડ� ને ડોયે ભરને �ુવા. ટોળે 
વાળો �જરાફ ને �વુાળે બીલાડ�. તે �દસ 
�ત �તચે �નવર પરમે�રની બનાવી.
ને વેળ પડ�ન ને સકાળ પડ�ન, 
અસો છઠ્ઠો �દસ હ��ુ ંગેવ. 



પરમે�રની આ� ં�ુસરો કામ છઠ્ઠો �દસ �ુ ં
કર�. જો મહત્વચો કામ આહાય. માનસાચે 
માટ� આખા તૈયાર આસી. આવનામાં અનાજ 
ને જનાવર સેવા કરોદય 
આસી. ને પરમે�રની 
આખી “ચલા આપની 
મા�સુ આપણા 
ચે જશો 
બનાવોવ”.



તાદંય આખે �ુિનયાવર રાજ કરો દ�. 
તયં પરમે�રની માનસા દય તેચે જશો 
બનાવી. દ�વની તાચે 
�પ પ્રમાણે બનાવી.



પરમે�રની આદમ 
દય આખી. �દુય 
વાડ�માચંા � 
ખાવંદય તા ખા. પણ 
ખોટા ખરાબ �ણચો
વાળો ઝાડચો ફળ 
નાખે ખા�હસ. જો � ું
તે ઝાડચો ફળ ખા�હસ, 
તે � ુ ંન�� જ મ�ંુહ 
��હસ.



ને પરમે�ર દ�વની આખી ગોહલો એખલોજ 
રહય તે બેસ નાહા આખાય. મયં તાચે માટ� 
મદદ કરોદય બનાવય.



પરમે�ર આખે ચીડ� ને આખે ડોબે આદમ 
ચે અ�ડયા આની. આદમચી તાહચો 
આખાચો નાવં થોવી. તસો 
કરોદય તો ઘણો ��ુદ્ધવાળો 
નાગંાન. પણ આખે ચીડ� ને 
આખે જનાવર મા�ુંન

આદમદય 
બેસનાહા નાગંાન.



પરમે�રની આદમદય ઘણો ઠાકનોમાં
મેલી. તાની ઠાકનો ગોહલો મા�ંુ ંએક હાડક� 
કાઢ� ને તે હાડક� મા�નુ 
બાલ બનાવી. � બાલ 
બનાવી તે આદમ ચે 
સાઠ� બેસ મદદ 
વાળ� લાગીન.



પરમે�રની છ �દવસમા ંઆખા
બનાવી. મગેં પરમે�રની સાતમે 
�દસ દય આશીવાર્દ દ�ન ને 
આરામચો �દસ બનાવી.



એદન વાડ�મા ંઆદમને તાચી બાલ 
બેસ ક�ંુહ �શુમા ંદ�વ દય માન 
દ��ુ ં�વત આસી. દ�વ તાહંચો
પરમે�ર આસી, તાહંચો �રુો
પાડનાર ને તાહંચો 

દોસ્તાર.



જયં પરમે�રની આખો બનવી

પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ

મા�નુ િમલની આહાય

ઉત્પિ�: ૧-૨

“�મુચો બોલોચો �મુદઈ ઉ�ડ દ�ય.”
ગીતશાત્ર: ૧૧૯:૧૩૦



�રૂો



યી બાઇબલ વાતાર્ આપની 
આ�યર્જનક પરમે�ર �ની આપનાદય 

બનવી તાચે િવશે આપનાદય �નો આખત.

પરમે�ર �નયકા આપની � ૂડંો કામ કર�, �દય 
તો પાપ આખય. પાપચો દંડ ત મરણ આહાય, પણ
પરમે�ર આપના વર પ્રેમ કરય તય તાની તાચો 
એક ચો એક પોસો ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �ઝેુ પાપ સાઠ� દંડ 
માટ� �ુ�ુસ વર મરોદય દવ�ું દ�ન. મગેં ઈ� ુદ�વ 

�વતો ઉઠ�ન સરગ મા ંચ�ું ગેવ. જો �મુી ઈ� ુવર 
િવ�ાસ કરઝા તો � ુદંય પાપચી માફ� માઘઝા તો 

�મુ દય માફ� દ�દ. તો �મુચે �વનમા ંયદે ને રહદ 
ને �મુ્હ� અનતં�વન �ધુી તાચે હાર� રહઝા.



જો �મુી યો સાચો આહાય અસો િવ�ાસ 
કરતહોવે તે પરમે�ર અસો આખાય. વાલો ઈ�,ુ 
મા ંિવ�ાસ કરંય કાઈ � ુ ંપરમે�ર આહાઇ ને 

મા�સુચો �પ ઘી�ુનં માઝે પાપ સાઠ� મર�ન ને 
આ� પાસો �વતો આહાય. આતા ંદયા કર� માઝે 
�વનમા ંમાઝો પાપ માફ ક�ંુ દ�. તયંથી મયં નવો 
�વન �વય ને એક �દસ �ઝેુ હાર� અનતંકાળ 
�ધુી �ઝેુ હાર� રહન્દય. �ઝુી આજ્ઞા પાળ�ને �ઝેુ 

હાર� પોસો જશો રહ�દય મદદ કર. આમેન.

બાઇબલ વા�ંનુે દ�વ હાર� �દનાય �દસ 
ગોઠ લાવો. યોહાન:૩:૧૬
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