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आम्हांला कोणी बन�वले?  बाइबल - ईश्वराची 
वाणी, आम्हांला मानवी जीवनाचा आरंभ कसा  
      झाला ते सांगते. 



खपू प्राचीन काळी, ईश्वराने प�हला माणसू  
बन�वला व त्याला आदम असे नाव �दले.  
ईश्वराने पथृ्वीवर�ल धळुीपासनू आदमला 
   बन�वले. 



जेव्हा ईश्वराने आदममध्ये प्राण ओतले, तेव्हा 
तो िजवंत झाला.  त्याने स्वतःला ईडन 
नावाच्या एका सुदंर बागेत पा�हले.  



आदमला बन�वण्यापूव� ईश्वराने आश्चयर्कारक 
गोष्ट�ंनी प�रपूणर् असे सुदंर जग �नमार्ण केले. 



हळूहळू ईश्वराने बन�वल्या ड�गर-टेकड्या आ�ण 
गवताळ मदैाने, सगंुधी फुले आ�ण उंच झाड,े 
चमकदार पंखांचे प�ी आ�ण गुणगुणणा-या 
मधमाशा, लोळणारे देवमाश ेआ�ण �नसरड्या  
 
 
 
                          गोगलगाई. 



खरे म्हणजे, ईश्वराने इथे आहे ते सवर् काह� 
बन�वले – सवर् काह�.  



अगद� सरुूवातीला, 
ईश्वराने काह� 
बन�वण्यापूव�, 
ईश्वरा�शवाय काह�ह� 
नव्हते.  ना लोक  
ना जागा  
ना वस्तू. 



काह�ह� नाह�.  ना 
प्रकाश ना अधंार.  
ना वर ना खाल�.  
ना काल ना 
उद्या.  होता 
फक्त ईश्वर 
ज्याला कोणतीह� 
सरुूवात नव्हती.  
मग ईश्वराने 
कायर् सरुू केले.  



सरुूवातीला, ईश्वराने स्वगर् आ�ण  
पथृ्वी �नमार्ण केल�.  



आ�ण पथृ्वीला आकारह� 
नव्हता आ�ण  
पोकळीह�  
नव्हती. आ�ण  
खोलवर  
अधंारच  
अधंार  
होता. 



तवे्हा ईश्वर 
म्हणाला,  
“इथे प्रकाश  
होऊ दे.” 



आ�ण �तथे प्रकाश झाला.  ईश्वराने प्रकाशाला 
�दवस म्हटले आ�ण अधंाराला रात्र.  आ�ण 
प�हल्या �दवशी सधं्याकाळ आ�ण सकाळ 
झाल�.  



दसू-या �दवशी, ईश्वराने स्वगार्च्या अधीन 
महासागर, समदु्र आ�ण तलावातील पाणी 
आणले.  �तस-या �दवशी, ईश्वर म्हणाला, “इथे 
कोरडी जमीन होऊ दे.”  आ�ण तसे झाले.  



ईश्वराने गवत आ�ण फुले आ�ण झुडुपे आ�ण  
झाड ेप्रकट होण्याचीह�  

आ�ा �दल�. 



आ�ण ती प्रकट झाल�.  आ�ण �तस-या �दवशी 
सधं्याकाळ आ�ण  
सकाळ झाल�. 



त्यानंतर ईश्वराने सयूर्, चदं्र 
आ�ण अनेक तारे �नमार्ण 
केले ज्यांची मोजणी कोणीह� 
करू शकणार नाह�.  आ�ण 
चौथ्या �दवशी सधं्याकाळ  
आ�ण सकाळ झाल�. 



ईश्वराच्या याद�त पुढे 
होते समदु्र� प्राणी आ�ण 
मासे आ�ण प�ी.  
पाचव्या �दवशी त्याने 
बव�नले �वशाल सोडर्�फश 
आ�ण छोटे बांगड,े उंच 
पायांचे शहामगृ आ�ण 
आनंद� लहान ह�मगं 
प�ी. 



ईश्वराने पथृ्वीवर�ल  
पाण्यात भरून 
राहण्यासाठ�  
सवर् प्रकारचे मासे  
आ�ण जमीन आ�ण  
समदु्र आ�ण आकाशाचा 
आनंद घेण्यासाठ� सवर् 
प्रकारचे प�ी बन�वले.  
आ�ण पाचव्या �दवशी 
सधं्याकाळ आ�ण  
सकाळ झाल�.  



त्यानंतर, ईश्वर पुन्हा बोलला.  तो म्हणाला, 
“आता पथृ्वीने सजीव प्राणी आण ूदे.....” सवर् 
प्रकारची जनावरे आ�ण �कटक आ�ण 
सरपटणारे प्राणी अिस्तत्वात आले.  �तथे होते 
जमीन हादरवणारे ह�ी आणी व्यस्त ऊद. 



खोडकर माकड ेआ�ण बोजड मगर�.  वळवळणारे 
�कड ेआ�ण उद्धट खार.  कळपातील िजराफ 
आ�ण गुरगुरणार� मांजरे.  त्या �दवशी ईश्वराने 
सवर् प्रकारचे प्राणी बन�वले. आ�ण सहाव्या 
�दवशी सधं्याकाळ आ�ण सकाळ झाल�. 



सहाव्या �दवशी ईश्वराने काह� वेगळे केले – 
काह�तर� खपूच �वशषे.  आता माणसासाठ� सवर् 
काह� तयार होते.  त्याच्यासाठ� शतेामध्ये अन्न 
   होते आ�ण सेवेसाठ� 
   प्राणी होते. 



आ�ण ईश्वर म्हणाला, “चला आम्ह� आमच्या 
 प्र�तमेत माणसू बनवूया.  त्याला पथृ्वीवर 
असलेल्या सवर् गोष्ट�ंचा मालक बनू दे.”  अशा 
   प्रकारे ईश्वराने स्वतःच्या 
   प्र�तमेत माणसू �नमार्ण 
   केला; ईश्वराच्या प्र�तमेत 
     त्याने त्याला बन�वले …  



ईश्वराने आदमला  
म्हटले, “तुझी जशी  
इच्छा होईल तसे  
बागेतील काह�ह�  
खा.  पण चांगले  
आ�ण वाईटाच्या  
ह्या �ानव�ृावर�ल  
काह� खाऊ नकोस. 



जर तू त्या व�ृावर�ल  
काह� खाल्लेस तर  
�निश्चतच तुझा  
मतृ्यू होईल.” 



आ�ण ईश्वराने म्हटले, “माणसू एकटा राहणे 
बरे नव्हे.  मी त्याच्यासाठ� एक मदतनीस 
  बनवीन.”  ईश्वराने सवर् प�ी 
  आ�ण प्राणी आदमपाशी आणले.  
  आदमने त्या सवा�ना नावे �दल�. 



असे करण्यास तो खपूच हुशार असला पा�हजे.  
पण सवर् प�ी आ�ण प्राण्यांमध्ये आदमसाठ� 
  योग्य साथी कोणी नव्हता.  



ईश्वराने आदमला खोल �नदे्रत नेले.  झोपलेल्या 
माणसाची बरगडी काढून ईश्वराने आदमच्या 
                       बरगडीपासनू स्त्री बन�वल�.   
   ईश्वराने बन�वलेल� स्त्री  
   आदमची साथी बनण्यास  
       एकदम योग्य होती.  



सहा �दवसांत ईश्वराने सवर् काह� 
बन�वले.  त्यानंतर ईश्वराने सातव्या 
�दवसाला आ�शवार्द �दला आ�ण तो  
�वश्रांतीचा �दवस केला. 



ईडनच्या बागेत आदम आ�ण त्याची 
बायको इव्ह ईश्वराची आ�ा मानून 
आनंदात होते.  ईश्वर त्यांचा  
मालक होता, त्यांचा दाता  
आ�ण �मत्र होता.  



जेव्हा ईश्वराने सवर् गोष्ट�ंची रचना केल�  
 

ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट 
 

प्राप्त झाल� आहे  
 

जेने�सस 1-2  

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े”  
प्लाज्म 119:130 



समाप्त 



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या सुंदर 
ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने आम्हांला बन�वले आ�ण 
ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे. 

 
ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या 
आहेत, ज्याला तो पाप म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू 

आहे, पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� त्याने 
तुमच्या पापासंाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण 
यावे म्हणून त्याच्या एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  
नंतर येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या घर� 
गेला.  जर तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण 
तुमच्या पापासंाठ� त्याने �मा करावी अशी त्याला 
�वनंती करता, तर तो नक्क� �मा कर�ल.  तो आता 
तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर 

कायम राहणार. 



जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह�  
�वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा: 

�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापासंाठ� 
मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य बनलास आ�ण आता तू 

पुन्हा जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापासंाठ� मला 
�मा कर, जेणेकरून आता मला नवीन जीवन प्राप्त 
होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर 

राहण्यासाठ� �नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण 
तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत कर.  

आमेन.  
 

बाइबल वाचा आ�ण ईश्वराशी रोज बोला!   
जॉन 3:16 
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