
પોસાહને માટ� બાઇબલ
ભેટ

જદવ પરમ�ેરની 
આખા ંબનવાં



લીખનાર: Edward Hughes

સાગંનાર: Byron Unger; Lazarus

અપનાવનાર: Bob Davies; Tammy S.

ભાષાતંર કરનાર: Tumbda Prabhubhai Manakiyabhai

િનમાર્ણ કરનાર: Bible for Children
www.M1914.org

©2019 Bible for Children, Inc.
લાયસન: �ંવ �ધુી �મુી ઇ�ુલા ની માગા તાવં �ધુી �મુની 
સ�ા આહા કા �મુી યી વાતાર્ છાપી અન નકલ કર� સકા.



આપાલા કોની બનવા?ં પરમે�રના વચન, 
બાઇબલ સાગંહ કા માનસાની �િત ક�સીક 
બનનેલ. �બુ �ડુ, પરમે�રની એક �ડુલા 

મા�સુ બનવા ંઅન તેના 
નાવં આદમ 

થેવા.



પરમે�રની આદમ લા �ુિનયાને �ળૂ 
મા�નુ બનવેલ. જદવ પરમે�રની આદમ 

લા �વ દ�દા, તદવ તેમા ં�વ આના. 
તેની પોતાલા એક વાડ� 

�ના ંનાવં એદન 
હતા ંતેમા ંહ�રા.ં



આદમલા પરમે�રની બનવા ંતેને �ડુ, 
તેની �બુ ચાગંલા જગત �મા ંઅદ�તુ 
વસ્� ુબનવેત. ક્રમ ને �હસાબે પરમે�રની 
ડ�ગરાવાળ� �ગા અન 

ઘાસંચારાવાળ� 
�ગા, ...



... �ગુધંવાળા �લા ંઅન �ચા ઝાડા,ં 
�પાળા ંપાખંવાળા ંપક્ષી અન ગણગણતી 
માખી, વા�હયાત વ્હ�લ અન ચીકને ગો�ુળ 
ગાય બનવાતં. હક�કતમા ંત પરમે�રની 

આખા ંજ બનવા,ં જઠ 
આખા ંજ આહા.



શ�ુવાતમા ંપરમે�રની કાહં� બનવા ંતેને 
�ડુ, પરમે�ર િસવાય કાહ� 
જ ન� હતા.ં માનસા,ં �ગા 
કા વસ્� ુકાહ� જ ન� હતા.ં 
કાહ� જ ન�. ઉ�ડ 
િન�હ� કા �દારા ં
ન�. �ચા ન� કા 
નીચા ંન�. કાલ�દસ 
ન� કા ઉદ�ના �દસ ન�. 
તઠ ફક્ત પરમે�ર જ હતા,ં �ની શ�વાત 
ન� હતી. મા�નુ પરમે�રની કામ ક�.



શ�વાતમા ંપરમે�રની આકાશ 
અને �થૃ્વી બનવા.ં



અન �થૃ્વી �પ 
વગરની અન 
અસ્તવ્યસ્ત
હતી.



તેને �ત ને વર 
�દારા ભરાય�લ
હતા.ં તદવ 
પરમે�રની 
સાગંા; 
“તઠ 
ઉ�ડ 
�યુ.”



અન તઠ ઉ�ડ �યુના. પરમે�રની ઉ�ડ 
લા �દસ સાગંા ંઅન �દારલા તેની રાત 
સાગંી. અન સાજં અન સવાર �યૂના ંજો 

�ડુલા (પહ�લા) �દસ સાગંાયના. 



�ૂસર� �દસી પરમે�રની સ�દુ્ર, દર�, અન 
તળાવ લા અ�કુ્રમ પ્રમાણે આકાશ ને 
ખાલ ગોઠવા.ં તી� �દસી પરમે�રની 
સાગંા ં“અઠ �કૂ� જમીન દ�સ.” 

અન તીસા ં�યૂના.ં



પરમે�રની ઘાસં અન �લા ંઅન વનસ્પિત 
અન ઝાડા ંસાહલા દ��લુા 

આજ્ઞા કર�. અન ત� 
દ�સનાત. અન સાજં 
અન સવાર 

�યૂના ં

જો તી� �દસ. 



મા�ુનં પરમે�રની �રુજ 
(�રુ�), અન ચાદં, અન 
કોની ગણી ની સક હોડાં
�બુ તારા બનવાતં. અન 
સાજં અન સવાર �યૂનાં
જો ચોથા �દસ.



દર� ના �વ જ�ં ુ
અન માસા ંઅન પક્ષી
પરમે�રની યાદ� મા ં
યેને મા�ંનુ હતાતં. 
પાચંમે દ�સી તેની
ધારવાળા માસા ંઅન 
બાર�કલા માસા,ં લાબંા 
પાયંવાળા શાહ�ગૃ 
અન આન�ંદત રંગ બે
રંગી પક્ષી બનવાતં.



પરમે�રની દર�ક 
�તના માસા ંપાની 
લા ભ�લા અન દર�ક 
�તના પક્ષી જમીન 
વર અન આકાશમા ં
અન �ુગ મા ંઆનદં
લેવલા બનવાતં. અન 
સાજં અન સવાર 
�યૂના ંપાચંમા �દસ.



તેને મા�ંુનં દ�વ આ�ુ બોલના, તેની 
સાગંા,ં “આતા ંધરતી �વતા �નવર 
બાહ�ર લય…” દર�ક �તના �નવર અન 
જ�ં ુઅન પોટ� ચાલનાર સાપ �યૂનાત. 
જમીન �હલવી દ�ત તીસા હાથી અન �વંાટ� 

વાળા �નવર �યૂનાત. તોફાન કરનાર 
વાનોર ઢંગ વગરના મગર. 



બનાવટ� ક�ડા અન માથાભાર� �ુવા. 
ટોળક� વાળા �જરાફ અન �ુવંાળા
�બલાડા. તે �દસી દર�ક �તના �નવર 
પરમે�રની બનવાત. અન સાજં અન
સવાર �યૂના,ં છઠ્ઠા �દસ.



પરમે�રની આ�ુ ં�ુસરા ંહ� કામ છઠ્ઠા 
�દસી ક� – જ� �બુ મહત્વના હતા.ં માણસ 

ને માટ� આખા ંતયેર
હતા.ં ખેતર મા ંઅનાજ

અન �નવર સેવા
ક�ુલા હ�ાતં. 



અન પરમે�રની સાગંા,ં “ચલા આપલે 
મા�સુલા આપલે �સા ંબન�ુ.ં તેલા આખી

�ુને વર રાજ ક�ંુ દ�.”
તાહંા ંપરમે�રની

મા�સુલા તેને �સાં
બનવા:ં દ�વ ને

પ્રિતમા �સા ંતેની
તેલા બનવા…ં



પરમે�રની આદમ લા
સાગંા.ં “�લુા વાડ�
મા�નુ જ� ખાવલા 
મન �યુ ત� ખાય 
જો. પન ખરા-ંખોટાં
�ણકાર વાળા ં
ઝાડના ફળ નોકો 
ખાસીલ. જો � ુ ંતે ઝાડ 
મા�નુ ખાસીલ ત � ું
ખર�જ મર� �સી.”



અન પરમે�ર દ�વ ની સાગંા,ં “ગોહો 
એખલા જ રહ ત� બેસ ન� સાગંાય જ. મા ં

તેને માટ� મદદ કરનાર
બનવીન.” પરમે�ર આખાં

પક્ષી અન આખા ંઢોર
આદમ પાસી લી આના. 



આદમ ન� તેહના આખે સા ંનાવં થેવાતં. 
તીસા ંક�ુલા તો �બુજ ��ુદ્ધવાળા દ�ખાયના 

હવા. પન આખે પક્ષી અન
�નવર મા�નુ આદમ

ને સાટ� યોગ્ય ભાગીદાર
ની દ�ખાયના.ં 



પરમે�રની આદમ લા ભર નીજમા ંટાકા.ં 
તેની ની�લ ગોહો ની એક હાડક� કાડ� 

અન તે આદમ ની હાડક�
મા�નુ બાયકો બનવી.
� બાયકો બનવી તી

આદમ સાટ�
એકદમ બેસ

ભાગીદાર
નીવડની.. 



પરમે�રની છ �દસ મા ંઆખા ં
જ બનવા.ં મા�ુનં પરમે�રની 
સાતમા �દસ લા આશીવાર્દ 
દ�દા અન આરામ ના 
�દસ બનવા.ં



એદન વાડ� મા ંઆદમ અન તેની
બાયકો બેસ કર� �શુ મા ંદ�વ લા 
માન દ�ની  જગ હ�ાતં. દ�વ જ 
તેહના પરમે�ર હતા,ં તેહના
�રુા પાડનાર અન તેહના 

દોસ્તાર.



જદવ પરમે�રની આખા ંબનવાં

પરમે�રને વચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

ઉત્પિ�: ૧-૨

“�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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