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પરમે�રની આખાજં બનવા!ં 
જદવ પરમે�રની �ડુલા ગોહો 
બનવા,ં આદમ, તો એદન વાડ� 

મા ંતેને બાયકો હવા, 
હાર� રહના. ત� દોની જનાં

દ�વને હાર� એકદમ 
આન�ંદત 
અન બેસ 

રહ હ�ાતં. તે �દસ
�ધુી ...



“પરમે�રની
કાય આખે ઝાડના

ફળ ખાવલા ના
પાડ� હ�? સાપ ની હવાલા સોદા.ં 

“આમી એક િસવાય આખા ંફળ
ખાય સક જ હન,”
બાયકોની સાગંા.ં

“જદવ આમી ત� ફળ
ખાવં 

તદવ આમી મર� �ંવ.”



“�મુી મર� ની
�,” સાપ સાગંી

ની હોસના. “�મુી
દ�વને �સા ં�યુી �સા.” હવા 
લા તે ઝાડ ના ફળ ખાવલા

મન હતા.ં તેની સાપ
ની ગોઠ માની અન

ત� ફળ ખાદા.ં 



હવા ની પરમે�રલા દગા
દ�દા, તેને મા�ંુનં તેની 
આદમ લા ત� ફળ ખાવલા
દ�દા.ં આદમ સાગંી 
સકતા કા, “ન�! 
મા ંદ�વને 
િનયમલા 
દગા ન� 
દ� 
સકા.ં”



જદવ આદમ અન 
હવા પાપ કરનાતં, તેહલા દોને જનાં
લા ખબર પડની કા ત� નાગા ંઆહાત.



�બરાના ં
પાના ંપોતાને �ગલા 
વ�ટાળ� અન પરમે�રની હાજર�
મા�નુ �ૂર �યુી ને ઝાડ� મા ંદપી ગ�ત.



સાજં ને સેળે વખતે પરમે�ર વાડ�મા ં
આના. તેલા આદમ અન હવા કાય

કરનાતં તેની ખબર હતી. આદમ
ની હવા લા દોષ દ�દા. હવા ની
સાપ લા દોષ દ�દા. પરમે�રની

સાગંા,ં “સાપ વર શ્રાપ
આહા. બાયકો 
જદવ પોસાહલા 

જન્મ 
દ�લ તદવ 
�ુઃખ વેઠ�લ.”



“આદમ �મુ� પાપ ક�
તાહા ંજમીન કાટંા અન 
ખાખરા કન શાિપત 
�યુની. �મુ�  ઘામં�ર 
�યુી મહ�નત કરસા 
તાહા ં�દવસના 
પોટ ભરસા.” 



પરમે�રની આદમ અન

હવાલા �ુદંર વાડ�મા�ંનુ 
તગંાડ� કાઢા. કાસાકા તેહ� 
પાપ કરા,ં ત� �વન 
દ�નાર દ�વ 
પા�ુનં �ૂર 
�યુી ગ�ત!



તેહલા બાહ�ર રા�લુા 

સાટ� પરમે�રની 
ઉ�ડ �પ તલવાર તઠ બનવી. 
પરમે�રની ચામડાનંા ડગલાં
આદમ અન હવા માટ� 
બનવાતં. દ�વની 
ક�ુંન ચામડા ં
લીદા ંહવા?ં



તે સમય મા ંઆદમ અન હવાલા 
પ�રવાર �યુના. તેહના �ડુલા પોસા

કાઈન, ખેતરમા ંકામ કર 
હતા. તેહના �ુસરા પોસા

હાબેલ, 
ગોવાળ 
હતા.



એક �દસ કાઈન દ�વ પાસી ભેટ તર�ક�
જરાક શાકભા� લી આના. હાબેલ ભેટ 

તર�ક� તેને ઢોર મા�નુ બેસ 
બોકડ� લી આના. દ�વ 

હાબેલ ને 
ભેટ કન 

�શુ �યુના. 



પરમે�ર કાઈન ને ભેટ કન �શુ ની હતા. 
તાહા ંકાઈન લા �બુ રગ આની. પન 
પરમે�રની તેલા સાગંા,ં “જો � ું
બેસ ભેટ આહા તી દ�સીલ ત 
�લુા ક�લૂ ની કર (રાખ) 
જ કા?”



કાઈન ની રગ ન�ગી �યેલ ન� હતી. 
થોડાક સમય મા�ંુનં તો ખેતરમાં હાબેલ 
વર ધાવંદ� ગે અન તેલા 

માર� ટાકના!



પરમે�રની કાઈન લા સાગંા.ં “�નુા 
ભા�સુ, હાબેલ ક�વ આહા?” “માલા
ખબર ની�હ,” કાઈન ઠગના.



“મા ંકાય માને ભા�સુના થેવનાર આહાવં?”
પરમે�રની કાઈનની તેની ખેતરમાં કામ 
ક�ુલા આવડત લી લીદ� 
અન ભટકત �હ�ડ ઈસી 
સ� દ�દ�.



કાઈન પરમે�રની હાજર� મા�નુ �ૂર �તા 
રહના. તેન� મા�નુ આદમ અન હવાને
પોસી હાર� લગન કરા.ં અન 
તેહના પ�રવાર 
�યુના.



લગેજ કાઈનના પોસાના પોસા અન
તેહના પોસા હ� તેન� ગવસેલ �ગા 
(શહ�ર) વશં કન ભર� દ�દા.ં



તોડ�કમા ંઆદમ અન હવાના પ�રવાર 
લેગ-લેગ વદ� ગ�. તે સમયમા ંલોકાં
આજને કરતા ંવધાર� �વ હતાતં. 



જદવ તેના પોસા સેથ જનમ લીનેલ તદવ 
હવા સાગંનેલ, “પરમે�રની માલા
સેથ, હાબેલ ને �ગાવર દ�દા હા.”



સેથ દ�વના માનનાર મા�સુ 
હતા જો ૯૧૨ વષાર્ �વના
અન તેના ં�બુ પોસા હ�ાતં. 



�ુનેમા ંલોકા ંવધાર� ખરાબ અન 
ખરાબ બ�લુા લાગી ગ�ત કાહા
કા તેહ� એક �ૂસર� પેઢ� ના 
અ�કુરણ કરા.ં છેલ્લે 
પરમે�રની મા�સુ 

�ુનેલા 
નાશ ક�ુલા 
વીચારા
અન ... 



... આખા ં�નવર અન પક્ષી. 
પરમે�રલા મા�સુ બનવેલ 
તેના ં�ુઃખ �યુના.ં પન એક 
મા�સુની દ�વલા 
�શુ કરાં ...



તો મા�સુ �હૂ હતા. સેથ ના 
વાર�શ, �હૂ ધમ� અન ન્યાયી 

હતા. તો દ�વને હાર�
ચાલનાર હતા. 



તેની તેને તીન પોસા સાહલા પન 
પરમે�રલા માન દ�વલા શીખવેલ 

હતા.ં આતા ંપરમે�રની
�હૂલા િવ�ચત્ર અન ખાસ

ર�તે ઉપયોગ ક�ુલા
યોજના

બનાવી. 



મા�સુ ને �ુઃખ ની શ�વાત

પરમે�રને વચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

ઉત્પિ�: ૩-૬

“�મુને શબ્દના મેળાપ (બો�લુા) ઉ�ડ દ�હ�.”
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦



�રુાં



યી બાઈબલ વારતા આપલા 
આચરય જનક પરમે�ર �ની આપાલા 

બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાગંહ. 

પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટા ંકામ ક�હ�ત. 
�લા તો પાપ સાગંહ. પાપના દંડ ત મરણ આહા

પન પરમે�ર �મુાવર �બુ પ્રેમ કરહ તાહંા ંતેની તેના 
એકના એક પોસા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �મુને પાપને દંડ સાટ� 

�ુ�ુસ વર મ�ુલા દવાડ� દ�દા. મા�નુ ઈ� ુદ�વ �વતા 
ઉઠના અન સરગમા ંચઢ� ગે. જો �મુી ઈ� ુવર િવ�ાસ 
કરસા અન �મુને પાપની માફ� માગસા ત તો �મુાલા 

માફ કર� દ�લ. તો આતા ં�મુને �વનમા ંયીલ
અન તેમા ંરહ�લ  અન �મુી અનતં�વન 

�ધુી તેને હાર� રહસાલ.



જો �મુી િય� સાચા ંઆહા ઈસા ંિવ�ાસ 
કરતાહંાસ ત પરમે�રલા ઈસા ંસાગંા:ં વ્હાલા 

ઈ� ુમા ંિવ�ાસ કરાહા ંકા � ુ ંપરમે�ર આહાસ અન 
મા�સુના �પ ધારણ કર�ની માને પાપને સાટ� 

મરણ પામનાસ અન આ�ુ ફ�ર�થી �વતા આહાસ, 
આતા ંદયા કર� માને �વનમા ંયે અન માના પાપ 
માફ કર� દ�. �થી મા ંનવી �જ�દગી �વી શકા,ં અન 
એક �દસ અનતંકાળ �ધુી �નુે હાર� રહ� શકા.ં �નુી 

આજ્ઞા પા�લા અન �નુે હાર� �નુા પોસા 
�સા ંર�લુા મદદ કર. આમીન. 

બાઇબલ વાચંીની દ�વ હાર� દરરોજ 
ગોઠ લાવા. યોહાન ૩:૧૬
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