
પોસાહને માટે બાઇબલ 
ભેટ 

જદવ પરમે�રની આખાં 
બનવાં 



લીખનાર: Edward Hughes 
સાંગનાર: Byron Unger; Lazarus; Alastair P. 
અપનાવનાર: Bob Davies; Tammy S. 

ભાષાંતર કરનાર: Tumbda Prabhubhai Manakiyabhai 
િનમા�ણ કરનાર: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

BFC 
PO Box 3 

Winnipeg, MB R3C 2G1 
Canada 

 
©2021 Bible for Children, Inc. 

લાયસન: �ંવ સુધી તુમી ઇકુલા ની માગા તાંવ સુધી તુમની સ�ા  
આહા કા તુમી યી વાતા� છાપી અન નકલ કરી સકા. 



આપાલા કોની બનવાં? પરમે�રના વચન, બાઇબલ સાંગહ કા 
માનસાની �િત કીસીક બનનેલ. ખુબ પુડ, પરમે�રની એક પુડલા 
માનુસ બનવાં અન તેના નાંવ આદમ થેવા.  
         પરમે�રની આદમ લા દુિનયાને ધૂળ માહુન બનવેલ.  
             જદવ પરમે�રની આદમ લા �વ દીદા, તદવ તેમાં  
                                �વ આના. તેની પોતાલા એક  
                                                   વાડી જનેાં નાંવ એદન  
                                                    હતાં તેમાં હેરાં. 



આદમલા પરમે�રની બનવાં તેને પુડ, તેની ખુબ  
ચાંગલા જગત જમેાં અદભુત વસ્તુ બનવેત. ક્રમ ને િહસાબે 
પરમે�રની ડોગંરાવાળી �ગા અન ઘાંસચારાવાળી �ગા, 
સુગંધવાળા ફૂલાં અન ઊંચા ઝાડાં, �પાળાં પાંખવાળાં પ�ી અન 
ગણગણતી માખી, વાિહયાત વ્હેલ અન ચીકને ગોકુળ ગાય 
બનવાંત.  
 
 
 
 
 

  હકીકતમા ંત પરમે�રની  
  આખાં જ બનવાં, જઠ  

  આખાં જ આહા. 



શ�વાતમાં પરમે�રની કાંહી બનવાં 
તેને પુડ, પરમે�ર િસવાય કાહી ંજ ની ં
હતાં. માનસાં, �ગા કા વસ્તુ કાહી ંજ 
ની ંહતાં. કાહી ંજ ની.ં ઉજડે િનિહં કા 
આંદારાં ની.ં ઊંચા ની ં 
કા નીચાં ની.ં કાલિદસ  
ની ંકા ઉદેના િદસ ની.ં  
તઠ ફ� પરમે�ર જ  
હતાં, જનેી શ�વાત  
ની ંહતી. માગુન  
પરમે�રની કામ ક� .  
શ�વાતમા ંપરમે�રની  
આકાશ અને પૃથ્વી બનવાં. 



અન પૃથ્વી �પ વગરની અન 
અસ્તવ્યસ્ત હતી. તેને આંત 
ને વર આંદારા ભરાયજલે 
હતાં.  
તદવ પરમે�રની  
સાંગા; “તઠ  
ઉજડે હુય.” 



અન તઠ ઉજડે હુયના. પરમે�રની ઉજડે લા િદસ સાંગાં અન 
આંદારલા તેની રાત સાંગી. અન સાંજ અન સવાર હૂયનાં જો પુડલા 

(પહેલા) િદસ સાંગાયના.  



દૂસર ેિદસી પરમે�રની સમુદ્ર, દર,ે અન તળાવ લા અનુક્રમ પ્રમાણે 
આકાશ ને ખાલ ગોઠવાં. તી� િદસી પરમે�રની સાંગાં “અઠ સૂકી 
જમીન દીસ.” અન તીસાં હૂયનાં. 



પરમે�રની ઘાંસ અન ફૂલાં અન વનસ્પિત અન ઝાડાં સાહલા 
દીસુલા આ�ા કરી. અન ત� દીસનાત. અન સાંજ  

અન સવાર હૂયનાં જો તી� િદસ.  



માગંુન પરમે�રની સુરજ (સુર)ે, અન 
ચાંદ, અન કોની ગણી ની સક હોડાં ખુબ 
તારા બનવાંત. અન સાંજ અન સવાર 
હૂયનાં જો ચોથા િદસ. 



દર ેના �વ જંતુ અન માસાં  અન 
પ�ી પરમે�રની યાદી માં યેને 
માંગુન હતાંત. પાંચમે દીસી તેની 
ધારવાળા માસાં અન બારીકલા 
માસાં, લાંબા પાંયવાળા શાહમૃગ 
અન આનંિદત રંગ બે રંગી પ�ી 
બનવાંત. પરમે�રની દરકે 
�તના માસાં પાની લા ભ�લા 
અન દરકે �તના પ�ી જમીન 
વર અન આકાશમા ંઅન જુગ માં 
આનંદ લેવલા બનવાંત. અન 
સાંજ અન સવાર હૂયનાં પાંચમા 
િદસ. 



તેને માંગંુન દેવ આજુ બોલના, તેની સાંગાં, “આતાં ધરતી �વતા 
�નવર બાહેર લય…” દરકે �તના �નવર અન જંતુ અન પોટી 
ચાલનાર સાપ હૂયનાત. જમીન િહલવી દેત તીસા હાથી અન 
�ંવાટી વાળા �નવર હૂયનાત. તોફાન કરનાર વાનોર ઢંગ 
વગરના મગર. બનાવટી કીડા અન માથાભાર ેજુવા. ટોળકી વાળા 
િજરાફ અન સંુવાળા િબલાડા. તે િદસી દરકે �તના �નવર 
પરમે�રની બનવાત. અન સાંજ અન સવાર હૂયનાં, છ�ા િદસ. 



પરમે�રની આજંુ દુસરાં હી ંકામ છ�ા િદસી ક�  – �ં ખુબ મહત્વના 
હતાં. માણસ ને માટે આખાં તયેર હતાં. ખેતર માં અનાજ અન 
�નવર સેવા ક�લા હ�ાંત. અન પરમે�રની  

સાંગાં, “ચલા આપલે માનુસલા 
 આપલે �સાં બનવું. તેલા આખી 

 દુને વર રાજ ક�ં દ� .” તાંહાં 
 પરમે�રની માનુસલા તેને 

 �સાં બનવાં: દેવ ને 
 પ્રિતમા �સાં તેની 

 તેલા બનવાં… 



પરમે�રની આદમ 
લા સાંગાં. “તુલા 
વાડી માહુન �ં 
ખાવલા મન હુય તી ં
ખાય જો. પન ખરાં-
ખોટાં �ણકાર 
વાળાં ઝાડના ફળ 
નોકો ખાસીલ. જો તંુ 
તે ઝાડ માહુન 
ખાસીલ ત તંુ ખરીજ 
મરી �સી.” 



અન પરમે�ર દેવ ની સાંગાં, “ગોહો એખલા જ  
રહ તી ંબેસ ની ંસાંગાય જ. માં તેને માટે મદદ કરનાર  
બનવીન.” પરમે�ર આખાં પ�ી અન આખાં ઢોર આદમ  

પાસી લી આના. આદમ ની ંતેહના આખ ે
 સાં નાંવ થેવાંત. તીસાં ક�લા તો ખુબજ 

 બુિ�વાળા દેખાયના હવા. પન આખે પ�ી 
 અન �નવર માહુન આદમ ને સાટી ં

 યોગ્ય ભાગીદાર ની દેખાયનાં.  



પરમે�રની આદમ લા ભર નીજમાં ટાકાં. તેની નીજલે  
ગોહો ની એક હાડકી કાડી અન તે આદમ ની હાડકી માહુન  
બાયકો બનવી. � બાયકો બનવી તી આદમ સાટી ંએકદમ  

બેસ ભાગીદાર નીવડની..  



પરમે�રની છ િદસ માં આખાં જ બનવાં. માગંુન 
પરમે�રની સાતમા િદસ લા આશીવા�દ દીદા અન 
આરામ ના િદસ બનવાં. એદન વાડી માં આદમ 
અન તેની બાયકો બેસ કરી ખુશ માં દેવ લા માન 
દીની  જગ હ�ાંત. દેવ જ તેહના પરમે�ર હતાં, 
તેહના પુરા પાડનાર  
અન તેહના દોસ્તાર. 



જદવ પરમે�રની આખાં બનવાં 
 

પરમે�રને વચન, બાઇબલ માહુન ગોઠ,  
 

માહુન મીળી યેહે 
 

ઉત્પિ�: ૧-૨ 

“તુમને શબ્દના મેળાપ (બોલુલા) ઉજડે દેહે.” 
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦ 
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પુરાં 



યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર  
જનેી આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાંગહ.  

 
પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટાં કામ ક�હ�ત. જલેા તો પાપ સાંગહ.  

પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર તુમાવર ખુબ પે્રમ કરહ તાંહાં તેની તેના 
એકના એક પોસા ઈસુ િખ્રસ્ત તુમને પાપને દંડ સાટી ંકુ�સ વર મ�લા દવાડી 
દીદા. માગુન ઈસુ દેવ �વતા ઉઠના અન સરગમાં ચઢી ગે. જો તુમી ઈસુ વર 

િવ�ાસ કરસા અન તુમને પાપની માફી માગસા ત તો તુમાલા  
માફ કરી દીલ. તો આતાં તુમને �વનમાં યીલ અન તેમાં રહીલ   

અન તુમી અનંત�વન સુધી તેને હારી રહસાલ. 
 

જો તુમી િયં સાચાં આહા ઈસાં િવ�ાસ કરતાંહાસ ત પરમે�રલા ઈસાં સાંગાં: 
વ્હાલા ઈસુ માં િવ�ાસ કરાહાં કા તું પરમે�ર આહાસ અન માનુસના �પ ધારણ 
કરીની માને પાપને સાટી મરણ પામનાસ અન આજુ ફીરીથી �વતા આહાસ, 
આતાં દયા કરી માને �વનમાં યે અન માના પાપ માફ કરી દે. જથેી માં નવી 

િજંદગી �વી શકાં, અન એક િદસ અનંતકાળ સુધી તુને  
હારી રહી શકાં. તુની આ�ા પાળુલા અન તુને હારી તુના  

પોસા �સાં રહુલા મદદ કર. આમીન.  
 

બાઇબલ વાંચીની દેવ હારી દરરોજ ગોઠ લાવા.   યોહાન ૩:૧૬ 
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