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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



અમને કોણે બનાવ્યા? બાઇબલ, ઈ�રનો શબ્દ, કહ� છે માનવ 
�િતની શ�આત ક�વી ર�તે થઈ. ઘણા સમય પહ�લા, ઈ�ર� 
પહ�લો માણસ બનાવ્યો અને તે� ુ ંનામ આદમ રાખ્�ુ.ં ઈ�ર� 

આદમને �થૃ્વીની �ળૂમાથંી બનાવ્યો. �યાર� ઈ�ર� 
આદમમા ં�વનનો �ાસ લીધો, ત્યાર� તે �વતો થયો. 

તેણે પોતાને ઈડન નામના 
�ુદંર બગીચામા ં
શોધી કાઢ�ો.



ઈ�ર� આદમને બનાવ્યો તે પહ�લા,ં તેણે અ�ત વસ્�ઓુથી 
ભર�રૂ �ુદંર �ુિનયા બનાવી. પગિથયે ભગવાને �ુગંરાળ 
સ્થાનો અને પ્રેર� જગ્યાઓ બનાવી, �ગુિંધત �લો અને �ચા 
�કૃ્ષો, તેજસ્વી પ�છાવાળા પક્ષીઓ અને �ુ�ંરતી 
મધમાખીઓ, વલોવ�ગ વ્હ�લ અને લપસણો ગોકળગાય. 
હક�કતમા,ં 

ભગવાને ત્યા ં� છે તે બ�ુ ં
બનાવ્�ુ ંછે - બ�ુ.ં



�બૂ શ�આતમા,ં 
ભગવાન કંઈપણ બનાવે
તે પહ�લા,ં ભગવાન 
િસવાય ક�ુ ંજ નહો� ુ.ં 
કોઈ લોકો અથવા 
સ્થાનો અથવા વસ્�ઓુ 
નથી. કંઈ નહ�. પ્રકાશ 
નથી અને �ધકાર નથી. 
ના ઉપર અને ના નીચે. 
ગઈકાલે નહ� અને કાલે 
નહ�. ફક્ત ભગવાન જ
હતા �ની કોઈ શ�આત 
નહોતી. પછ� ભગવાને
અ�ભનય કય�!



શ�આતમા,ં ઈ�ર� આકાશ અને 
�થૃ્વી�ુ ંસ�ન ક�ુ�.



અને �થૃ્વી �પ િવનાની 
અને �નૂ્ય હતી. અને 
ઠંડાના ચહ�રા પર 
�ધકાર છવાઈ 
ગયો. પછ� 
ભગવાન 
બોલ્યા. "ત્યા ં
અજવા�ં 
થવા દો."



અને ત્યા ંપ્રકાશ હતો. ભગવાન પ્રકાશ �દવસ કહ�વાય છે અને 
�ધકારને તેણે નાઇટ કહ� છે. અને સાજં અને સવાર એ 

પહ�લો �દવસ હતો.



બી� �દવસે, ભગવાન મહાસાગરોના પાણી લાવ્યા, સ�દુ્ર 
અને સ્વગર્ની નીચે ક્રમમા ંતળાવો. ત્રી� �દવસે, ભગવાને 
ક�ુ,ં "�કૂ� જમીન દ�ખાવા દો." અને તે થ�ુ.ં



ભગવાને ઘાસને પણ આજ્ઞા કર� અને �લો અને ઝાડ�ઓ અન ે
�કૃ્ષો દ�ખાવા માટ�. અને તેઓ દ�ખાયા. 

અને સાજં અને સવારનો 
ત્રીજો �દવસ હતો.



પછ� ભગવાને �યૂર્ બનાવ્યો, અને 
ચદં્ર, અને ઘણા બધા તારા ક� કોઈ 
તેમને ગણી શક� ુ ંનથી. અને સાજં 
અને સવાર ચોથો �દવસ હતો.



દ�રયાઈ �વો અને માછલી 
અને પક્ષીઓ ભગવાનની
યાદ�મા ંઆગળ હતા. પાચંમા 
�દવસે તેણે મોટ� સ્વોડર્�ફશ 
બનાવી અને નાના સારડ�ન, 
લાબંા પગવાળા શાહ�ગૃ 
અને �શુ નાના હિમ�ગ 
પક્ષીઓ. ઈ�ર� �થૃ્વીના 
પાણીને ભરવા માટ� દર�ક 
પ્રકારની માછલીઓ બનાવી 
અને દર�ક પ્રકારના પક્ષીઓ 
જમીનનો આનદં માણવા 
માટ� અને સ�દુ્ર અને આકાશ. 
અને સાજં અને સવાર 
પાચંમો �દવસ હતો.



એના પછ�, ભગવાન ફર� બોલ્યા. તેણે ક��,ુ "�થૃ્વીને �વતં 
�વો પેદા કરવા દો ..." દર�ક પ્રકારના પ્રાણી અને �વજ�ં ુ
અને સ�ર�પૃ અ�સ્તત્વમા ંઆવ્યા. ધરતી �જુતા હાથીઓ હતા 
અને વ્યસ્ત બીવર. તોફાની વાદંરાઓ અને અણઘડ મગર. 
િવગ્લી વોમ્સર્ અને ચીક� �ચપમકં્સ. ગ�ગલી �જરાફ અને 
તોફાની �બલાડ�ઓ. તે �દવસે ભગવાન દ્વારા દર�ક પ્રકારના 
પ્રાણી બનાવવામા ંઆવ્યા હતા.

અને સાજં અને સવાર છઠ્ઠો(6) �દવસ હતો.



છઠ્ઠા �દવસે ભગવાને કંઈક બી�ુ ંક�ુ� - કંઈક �બૂ જ ખાસ. 
માણસ માટ� હવે બ�ુ ંતૈયાર હ� ુ.ં તેની સેવા કરવા માટ� 
ખેતરો અને પ્રાણીઓમા ંખોરાક હતો. અને ભગવાને ક�ુ,ં 
"ચાલો આપણે આપણી છબીમા ંમાણસ બનાવીએ. તેને 
�થૃ્વી પરની દર�ક વસ્� ુપર પ્ર� ુ
બનવા દો." તેથી ભગવાને 
પોતાની �િૂત�મા ંમાણસ�ુ ં
સ�ન ક�ુ�; ભગવાનની 
�િૂત�મા ંતેણે તે� ુ ં
સ�ન ક�ુ�...



ઈ�ર� આદમ સાથે
વાત કર�. "તમે 
બગીચામાથંી �
ઈચ્છો તે ખાઓ. 
પરં� ુજ્ઞાનના 
ઝાડમાથંી ખાશો નહ� 
સારા અને ખરાબ. જો
તમે તે ઝાડમાથંી
ખાશો તો તમે ચો�સ 
�તૃ્� ુપામશો."



અને યહોવા ઈ�ર� ક�ુ,ં "માણસ એકલો રહ� એ સા�ંુ નથી. �ુ ં
તેના માટ� મદદગાર બનાવીશ." ભગવાન બધા પક્ષીઓ અને 
�નવરોને આદમ પાસે લાવ્યા. આદમે તે 
બધાના નામ રાખ્યા. આ�ુ ંકરવામા ંતે 
�બૂ જ હ�િશયાર હોવો જોઈએ. પરં� ુ
બધા પક્ષીઓ વચ્ચે અને �નવરો 
આદમ માટ� કોઈ યોગ્ય 
ભાગીદાર નહોતા. 



ઈ�ર� આદમને �ડ�, �ડ� �ઘમા ંલાવ્યો. �તૂેલા માણસની 
એક પાસંળ� �ૂર કરવી, ઈ�ર� આદમની પાસંળ�માથંી �ીની 
રચના કર�. ઈ�ર� બનાવેલી �ી આદમ 
માટ� ભાગીદાર બનવા માટ� 
એકદમ યોગ્ય હતી.



ભગવાને છ �દવસમા ંબ�ુ ંબનાવ્�ુ.ં પછ� 
ભગવાને સાતમા �દવસે આશીવાર્દ આપ્યા 
અને તેને આરામનો �દવસ બનાવ્યો. 
ઈડનના બગીચામા,ં આદમ અને તેની
પત્ની હવા ભગવાનની આજ્ઞા પાળવામા ં
સ�ંણૂર્ �ખુ હ� ુ.ં ઈ�ર તેઓનો પ્ર� ુહતો, 
તેમના પ્રદાતા અને તેમના િમત્ર.



�યાર� ભગવાને બ�ુ ંબનાવ્�ું

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

ઉત્પિ� 1-2

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130



સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણન ેઆપણા અ�ત ઈ�ર િવશ ે
જણાવ ેછે �ણ ેઆપણન ેબનાવ્યા અન ે� ઈચ્છે છે ક� તમે તને ે�ણો.

ભગવાન �ણ ેછે ક� આપણ ેખરાબ કામ ક�ુ� છે, �ન ેત ેપાપ કહ� છે. 
પાપની સ� �તૃ્� ુછે, પરં� ુભગવાન તમન ેએટલો પ્રમે કર� છે ક� તણે ે
તનેા એકમાત્ર �તુ્રન ેમોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા અને તમારા પાપો 
માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� ઈ� ુસ�વન થયા અન ેસ્વગર્મા ંઘર� 
ગયા! જો તમ ેઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અન ેતને ેતમારા પાપોની માફ� 

માગંો છો, ત ેકરશ!ે ત ેહવ ેઆવશ ેઅન ેતમારામા ં�વશ,ે 
અન ેતમ ેતનેી સાથ ેહમંશે માટ� �વશો.

જો તમ ેમાનો છો ક� આ સત્ય છે, તો ભગવાનન ેઆ કહો:
િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમ ેભગવાન છો, અન ેમારા પાપો માટ� �તૃ્� ુ
પામલેા માણસ બન્યા, અન ેહવ ેતમ ેફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ન ેમારા 
�વનમા ંઆવો અન ેમારા પાપોન ેમાફ કરો, �થી �ુ ંહવ ેન�ુ ં�વન 

મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� સાથ ેકાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. 
તમા�ંુ પાલન કરવા અન ેતમારા બાળક તર�ક� તમારા 

માટ� �વવામા ંમન ેમદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અન ેદરરોજ ભગવાન સાથ ેવાત કરો! �હોન 3:16
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