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आपले कोणी बनाव्ह? बायबल, देवना शब्द, आपले सांगस 
मानव वंश कसा तयार व्हयना? ग�हरा व�रस प�ले देवनी 
दिुनया मातला प�हला माणूस बन्हावा, आ�ण तेन्ह नाव ठेव 
आडम! पथृ्वी ना धूळ म्हाह�ण (फफुटा) देवनी आदमले 

बन्हाव.ं जव्हय देवणी आदम ना शर�रमा �ाण फुकात, 
तो �जवंत व्हयना. तेना लक्सम्हा ऊन

क�, तो ईडन नाव ना 
एक बगीचाम्हा होता 
व्हता.



आदमले बन्हावाना प�हले देवनी आ�यर्कारक वस्तूसनी 
भरेल एक सुन्दर जग बन्हाव.ं टप्पा टप्पा थंुन देवनी 
ड�गराळ �देश (बल्ला खल्ला), गवताळ �देश बन्हावा 
अल्लग अलग जाती, सुगधंी फुले उचातडांग झाडे चमकदार 
पख ंवाला पक्षी आ�ण गनु गनु करणार� मधमाखी, गजर्ना 
करणारा व्हेल आ�ण सटकणाऱ्या गोगलगाई. 

देवनी समद तठे प�हले 
बन्हाई ठेव-ं समद.



एकदम प�हले, जव्हय देवनी 
काह�च बनायेल नंह� होत,ं तव्हय 
देव िशवाय काह�च नई नै होतं. 
ना माणसं, ना जागा, ना वस्तू. 
काह�च नह� होतं. अधंार नह� 
न ऊजाय न्हई. चढ न्हई 
न उतार न्हई. जायेल 
काल�दन नह� न येनारा 
काल�दन नह�. फ� देव 
होता ज्याले सुरुवात न्हई. 
तव्हय देवंनी कृती कर�.
सुरूवातले, देवनी सगर् 
आ�ण पथृ्वी तयार कर�.



धरतीनी सुरवात व्हती.
आधंाराना त�डवर 
उजायांनी परभा होती. 
मंग देव बोलना 
“ऊजाय पडू 
�ा”.



आ�ण मग �काश ऊना देवणी उजायाले �दन असं नाव 
�दन्ह. आ�ण अधंार ले रात असं नाव �दन्ह. प�हला �दन 

रात आ�ण �दन नी सुरुवात व्हयनी.



दसुरा �दन देवनी स्वगर्ना आदेश तून महासागर समु� आ�ण 
तलावास मा पानी आन.ं ितसरा �दवस देव बोलना, “कोरड� 
जमीन �दसू �ा” आ�ण तसं घडन.



देवनी गवतले आ�ण फुलसले आ�ण झुडपेसले आनी
झाडसले सु�ा �कट परगट व्हवा ना आदेश करा. 

आ�ण त्या �कटपरगट व्हयनात. 
आ�ण संध्याकाय आ�ण 
सकाय ितसरा �दवस 
पासून सुरु व्हयनात.



मग देवनी सूयर् बन्हावा, आनी 
चं�, आनी इतला तारा क� कोणी 
कोण्ह� मोज ूसकनार शकणार 
नह�. सकाय आनी संध्याकाय 
चौथा द�नले व्हयनी.



देवनी याद� म्हा नंतर समु�ांना 
�ाणी परानी आनी मासा आनी 
पक्षीसना नंबर व्हता. पाचवा  
�दन त��न्ह मोठा तलवारमासा 
आिन लहान लहान साड�न,
लांबी टांग वाला शहामगृ
आिन सवार्त आनंद�, छोटा
हिमंग पक्षी बन्हावात. देवनी 
�त्येक �कारना परकार मासा 
धरणींना पानीम्हा तयार करात 
आिन �त्येक �कारना पक्षी 
जमीन आकाश आिन समुंदर ना
मजा लेवा साठे बन्हाव.ं आिन 
संध्याकाय आिन सकाय 
पाचवा �दन व्हयनात.



त्या नंतर, देव परत बोलना. तेनह�ं सान्ग सांग “आते 
धरणीवर पुढला सजीव �ाणी ...” �त्येक �कारना परकारना 
परानी आिन �कडा आिन पोटघाश्या तयार व्हयनात. ध�र�ी 
हालवणारा हाती आिन कामम्हा दंग बेवर बनावात. खटाय 
खोडकर बांदर आिन आयशेल मगर. वयवयनारा जतंू आिन 
िचपमंक खटाय खड�खाफ. टोईम्हा रहाणारा �जराफ आिन 
रानमांजेर. त्या �दन परतेक परकार ना परानी बनना.

आ�ण संध्याकाळ आ�ण सकाळ सहावा �दनले व्हयनी.



देवनी सहावा �दन थोडासा अलक करं-काह�तर� खास. माणूस 
साठे आते सगळं तयार होत शेतमा अन्न होतं आिन त�नह�ं 
सेवा कराले परानी व्हतात. आ�ण देव बोलना, “आते 
माणूसले आपली परतीमा म्हा 
बन्हाऊत. आते तेले धरणीवरला 
परतेक गोट ना मालक 
बन्हाऊत.” म्हनीसण 
देवनी मानुसले सोताना 
परतीमाम्हा बन्हाव.ं
त�नह�ं तेले देवनी 
परतीमाम्हा बनाव्ह ...



देव आडमले बोल
ना. “बगीचा म्हाईन 
कायबी खायजो 
पण चांगला आिन
वाईट ग्यान ना
झाड न फय नको 
खायजो. जर का तू
खाद नक्क� 
मरशी.”



आिन देव बोलना, “माणूस नी एकटा 
राहो है काह� चांगलं न्हय मी तेन्हासा 
ठे एक मदतनीस तयार करस.” देवणी
सवर् पशुपक्षी आदम पा आनात.
आदमनी त्यास्ले नावं �दनात त्या 
काम म्हा तो हुशार अिसन. पन समदा 
पक्षी आ�ण पशसुमा आदमले बरबर  
जोड�दार नह� व्हता.



देवनी आडम आदम ले जपाड� �दन्हा, गाढ झोप. जपेल 
माणूस ना पसली माईन देवनी आदम ना पसली म्हाईन  
एक बाई बनािय. देवनी आडम साठ� एक चांगला जोड�दार 
बन्हावा.



देवणी सगळं सहा �दन बनाव्ह. मंग देवनी 
सातवा �दवस ना आशीवार्द �दन्हा आ�ण तो 
�दन आराम साठे करा. ईडनना बगीचाम्हा, 
आदम आिन त�न्हई तेन्ह� बायको ईव्ह देव 
आज्ञाथुन मजा मा होतात. देव तेसना
मालक होता, तेसना ना दाता 
आ�ण त्यासना िम�.



जव्हय देवनी सवर् काह� बनावं

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

पैदास 1-2

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130
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शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले बनायेल शे आ�ण
जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत जेसले तो “पाप” म्हनस. 
पा�पी पापनी िशक्श्या म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गैर �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह.
मंग “जीजस” परत जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. जर 
तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना पापसनी माफ� मांगी, तो 

आते तमुन्हामा ईसन ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.

जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई खरं शे, तर ते देवले सांगा: 
��य  जीजस, मन्हा इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानुस बनसन मराले येयल शे. आनी आते त ूपरत जन्मले ये. 
कृपा करसन मन्हा जीवन म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन 
माले नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा बरोबर कायमसाठे 

येस.ू तनुी आज्ञा पायासाठ� माले मदत कर. आ�ण तनु्हा 
संतान म्हनीसन माले जगू दे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला! जॉन 3:16
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