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પરમે�રાની આખોજ બનાવી. 
જયં પરમે�રની ગોહલા દય
બનાવી આદમ એદન વાડ�મા ં

તાચંી બાલ હવા હાર�
રહ�ન. તે બેઘા જન 

પરમે�રની
હાર� �શુમાં
ને બેસ 

રહ�ન 
તે �દસ લગન ...



“પરમે�રની 
આખે ઝાડાચો ફળ 
ખાવંદય આખી?” 
સાપની હવા દય �દુ કર�. 
“હામી એક ફળ સીવાય આખે
ખા�ુ ંસક�વ,” બાલની 
આખી. “જયં હામી તો
ફળ ખાવં તયં મ�ંુહ 

�ંવ.”



“�મુી મ�ંુહ 
નાઈ �ઈઝા,” 
સાપ આ�ુ�ંહન 
હ�સી. “�મુહ� દ�વાચે જશે હોયઝા,” 
હવા દય તે ઝાડચો ફળ ખાવંદય 
મન આસી. તાનહ� 
સાપાચી ગોઠ માન�ુ
ફળ ખાદ.



હવાની પરમે�રદય ઠગી
તાચે મગેં તાનહ� આદમદય 
તો ફળ ખાવંદય દ�ન, આદમ 
આ�ુ ંશકય કાઈ “નાહામયં 
દ�વાચે 
િનયમદય 
ઠ� ુનાહા 
શકય.”



જયં 
આદમને 
હવા ની પાપ કર� તાદય ખબર પડ�ન 
કાઈ તે ઉઘડ�જ આહાત �બરાચે પાનાખન 
તાહચે �ગાદય પહર�નને પરમે�રદય 
ના�ુહંને �ુર ઝાડ�મા ંદ�હુ ગેવ.



યાચે છેલ્લે વખત પરમે�ર વાડ�મા ંયાવ 
તાદય આદમને હવા કાય કરત તાચી 
ખબર આસી. આદમની હવા વર 
દોષ દ�દ, હવાની સાપદય દોષી 
ઠરાવી. પરમે�રની આખી
સાપદય શ્રાપ દ�દ, બાલ 

જયં પોસાદય 
જન્મદ�દ તયં �ુઃખ 

વેઠદ.



“આદમ, �મુહ� પાપ કર� તયં 
જમીન કાટંાને કાકંર� ખન � ૂડં� 
હ�ન. �મુહ� ઘામઘીર હો�નુે 
મહ�નત કરઝા તયં �મુચો 
�દવસચો પોટ ભરાઈદ.” 



પરમે�રની આદમને 

હવાદય બેસ વાડ� માઠો 
ધાડવો પાડ� કસાકાઈ તાહની 
પાપ કર�, તાનહ� તાહદય 
�વન દ�નો આસી. તાચે 
અ�ડયાઠ� 
�ુર ગેવ.



તાહદય બાહ�ર રહ�દય 

ઉ�ડ �પ 
તલવાર બનાવી. પરમે�રની 
ચામડાચે દ�ગડ� આદમને 
હવા માઠ� બનાવી. દ�વાની 
કઠ� ચામડ� 
આન�હ હોવે?



તે સમયમા ંઆદમને હવાદય �ુ�ંુબ હ�ન 
તાહંચો �ઢૂ� ચો પોસો કાઈન આવનામા ં
કામ કરત આસી, તાચો �ુસરો 
પોસો હાબેલ બાળદ� આસી. 



એક �દસ કાઈન દ�વચે અ�ડયા થોડ�ક 
શાકભા� ઘી�ુ ંયાવ. હાબેલ બેસ ભેટ
તર�ક� બોકડા માઠ� એક બેસ 
બોકડો ઘી�ુ ંયાવ. દ�વ 

હાબેલચે ભેટ 
ખન �શુ 
હ�ન. 



પરમે�ર કાઇનચે ભેટ ખન �શુ નાહા
આસી. તયં કાઈનદય હજડ રગ યાવ. 
પન પરમે�રની તાદય આખી, 
જો � ુ ંબેસ દ�વાદય દ�તોસ તે 
�ઝુો નાયં સ્વીકારતો?



કાઈનચી રગ નાયં �યની
આસી. થોડોક સમય મગેં તો 
આવનામા ંહાબેલવર ધાવં�ુ 
ગેવ ને મા�ંુહ મેલહ�! 



પરમે�રની કાઈનદય આખી �ઝુો 
ભા�સુ હાબેલ કત આહાય? માદંય 
ખબર નાહા, કાઈન ઠગય. 
મયં કાઈ માઝે ભા�સુદય 
ના�ંહુ રહય? 



પરમે�રની કાઈનચી આવનામા ં
કામ કરોચી આવડત ઘી�ુ ં
ઘીદ ને �ફરો મડં�ન 
અસી સ� દ�ન. 



કાઈન પરમે�રચે હાજર� પા�ું �ુર ગેવ.
તાચે મગલાઠ�ન તાની આદમ ને 
હવાચે પોસીચે હાર� વરાઢ 
કર� ને તાહંચો 

�ુ�ંુબ હ�ન. 



લગેજ કાઈનચે પોસાચો પોસો 
ને તાહચે પોસે ખન ગવસનો
શહ�ર �ુ�ંુબ ખન ભરા� ુગેવ.



તલાકમા ંઆદમ ને હવાચો �ુ�ંુબ 
વા�ુ ગેવ. તે સમયમા ંલોક આતા 
કરતા ંવધાર� �વન �વત આસી. 



જય તાહંચો પોસો સેથ જન્મીન તયં હવાની 
આખી પરમે�રની માદંય સેથ હાબેલને 
�ગાવર દ�દ. સેથ દ�વચો મા�સુ 
આસી જો ૯૧૨ વષા�ચો �વન 

ને ઘણે પોસે આસી. 



�ુિનયામા ંવધાર� લોક � ૂડં� હોવદય 
લાગીન કસાકાય તા�ંહ એક�ૂસર�ચો 
�વન ના�ુ�ંહન �વોદય 
લાગીન. છેલ્લે પરમે�રની
માણસાચો નાસ કરોદય

િવચાર� ...



... આખે જનાવર ને ચીડ�. 
પરમે�રદય  માણસાદાય 
બનાવનો તાચંો �ુઃખ લાગીન
પણ એક માણસા ની દ�વ 
દય �સુ કર� ...



તો મા�સુ �હૂા આસી સેથચો પોસો
�હૂ ધાિમ�ક ને ન્યાયી આસી. તો
દ�વાચે હાર� ચાલત આસી. 



તાની તાહચે તીન પોસાદય દ�વાચી 
ગોઠમાણોદય શીખવી. આતા 
પરમે�રની �હૂાદય િવ�ચત્ર
ને ખાસ ર�તે ઉપયોગ 

કરોદય 

યોજના 
બનાવી. 



માનસાચે �ુઃખાચેં શ�વાત

પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ

મા�નુ િમલની આહાય

ઉત્પિ�: ૩-૬

“�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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