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हामीलाई कसले बनायो? बाइबल, परमे�रको वचनले मािनसजाित 
कसरी सु� भयो भनेर बताउँछ। धेरै पिहले, परमे�रले पिहलो 
मािनस बनाउनुभयो र उसको नाम आदम रा�ुभयो। परमे�रले 

आदमलाई पृथ्वीको माटोबाट बनाउनुभयो। जब परमे�रले 
आदममा जीवन सास �दनुभयो, उहाँ जीिवत �नुभयो। ितनले 

आफूलाई इडने नामक सुन्दर 
बग�चामा भे�ाए।
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परमे�रले घाँस र फूलह� र झाडीह� र �खह�लाई पिन दखेा पनर् 
आदशे �दनुभयो। र ितनीह� दखेा परे। अिन साँझ 

र िबहान ते�ो �दन िथयो।

र उज्यालो िथयो। परमे�रले उज्यालोलाई �दन र 
अन्धकारलाई रात भ�ुभयो। अिन साँझ र िबहान अनुहारमा 

अन्धकार पिहलो �दन िथयो।

सु�मा, भगवानले केिह बनाउनु भन्दा
पिहले, भगवान बाहके केिह िथएन। 
कुनै �ि� वा ठाउँ वा चीजह�
छैनन्। केही छैन। न उज्यालो छ 
न अँध्यारो। न मािथ र न 
तल। न िहजो र न भोिल । 
त्यहाँ केवल भगवान 
िथयो जसको कुनै 
शु�वात िथएन। त्यसपिछ 
भगवानले काम गनुर्भयो!

सु�मा, परमे�रले स्वगर् र 
पृथ्वी सृि� गनुर्भयो।

दो�ो �दनमा, परमे�रले समु�, समु� र तालह�को पानीलाई 
स्वगर्मुिन �विस्थत ल्याउनुभयो। ते�ो �दन, भगवानले भ�ुभयो, 
"सुक्खा जिमन �कट होस्।" र यो भयो।

र पृथ्वी िबना आकार र शून्य 
िथयो। अिन गिहरो अनुहारमा 
अन्धकार िथयो। त्यसपिछ
भगवान बोल्नुभयो। 
"त्यहाँ उज्यालो 
�न �दनुहोस्।"

परमे�रले आदमलाई बनाउनु अिघ, उहाँले अद्भुत चीजह�ले 
भ�रएको सुन्दर संसार बनाउनुभयो। चरणब� �पमा भगवानले 
पहाडी ठाउँह� र चराह�, सुगिन्धत फूलह� र अग्लो �खह�, 
चिम्कलो प्वाँखका चराह� र बजाउने मौरीह�, ह्वेलह� र िचप्लो 
खरगोशह� बनाउनुभयो। वास्तवमा, भगवानले त्यहाँ सबै थोक 
बनाउनुभयो – सबै कुरा।
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अिन परम�भु परमे�रले भ�ुभयो, "मािनस एक्लै �नु असल होइन, 
म त्यसको िनिम्त सहयोगी बनाउनेछु।" परमे�रले सबै पक्षी 
र जनावरह�लाई आदमकहाँ ल्याउनुभयो। 
आदमले ती सबैको नाउँ राख।े त्यसो गनर् ऊ 
धेरै चलाख �नुपछर्। तर सबै पक्षी 
र जनावरह�मा आदमको लािग 
उपयु� साथी िथएन।

छैट� �दनमा भगवानले अक� कुरा गनुर्भयो - धेरै िवशेष। अब 
मािनसको लािग सबै तयार िथयो। उनको सेवा गनर् खते र 
जनावरह�मा खाना िथयो। अिन परमे�रले भ�ुभयो, 
"मािनसलाई हा�ो स्व�पमा बना�। 
उसलाई पृथ्वीमा भएका सबै कुराको 
मािलक बनोस्।" त्यसैले परमे�रले 
मािनसलाई आफ्नै स्व�पमा सृि� 
गनुर्भयो; परमे�रको स्व�पमा 
उहाँले उहाँलाई सृि� गनुर्भयो...

समु�ी जीवह� र माछा र 
चराह� परमे�रको सूचीमा 
पिछ िथए। पाँच� �दन उहाँले 
ठूला स्वोडर्�फश र साना 
सा�डर्न, लामो खु�ा भएका 
शुतुरमुगर् र खुसी साना
गुनगुनाने चराह� 
बनाउनुभयो। भगवानले 
पृथ्वीको पानी भनर्का लािग 
हरेक �किसमका माछाह� र 
जिमन, समु� र आकाशको
आनन्द िलनको लािग 
सबै �किसमका चराह� 
बनाउनुभयो। अिन साँझ र 
िबहान पाँच� �दन िथयो।

परमे�रले आदमसँग 
कुरा गनुर्भयो। 
"बग�चाबाट जे मन 
लाग्छ खाओ। तर 
असल र खराबको 
ज्ञानको �खको फल 
नखानुहोस्। य�द
तपा�ले त्यो �खको 
फल खानुभयो भने, 
तपा� प�ै मनुर्�न्छ।"

त्यस पिछ, भगवान फे�र बोल्नुभयो। उहाँले भ�ुभयो, "पृथ्वीले 
जीिवत �ाणीह� जन्माओस् ..." हरेक �किसमका जीवजन्तु, क�रा 
र सरीसृपको उत्पि� भयो। त्यहाँ भगवानले पृथ्वीको पानी भनर्का 
लािग हरेक �किसमका माछाह� पृथ्वी हल्लाउने हा�ीह� र 
�स्त बीभरह� िथए। शरारती बाँदर र अनाड़ी गोही। िवग्ली 
�करा र चकचके िचपमन्क्स। िजराफ रत्यस �दन सबै �कारका 
जनावरह� भगवानले बनाएका िथए।

अिन साँझ र िबहान छैट� �दन िथयो।

तब परमे�रले सूयर्, चन्�मा, र यित 
धेरै ताराह� बनाउनुभयो �क कसैले 
ितनीह�लाई गणना गनर् सक्दनै। अिन 
साँझ र िबहान चौथो �दन िथयो।
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समा�

भगवानले छ �दनमा सबै कुरा बनाउनुभयो। तब 
परमे�रले सात� �दनलाई आिशष् �दनुभयो र 
यसलाई िव�ामको �दन बनाउनुभयो। अदनको
बग�चामा, आदम र हव्वा उनक� प�ीले परमे�रको 
आज्ञा पालन गदार् पूणर् आनन्द पाए। परमे�र 
ितनीह�को �भु, ितनीह�को �दायक र
ितनीह�को िम� �नु�न्थ्यो।

यो बाइबल कथाले हामीलाई हा�ो अद्भुत परमे�रको बारेमा
बताउँछ जसले हामीलाई बनाउनुभयो र उहाँलाई तपा�ले िच� चाहनु�न्छ।

हामीले नरा�ो काम गरेका छ� भनेर परमे�रलाई थाहा छ, जसलाई उहाँले पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर परमे�रले तपा�लाई यित धेरै माया गनुर्�न्छ 

�क उहाँले आफ्नो एकमा� पु�, येशूलाई �ुसमा मनर् र तपा�को पापको सजाय 
पाउन पठाउनुभयो। त्यसपिछ येशू फे�र जीिवत �नुभयो र स्वगर्मा घर जानुभयो! 
य�द तपा�ले येशूमा िव�ास गनुर्भयो र उहाँलाई आफ्ना पापह� क्षमा ग�र�दनु 

भयो भने, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अिहले तपा�मा 
ब�ु�नेछ, र तपा� उहाँसँग सध�भ�र बाँच्नु�नेछ।

य�द तपाइँ यो सत्य हो भ�े िव�ास गनुर्�न्छ भने, भगवानलाई यो भन:
ि�य येशू, म िव�ास गछुर् �क तपा� परमे�र �नु�न्छ, र मेरो पापह�को लािग मन� 

मािनस ब�ुभयो, र अब तपा� फे�र जीिवत �नु�न्छ। कृपया मेरो जीवनमा 
आउनुहोस् र मेरो पापह� क्षमा गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सकँू, र 
एक �दन सध�भ�र तपा�सँग �न जानुहोस्। मलाई तपा�को आज्ञा पालन गनर् र 

तपा�को ब�ाको �पमा तपा�को लािग बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन परमे�रसँग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१६

जब भगवानले सबै थोक बनाउनुभयो

परमे�रको वचन, बाइबलबाट एउटा कथा,

मा पाइन्छ

उत्पि� 1-2

"तपा�को वचनको �वेश�ारले �काश �दन्छ।." 
भजनसं�ह 119:130

परमे�रले आदमलाई गिहरो, गिहरो िन�ामा ल्याउनुभयो। सुतेको 
मािनसको करङह� मध्ये एउटा हटाएर परमे�रले आदमको
करङबाट नारी बनाउनुभयो। परमे�रले 
बनाउनुभएको �ी आदमको 
लािग साझेदार �नको लािग 
एकदम सही िथयो।
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