
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 

 ਆਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਗਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰੀਏ। ਪਰਭ  ਦਾ 
ਰ ਪ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਧਨ਼ਿਚਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ, ਜੋ 

ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਧਸੂੰਜਦਾ ਹੈ।  (ਹੋ਼ਿੇਆ 6: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ਬਾਈਬਲ ਧਸਧਿਆ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ 

ਉਦੇ਼ਿ:-  

ਸਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾਪ ਰਵਕ ਧਦਲੋਂ  ਇੱਛਾ ਹੈ ਧਕ ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਧਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦ ੇਬਚਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ 
ਧਬਤਾਏ, ਤਾਂਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਧਸੱਿ ਸਕੇ। 

 ਮਹੱਤਵ:  

* ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਧ ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰ਼ਿਨ ਦੀ ਬ਼ੁਧਨਆਦ ਬਣਾ ਸਕੀਏ.   

* ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਧਪਆਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਵਚ ਧਯਸ  ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਪਰਦਰ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

*  ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ , ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਧਪਤਾ ਸਾਡੇ 
ਸਾਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕੋਲ ਬ਼ੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

*  ਤਾਂਧਕ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਉੱਤੇ ਪ ਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿ ਕੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

*   ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਿੋ ਵੱਿਰੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਵ਼ਿਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬ਼ੁਲਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕੇ। 

* ਤਾਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਧਪਆਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਸਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਧਦੱਤ ੇਟੀਚੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। 

 ਟੀਚਾ:  ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਰਧਹਣ (ਪਰ਼ਿਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ).   

* ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋ ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਸਕਣ। 

* ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦ ਧਜਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 

* ਉਹ ਉੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

* ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਧਵਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

* ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿ਼ੁੱ ਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਧਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ 

ਧਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

 



ਉਤਪਤ 

ਅਰੂੰਭਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ  

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:-  ਅੱਜ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯ਼ੁੱ ਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਲੋਕ ਇੂੰ ਨੇ ਗ਼ੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰ਼ਿਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਵਧਗਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 
ਧਕਵੇਂ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ ਰਜੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਧਰਹਾ ਹੈ?  ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੇ ਪਰ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਰ਼ਿਨ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੂੰ ਧਨਆਂ ਧਵਚ ਛ਼ੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਇਕ ਼ਿਾਨਦਾਰ 
ਧਕਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਧਵਚ ਨਹੀਂ ਬਲਧਕ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ, ਪਰਮੇਸਵਰ ਧਵਚ ਇਕ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ 
ਧਦੂੰਦੀ ਹੈ।ਉਤਪਤ ਧਵੱਚ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਦੇ ਧਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਮ਼ੁੱ ਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਧਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲੇ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਅਸੀਂ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। 
ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ - "ਉਸਦੇ 
ਅਣਦੇਿੇ ਗ਼ੁਣਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ, ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਼ਿਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਹਮਤਾ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਿੀ ਗਈ ਹੈ." ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਧਵਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਰ ਪ 
ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਧਵਰ਼ੁੱ ਿ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ 3 ਸਾਨ ੂੰ  ਆਦਮੀ ਦੀ 
ਅ ਮਾਇ਼ਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਡੱਗਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਅਸੀਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀ ਬ਼ੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ 
ਦੇ ਧਦਆਲ  ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂ-ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ। 11 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਧਫਰ ਮਨ਼ੁੱ ਿ 
ਦੇ ਧਵਦਰੋਹ ਨ ੂੰ  ਬਾਬਲ ਦੇ ਬ਼ੁਰਜ ਅਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਧਮਹਰਬਾਨ ਧਨਆਂ ਬਾਰੇ ਪਧੜ੍ਹਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 12 
ਨ ੂੰ  ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਿਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ , ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਦਾ ਧਪਤਾ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ 
ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਵਸਤ  ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਧਣਆ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ) 3:29)। 

  

ਲੇਿਕ:- 

 ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਪੂੰਜ ਧਕਤਾਬਾਂ  ਜੋ ਮ ਸਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਧਲਧਿਆ ਧਗਆ 
ਸੀ (ਯਹੋ਼ਿ਼ੁਆ 8:31; ਅਜਰਾ 7.6, ਦਾਨੀਏਲ 9:13 , ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:22 ,  ਰੋਮੀਆਂ 10: 5).  ਧਯਸ  ਨੇ 
ਯ ਹੂੰਨਾ 5: 45-46 ਅਤੇ ਮਰਕ਼ੁਸ 1:44 ਧਵਚ ਮ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਪੂੰਜ ਧਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਸ 
ਸੂੰਗਰਧਹ ਨ ੂੰ  ਪੂੰਚਤੂੰਤਰ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਟ਼ੁਕ ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ, ਇਨਹ ਾਂ ਪੂੰਜ ਧਕਤਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਼ਿ਼ੁਰ  ਧਵਚ 
ਇਕੋ ਧਕਤਾਬ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ' ਤ਼ੁਰੇਤ', 'ਧਬਵਸਥਾ' ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ "ਮ ਸਾ ਦੀ ਧਬਵਸਥਾ" ਵੀ 
ਕਧਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਬਲਕ਼ੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਕਤਾਬ ਕਦੋਂ ਇਕ ਤੋ ਪੂੰਜ ਭਾਗਾਂ ਧਵਚ ਵੂੰਡੀ ਗਈ। 

 

 

 



ਮ ਸਾ ਦਾ ਜਨਮ 1525 BC ਧਵੱਚ ਹੋਈਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 120 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਧਗਆ। ਉਤਪਤ ਦੀ 
ਧਕਤਾਬ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਼ਿ਼ੁਰ  ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯ ਸ਼ੁਫ਼ ਨਾਲ ਿਤਮ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਧਵੱਚ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ਼ੁਸਤਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 65 ਧਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧ ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਧਦੂੰਦੀ ਹੈ।  
ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਧਵੱਿ ਧਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧਲਆ ਜੋ ਭਧਵੱਿ ਧਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਧਸਆ ਜੋ 
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।   

1ਪਤਰਸ 1: 21 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਧਲਿਣ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 

 

  ਧਵ਼ਿਾ 

   ਉਤਪਤ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਧਵੱਚ, ਸਾਰੀ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਅਸਲ ਧਵ਼ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਨ਼ੁੱ ਿਤਾ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਛ਼ੁਟਕਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ।  ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ਅਸੀਂ ਪਧਹਲੀ ਵਾਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪਧੜ੍ਹਆ ਹੈ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾ ਧਵਆਹ, ਪਧਹਲਾਂ ਪਧਰਵਾਰ, ਪਧਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦਾ ਧਵਰੋਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਨਤੀਜੇ ਭ਼ੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਪਧਰਵਾਰ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾੜ੍ੇ ਕੂੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂੰਪ ਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਅਸਫਲ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲੇ ਕਤਲ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਸਧਭਆਚਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਧਜਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ 
ਕੀਤੀ।  ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧਵੱਚੋਂ, ਇਬਰਾਨੀ ਕੌਮ ਧਵੱਚ, ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਧਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।  1 ਪਤਰਸ 2:9 
ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਇੱਕ ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਵੂੰ਼ਿ, ਅਤੇ ਼ਿਾਸਕਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ 
ਪਧਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ (ਰੱਬ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਪਰਜਾ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਧਣਆ।  ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨੇਰਾ ਤੋਂ  ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
਼ਿਾਨਦਾਰ ਚਾਨਣ ਧਵੱਚ ਬ਼ੁਲਾਇਆ । 

     ਜਦੋਂ ਧਕ ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਼ਿਾਸਤਰ ਦਾ ਮ ਲ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਹੈ।ਪਧਹਲੇ 12 ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਦੋ ਚੀ ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ, ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਜਾਤੀ ਧਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਧਹਲਾਂ 
ਵਾਂਗ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰ਼ਿਨ ਪ਼ੁੱ ਛਦੇ 
ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਧਵਚ ਹੈ। ਦ ਜਾ, ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਲ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ 
ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਧ ੂੰਦਗੀ 
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧਵਰਾਸਤ ਧਵਚ ਧਮਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਧਸਰ਼ਿਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸਿਤ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੂੰਪ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ।ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਆਪਣੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜ੍ਲਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

 



 

ਉਤਪਤ: ਆਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਧਸੱਧਿਆ 1: ਅਧਿਆਇ 1 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਰਚਣਹਾਰੇ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਰਤੀ ਧਵਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਪ ਰਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਤ ਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸੂੰ ਸਾ ਦੇ ਯਗੋ ਹੈ। 

  

ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 1: 1-5  

1.਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਧਵੱਚ ਕੌਣ ਮੌਜ ਦ ਸੀ?   

2. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਼ਿ਼ੁਰ  ਧਵਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?   

3. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਹੋਂਦ ਧਵਚ ਆਈਆਂ ਹਨ?   

4. ਯ ਹੂੰਨਾ 1: 1 ਅਤੇ 1:14 ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ?   

 

ਦ ਸਰਾ ਧਦਨ 

ਪੜ੍ਹੋ ਉਤਪਤ 1: 1-9  

1. ਧ ਕਰ ਕਰੋ ਧਕ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?   

2. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਧਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?   

3. ਦ ਜੇ ਧਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

 

ਤੀਜੇ ਧਦਨ  

ਉਤਪਤ 1: 10-19 ਪੜ੍ਹੋ  

1. ਧ ਕਰ ਕਰੋ ਧਕ ਤੀਜੇ ਧਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?   

2. ਦੱਸੋ ਧਕ ਚੌਥੇ ਧਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?   

3. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਦਾ ਧ ਕਰ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?   

 

 



ਚੌਥੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 1: 20-25  

1. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂੰਜਵੇਂ ਧਦਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?   

2. ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ ਉਸ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਆਦੇ਼ਿ ਧਦੱਤਾ.  ਉਹ ਹ਼ੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?   

3. ਵਚਨ 24-25 ਧਵਚ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ?   

4. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਦਾ ਧ ਕਰ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?  

 

 ਪੂੰਜਵੇਂ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 1: 26-31  

1. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਧਦਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ?   

2. ਆਇਤ 26 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  "ਆਪਣੇ ਸਰ ਪ" ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ , ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?  

 3. ਕੀ ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ? ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ? 

 

4. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਧ ੂੰਦਗੀ ਧਦੱਤੀ? 

5. ਵਚਨ 28 ਧਵਚ, ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਧਨਰਦੇ਼ਿ ਧਦੱਤੇ , ਉਹ ਧਨਰਦੇ਼ਿ ਕੀ ਸਨ?   

6. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ 31 ਵੇਂ ਵਚਨ ਧਵਚ ਆਪਣੀ ਧਸਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ?   

 

ਛੇਵਾਂ ਧਦਨ:- 

 ਧਸੱਧਿਆ 1: 'ਅਰੂੰਭ ਧਵਚ ... ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ !   

'ਮ ਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 1 ਅਧਿਆਇ 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਆਇਤ: ਉਤਪਤ 1: 1 - "ਮ਼ੁੱ ਢ" ਧਵੱਚ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾ਼ਿ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਸਰਜਣਾ ਧਵੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਧਸਰਜਣਾ ਤੇ 
ਪ ਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  

ਧ ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਧਵਚ ਮੇਰਾ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਦ ਧਜਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਧਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 



ਸੂੰ ਿੇਪ: ਉਤਪਤ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਿਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਇਹ 

ਸਬਦ ਨਾਲ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ " ਆਧਦ ਧਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ" । ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਧਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ ਬਰਧਹਮੂੰਡ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ , 
ਉਹ ਿ਼ੁਦ ਹੋਂਦ ਧਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਂਦ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਦੇ 
ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਿਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੀ ਧਸਰਸਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।  ਧਯਰਧਮਯਾਹ :15: 15 ਧਵੱਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ, 'ਉਸਨੇ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਼ਿਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਸਆਣਪ ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕ਼ੁ਼ਿਲਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾ਼ਿ 

ਨ ੂੰ  ਧਿੱਧਚਆ। ਸਾਰਾ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਇਸਦੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਧਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।(ਯ ਹੂੰਨਾ 15: 5 , ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 10 , ਪਰਕਾ਼ਿ ਦੀ ਪੋਥੀ 
4:11)  ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਧਜੂੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂੰਪ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦ਼ੁਆਲੇ ਦੀ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਧਵੱਚ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, 
਼ਿਿਸੀਅਤ, ਦੋਸਤੀ, ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਧਜੂੰਦਗੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

     ਆਧਦ ਧਵਚ ਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।  ਸਮੇਂ ਦੀ ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਨਾਲ 
ਹੋਈ।  ਜਗਤ ਦੀ ,  ਉਤਪਤ 1: 1, ਉਤਪਤ 1: 21 ਧਵਚ ਧ ੂੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਤਪਤ 1:27 ਧਵਚ ਮਨ਼ੁੱ ਿਤਾ ਦੀ 
ਧਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ 1 ਧਵੱਚ 10 ਵਾਰ 
ਪਧੜ੍ਹਆ ਹੈ ਧਕ "ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਧਕਹਾ ... ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ." ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਰਥਾਤ ਼ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬਰਧਹਮੂੰਡ 
ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।   ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 33: 6 ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਕਾ਼ਿ 
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ।” ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਼ਿਬਦ ਨਾਲ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ।  ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਭ  ਧਯਸ  ਹੈ। ਯ ਹੂੰਨਾ 1: 1 
ਦੇਿੋ, "ਆਦ ਧਵੱਚ ਼ਿਬਦ ਸੀ ਅਤੇ  ਸਬਦ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਬਦ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਸੀ."  ਇਹ ਯ ਹੂੰਨਾ 
1:14 ਧਵਚ ਧਲਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ, “ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇਹਿਾਰੀ ਹੋਇਆ , ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਵਚ ਵਧਸਆ, ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚ 
ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਧਜਸ ਼ਿਬਦ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਸਰ਼ਿਟੀ ਨ ੂੰ  
ਰਧਚਆ ਹੈ ਉਹ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਪਧੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.” ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਧਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12)  

 

ਪਰਮੇਸਰ ਧਵਚ ਮੇਰਾ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਦ ਧਜਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 



 

 

ਉਤਪਤ: ਆਦਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਧਸੱਧਿਆ 2: ਅਧਿਆਇ 2 ਅਤੇ 3 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਪਾਪ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਾਪ ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਭ਼ੁਗਤਣਾ। ਪਰ 
ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 

 ਉਤਪਤ 2: 4-17 ਪੜ੍ਹੋ 

1. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?   

2. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਧਕਹੜ੍ਾ ਕੂੰਮ ਧਦੱਤਾ?  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਧਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੂੰਮ ਧਕਉ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ?  
(ਉਪਦੇ਼ਿਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:19)  

3. ਸ਼ੁੂੰ ਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਧਵਵਸਥਾ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਧਦੱਤਾ?  (ਆਇਤ 16 ਅਤੇ 17)  

 

ਦ ਸਰਾ ਧਦਨ 

ਉਤਪਤ 2: 18-25    

1. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਧਕਹੜ੍ੀ  ਰ ਰਤ ਵੇਿੀ ਜੋ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । 

2. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ?   

3. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਧਵਆਹ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਸੀ?  

 

ਧਦਨ 3 

ਉਤਪਤ 3: 1-7  

1. ਸੱਪ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੌਣ ਬੋਧਲਆ ਸੀ? 

2. ਮੱਤੀ 13:19;  ਯ ਹੂੰਨਾ 8:44 ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 5: 8 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਼ਿਤੈਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  



 3. ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸੌਿੀ ਹੋ ਗਗਈ 

 (ਯਾਕ ਬ 4: 7)  

4. ਔਰਤ ਧਵਚ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧ ਕਰ 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2: 15-17 ਧਵਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ?  ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਤੇ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  

(ਰੋਮੀਆਂ 6: 11-14)  

5. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਅ ਮਾਇ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਧਦੱਤਾ ਹੈ?  (ਰੋਮੀਆਂ 8: 8-9 , 1 ਕ਼ੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 
10:13 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:18)  

 

ਚੌਥੇ ਧਦਨ 

 ਉਤਪਤ 3: 8-24 ਪੜ੍ਹੋ  

1. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਧਨਕਧਲਆ?  (ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਧਵਚ ਆਇਤ 7 ਵੀ ਼ਿਾਮਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)  

2. ਆਦਮ ਨੇ ਧਕਸ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋ਼ਿ ਲਗਾਇਆ ?   

3. ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋ਼ਿ ਧਕਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ?   

4. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਧਕਸ ਉੱਤੇ ਦੋ਼ਿ ਲਗਾਇਆ ?  (ਰੋਮੀਆਂ 5: 12-14)  

5. ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਰਾਪ ਦਾ ਧ ਕਰ ਕਰੋ: (1) ਸੱਪ ਉੱਤੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 14-15)  

(2) ਹੱਵਾਹ ਤੇ  

(3) ਆਦਮ’ਤੇ 

(4) ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ  

6. 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1: 8-9 ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?  

 

ਪੂੰਜਵੇਂ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 3: 20-24  

1. ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਧਦੱਤਾ?   



2. ਆਇਤ 21 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਲਈ ਕੀ ਧਦੱਤਾ?   

3. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22 ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਲਹ  ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹਾਂ?  

4. '. ਵੇਿੋ, ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨ ੂੰ  
ਧਕਵੇਂ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ?  (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:29)  

 

ਛੇਵੇਂ ਧਦਨ ਦਾ ਉਪਦੇ਼ਿ 

ਧਸੱਧਿਆ  2: ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦਾ ਧਡੱਗਣਾ 

ਮ ਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 2 ਅਧਿਆਇ  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਚਨ: ਉਤਪਤ 3: 6 - 'ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਧਿਆ ਧਕ ਰ਼ੁੱ ਿ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਾਣ ਧਵੱਚ ਚੂੰਗਾ ਅਤੇ ਦੇਿਣ ਧਵਚ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗ ਧਰਹਾ ਸੀ ।  ਧਫਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੋਧੜ੍ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਧਦੱਤਾ, ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਾਿਾ।  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਏ ਅਤੇ ਪਾਪ ਧਵੱਚ ਧਡੱਗਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਬੀਜ 
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਿ਼ੁੱ ਲਹ ਜਾਣ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਪਤਾ ਪਰਮੇ਼ਿਰ 
ਤੋਂ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। 

ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਯਸ  ਦੇ ਲਹ  ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਧਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

 

ਸੂੰ ਿੇਪ: ਉਤਪਤ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਦੀ ਿੋਜ ਨਾਲ ਼ਿ਼ੁਰ  ਹੋਈ। ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਨਾਲ 
ਿ਼ੁ਼ਿ ਅਤੇ ਸੂੰਤ਼ੁ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ੁਆਮੀ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਧਦਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ 
਼ਿਬਦ "ਸਬਤ ਹੈ."। ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਧਦਨ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕ ਚ 16:23 ਧਵਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਜਥੇ 
ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਸਬਤ ਦੇ ਪਰਸੂੰਗ ਧਵਚ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਦਸ ਆਦੇ਼ਿਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਕ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਤ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ।  ਯਸਾਯਾਹ 58: 13-14 ਧਵਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਇ ਸਾਡੇ 
ਪ ਰਵਜ, ਯਾਨੀ ਆਦਮ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹਨ।  ਉਤਪਤ 2: 7 - "ਅਤੇ ਪਰਭ  ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨ ੂੰ  
ਿਰਤੀ ਦੀ ਧਮੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾਧਸਆਂ ਧਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਧਲਆ; ਅਤੇ ਆਦਮ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਬਣ 
ਧਗਆ." ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਧਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਧਬਲਕ਼ੁਲ ਵੱਿਰੀ ਹੈ।  ਉਤਪਤ 1:27 ਧਵਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ, 
“ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰ ਪ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 



ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇ਼ਿਬਦਾਂ ਧਵਚ ਕਧਹਣਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹੈ। ਚੂੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨ ੂੰ  ਆਦਮ ਧਵਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਜੀਵਤ 
ਜੀਵ ਬਣ ਧਗਆ। ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਸਾਹ ਹਰ ਇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੂੰਦਰੀਆਂ, ਧਪਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਧਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੇ਼ਿ ਹੈ 
ਧਕ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋਵ ੋਧਕ 
ਧਵਆਹ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਧਰ਼ਿਧਤਆਂ ਦਾ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬ਼ੁੱ ਿੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 
ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ " ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਧਹਣਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨ ੂੰ  
ਬਣਾਇਆ। ਇਬਾਨੀ ਼ਿਬਦ ਮਰਮੈਟ (ਏ ਰ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਹਾਇਕ", "ਸਮਰਥਕ" ਅਤੇ "ਸਾਥੀ".  ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ "ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ" ਵਜੋਂ ਪਰਕਾ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹ਼ੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਧਕ ਉਸਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਧਵੱਚ ਸੂੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ।  ਧਫਰ ਉਸਨੇ 
ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਧਯਸ  ਮਰਕ਼ੁਸ 10: 6-9 ਧਵਚ ਹੈਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 
'ਧਵਆਹ ਧਵਵਹਾਰਕ  ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਬਲਧਕ ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ' ਚ ਧਵਆਹ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਧਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੂੰਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ.  ਅਤੇ ਇਹ ਬੂੰਿਨ ਪਪਰਮੇ਼ਿਰ 
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦ ੇਸਰ ਪ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤ ੇਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਧਮਹਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ ਸਨ। ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 27-29 ਧਵਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ, - “ਧਕਉਂਧਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਯਸ  
ਧਵਚ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਾਧਰਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧਵਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  
ਪਧਹਧਨਆ ਹੈ।” ਹ਼ੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਹ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਯ ਨਾਨੀ: ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਕੋਈ ਆ ਾਦ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ 
ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਧਕਉਂਧਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੂੰਸ 
ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਵਾਰਸ ਹੋ।  

      ਅਧਿਆਇ 3 ਸਾਡ ੇਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਅਧਿਆਇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਪਾਪ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੀ ਦ਼ੁਰਦ਼ਿਾ ਦੀ 
ਜੜ੍ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਧਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਤਪਤ 3:15) ਅਧਿਆਇ ਸੱਪ 
ਨਾਲ ਼ਿ਼ੁਰ  ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਧ ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਥੜੋ੍ਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਚਧਲਆ ਧਕ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਧਵਰੋਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਿੇਬਾ  ਹੈ। ਬਾਗ਼ ਧਵੱਚ ਹੱਵਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦ ੇਸਰ ਪ ਦਾ ਦਰ਼ਿਨ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਧਰੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰ਼ਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।  ਕੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਗ ਦ ੇਰ਼ੁੱ ਿਾਂ 
ਤੋਂ ਫਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਵਰਧਜਆ? ਇਕ ਰੱਧਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰ਼ੁਿ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇ਼ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਕ਼ੁਝ ਜੋੜ੍ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਧਵਚ ਜੋੜ੍ਧਦਆਂ, ਹਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਧਦੱਤਾ ਧਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਫਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਵਰਧਜਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗ।ੇ ਼ਿੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇ਼ਿਾਂ ਦਾ ਧਵਰੋਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਅਤੇ ਆਦਮ 
ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਧਨੂੰ ਧਦਆ ਕਰਨੀ ਼ਿ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ। ਹੱਵਾਹ ਅਤੇ  ਆਦਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤੋੜ੍ਨ ਲਈ ਦੋ਼ਿੀ ਹਨ। ਧਜਵੇਂ ਧਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4: 2 ਧਵਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦ ੇਨ ਦੀਕ ਿੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ, ਹਵਾ  ਼ਿੈਤਾਨ ਦੀ ਆੜ੍ ਧਵਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਲ ਿਾਿਾ।  ਉਸਨੇ ਉਹ ਫਲ ਆਦਮ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਲਈ ਧਦੱਤਾ 



ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਿਾਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਪ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਧਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਼ਿਰਮਸਾਰ ਮਧਹਸ ਸ 
ਹੋਇਆ।   

 ਼ਿੈਤਾਨ ਤੋ ਼ਿ਼ੁਰ  ਕਰਧਦਆਂ, ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ੁਆਮੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਤੂੰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਸ ਾ ਧਦੱਤੀ। ਼ਿੈਤਾਨ ਨ ੂੰ  
ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੁੱ ਟ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਸਰਾਧਪਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਸਾਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਜਾਤੀ ਉਸਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਅਤੇ ਸੱਪ 
ਦੀ ਵੂੰ਼ਿ ਧਵਚਕਾਰ ਲੜ੍ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜ੍ਾਈ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਭਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬ਼ੁਰਾਈ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਵਚਕਾਰ ਲੜ੍ਾਈ 
ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰੂੰਤ  ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਧਲਆਂ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ, ਉਤਪਤ 3:15 ਧਵੱਚ ਅਸੀਂ ਧਡੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ਼ੁੱ ਿ 
ਦੀ ਮ਼ੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਧਵੱਿਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ 
ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਧਹਲੀ ਭਧਵੱਿਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਸਾਯਾਹ 7.14, ਲ ਕਾ 1:34 ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 4 ਧਵਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵੂੰ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਅੱਡੀ ਧਵੱਚ ਕੱਟੇਗਾ ਪਰ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਸ ਦਾ ਧਸਰ ਕ਼ੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਿਰਕਾਰ 
ਉਸਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਹੱਵਾਹ ਵੱਲ ਮ਼ੁਧੜ੍ਆ ਅਤੇ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਹ਼ੁਣ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁੱ ਿ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ 
ਧ ੂੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ। ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।  ਉਹ ਼ਿਬਦਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ 
ਧਵਚ ਵੀ ਦ਼ੁਿੀ ਹੋਏਗੀ. "ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਾਂਘ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ" (3:16). ਇਹ ਵਾਕ 4: 7 ਧਵਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ, ਧਕ ਉਹ, ਅਤੇ ਧਫਰ ਹੋਰ ,ਰਤਾਂ, ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਾਉਣਗੀਆਂ . ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ ਨ ੂੰ  ਅੱਜ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5: 22-33 ਧਵਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  
ਧਦੱਤੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧਵਚ ਧਬਲਕ਼ੁਲ ਉਲਟ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ । ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨ ੂੰ  ਧਝੜ੍ਧਕਆ ਅਤ ੇਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਬਲਧਕ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਸੱਪ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਾ ਕਾਰਨ ਲੜ੍ਾਈ, ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਾ 
ਕਾਰਨ ਧਰ਼ਿਤੇ ਧਵਚ ਆਈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਗ਼ੁ ਾਰੇ ਲਈ ਲੜ੍ਨਾ ਆਦਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਧਵਚ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਧਗਆ। ਦ਼ੁੱ ਿ ਅਤੇ 
ਪਸੀਨਾ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। 

      ਰੋਮੀਆਂ 8:20 ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ ਧਕ "ਧਕਉਂਧਕ ਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰ ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਧਕ ਅਿੀਨਕਰਤਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਦੇ ਅਿੀਨ 
ਹੈ। ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਧਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਜਵੇਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ, 
ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮਤੌ ਪਾਪ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਸਰਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਅਸੀਂ ਆਇਤ 20 ਅਤੇ 21 ਧਵਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ 
ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਲਈ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਵਸਤਰ 
ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪਲ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਾਸਧਚਤ ਲਈ ਲਹ  ਵਹਾਉਣਾ 
 ਰ ਰੀ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ। ਪ ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਧਵਚ, ਅਸੀਂ ਕ਼ੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲਹ  ਵਹਾਉਣਾ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਤੇ 
ਸਾਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਾਸਧਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਹ  ਦੀ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਧਸੱਟ ੇਵਜੋਂ ਹੈ।  

  ਪਰਮੇਸਰ , ਼ਿੈਤਾਨ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਚਧਰੱਤਰ ਦੀ ਮ਼ੁੱਢ ਸਮਝ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਮ਼ੁੱ ਢਲੀ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ।  ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਼ਿਕਤੀ 'ਤੇ ਼ੱਿਕ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ੍ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਧਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੀ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਭੜ੍ਕਾਇਆ। ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਧਵਨਾ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਗਲਤੀ ਦ ੇਝ ਠਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡ ੇਲਈ ਬਹ਼ੁਤ  ਰ ਰੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਚੀ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਧਜੂੰਦਗੀ ਦੇ ਨ਼ੁਕਸ 
ਵਜੋਂ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹੱਵਾਹ ਵਾਂਗ ਉਸ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਧਰੱਤਰ ਬਾਰੇ ਿੋਿਾ ਿਾਣ ਦੀ ਆੜ੍ ਧਵਚ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭ ਧਮਕਾ ਅਤੇ ਧ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਲਝਣ ਧਵਚ 



ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਿਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਰ ਹਾਨੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਵਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਼ਿਾਇਦ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨ਼ੁਕਸ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੋਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵੱਲ ਧਿੱਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਪਤਾ ਨਾਲ 
ਸਾਡਾ ਧਰ਼ਿਤਾ ਤੋੜ੍ਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਹਾਰ ਧਗਆ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਪਤਾ ਦ ੇਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਿੋਹ ਸਕਦਾ।ਅਤ ੇ
ਉਸਨ ੂੰ  ਸਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਬੋਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਧਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਪਾਪ ਤੇ ਆਪਣ ੇਦੋ਼ਿ ਧਕਸ ੇਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ।ੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅ਼ਿੀ ਆਪਣੇ ਼ਿਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਦਆਲ  ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ 
ਆਪਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਿੋਲੀਏ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਪਤਾ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਯਸ  ਦੇ 
ਲਹ  ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਼ਿ਼ੁੱ ਿ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ਉਤਪਤ: ਸਦੀਵੀ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ  

ਧਸੱਧਿਆ 3: ਅਧਿਆਇ 4 ਅਤੇ 5  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਈਰਿਾ ਅਤੇ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ।   

ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 4: 1-5 , ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:46 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 14-15  

1. ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਧਹਲਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ?  ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   

2. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅੂੰ਼ਿ ਦ ੇਅਿਾਰ ਤੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਧਕਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਕ ਕਇਨ ਦੀ ਭੇਟ?   

3. ਉਤਪਤ 4: 1-5 ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕਇਨ ਦਾ ਪਰਮੇ਼ਿਰ, ਹਾਬਲ ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧ ੂੰਦਗੀ ਪਰਤੀ 
ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ?  4. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਧ਼ਿਆਲ ਧਵਚ ਕਇਨ ਨੇ ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀ  ਨ ੂੰ  ਨਾਿ਼ੁ਼ਿ ਜਾਂ ਗ਼ੁੱ ਸੇ ਧਵਚ ਧਲਆ?   

5. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 15-16 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਦੋ ਬਲੀਆਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਸੂੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?   

 

ਧਦਨ 2  

ਪੜ੍ਹੋ: ਉਤਪਤ 4: 6-8  

1. ਉਤਪਤ 4:6-8 ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ 1 ਕ਼ੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 10:13 ਨਾਲ ਕਰੋ।ਉਤਪਤ 4:6-8 ਦੀ ਧਕਹੜ੍ੀ ਸ ਾ ਕਧਹੂੰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨੇ ਕਇਨ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?   

2. ਉਤਪਤ 4:6-7 ਧਵਚ ਕਇਨ ਦੇ ਦ਼ੁਿੀ ਧਦਲ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਰਧਹਮ ਧਦਲ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ? 

 3. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਧ਼ਿਆਲ ਧਵਚ ਕਇਨ ਦ ੇਧਦਲ ਧਵਚ ਧਕਹੜ੍ਾ ਪਾਪ ਸੀ?  

 4. 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3: 10-16 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਵ਼ਿਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?  5. 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:12 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨ ੂੰ  ਧਕਉਂ ਮਾਧਰਆ?   

 

 

 

 



ਤੀਸਰੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 4: 9-16  

1. ਇਹ ਼ਿਬਦਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਧਕ ਕਇਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਧਤਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਦ਼ੁਿੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਦਲੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ। 

2 ਸਮ ਏਲ 12:13 ਅਤੇ  ਬ ਰ 51 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸ ਾ ਧਮਲਣ ਤੇ ਦਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਕਇਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

3. 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1: 5-10,  ਬ ਰ 34 ਅਤੇ  ਬ ਰ 68:18 ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ?   

 

ਚੌਥਾ ਧਦਨ  

ਉਤਪਤ 4: 16-26 ਪੜ੍ਹੋ  

1. ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੇ ਨ਼ੁਕਧਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

* ਕਇਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨ ੂੰ  ਨ ਰ ਅੂੰਦਾ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਮੂੰ ਧਨਆ।  

* ਕੈਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਬਹ਼ੁ-ਧਵਆਹ ਅਤੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

2. ਹਾਬਲ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਮਧਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ?  ਮ਼ੁ਼ਿਕਲ ਸਧਮਆਂ ਧਵੱਚ 
ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਧਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ?  (1 ਕ਼ੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 1:4 ) 

3. ਯਹ ਦਾ 14-15 ਵਚਨ ਤੋ ਹਨੋਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹਾਂ ? ਅਤੇ ਇਬ 11:5-6 ਤੋ ? 

4. ਹਨੋਕ ਵਾਂਗ ੂੰ  ਦ ਧਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਧਵਚ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਧਨਿੱਜੀ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  (ਮੀਕਾਹ 6:8, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 1-3 ਅਤੇ ਯ ਹੂੰਨਾ 1:7-9 ਵੀ ਦੇਿੋ)  

 

ਪੂੰਜਵਾਂ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ.  ਉਤਪਤ 5 ਅਧਿਆਇ  

1. ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਉਹ ਮਰ ਧਗਆ' ਧਕੂੰਨੀ ਵਾਰ ਧਲਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ?   

2. ਰੋਮੀਆਂ 5:12 ਅਤੇ 6-23 ਧਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?   

3. ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ( ਧਜਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ) ਧਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?  ਉਹ ਕ ਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 

ਛੇਵੇਂ ਕਦਨ 

ਕਸਿੱ ਕਿਆ: ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹਾਂ 



ਅਸਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 4 ਅਤੇ 5 ਮ ਿੱ ਿ 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਼ਿਬਦ: ਉਤਪਤ 4: 7 - ਜੇ ਤ ੂੰ  ਚੂੰਗੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ , ਤਾਂ ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਟੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  ਅਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਰਵਾ ੇ ਤੇ ਲ਼ੁਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਂਘ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਹਕ ਮਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਈਰਿਾ ਅਤੇ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ।   

ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁ਼ਿ ਕਰਨਾ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। 

 

 ਸੂੰ ਿੇਪ: ਕਇਨ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਧਕ ਉਹ 3:15 ਧਵਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਸੀ 
ਪਰ ਕ਼ੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੂੰਨਾਹ ਨ ੂੰ  ਧਕੂੰਨਾ ਦ਼ੁੱ ਿ ਝੱਲਣਾ ਧਪਆ। 

ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਧਦੱਤਾ, ਧਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹਾਬਲ ਸੀ।  ਦੋਵੇਂ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫ਼ ੇਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਧਲਆਉਣ ਦੀ 
ਧ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਧਸਰਫ ਹਾਬਲ ਦੀ  ਭੇਟ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ।  ਵਚਨ 4:4 ਧਵਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ, “ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ 
ਨੇ ਹਾਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦ ੇਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਕਇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਹ  ਰਧਹਤ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਲਹ  
ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਧਮਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਲਈ ਕੱਪੜ੍ੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ਼ੁਰਬਾਨੀ 
ਧਯਸ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਲਈ ਲਹ  ਦੀ ਪਰਤੀਧਨਿਤਾ ਸੀ (1 ਕ਼ੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 5:21).  ਪਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ੍ਕੇ ਤੋਬਾ ਦੀਆਂ ਕ਼ੁਰਬਾਨੀਆਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਨ ੂੰ  ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨੋਦ਼ਿਾ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
11: 4 ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹਾਬਲ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਕਇਨ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਧਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਇਨ ਦਾ ਵੂੰ਼ਿਵਾਦ ਲੜ੍ਾਈ-ਝਗੜ੍ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰਤੀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬ਼ੁਰਾਈ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।  ਕਇਨ ਨੇ ਮਧਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਧਕ 
ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾ ਗੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ। 

      ਧਨਰਿਾਰਤ  ਯਾਕ ਬ 4:1-2 ਧਵੱਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, “ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਧਵੱਚ ਝਗੜ੍ੇ ਅਤ ੇ
ਝਗੜ੍ੇ ਧਕੱਥੋਂ ਆਏ?  ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਧਹੱਧਸਆਂ ਧਵਚ ਲੜ੍ਦੇ ਹਨ?  ਤ਼ੁਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਈਰਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਇਨ ਆਪਣੀ ਵਧਡਆਈ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਧਜਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਰਧਹਮਤ ਧਵਚ ਕਇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸਮਝਾਇਆ ਧਕ ਜੀ ਕ਼ੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਧਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੂੰਮ 
ਧ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਕਾਇਨ  ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਧਤਆਗ ਦੇਵ ੇਧਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਧਨਯੂੰਤਧਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 
ਕਇਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬ਼ੁੱ ਝ ਕੇ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਦੀ ਹੱਧਤਆ ਕਰ ਧਦੱਤੀ। ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਨ ਰਅੂੰਦਾ  ਕੀਤਾ। ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸਦ ੇਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸ ਾ ਧਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ 
ਨਾਰਾ  ਹੋ ਧਗਆ ਅਤੇ ਬੋਧਲਆ, 'ਮੇਰੀ ਸ ਾ ਮੇਰੀ ਸਧਹਣ਼ਿੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ!  (ਉਤਪਤ 4:13) ਕਇਨ ਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ 



ਸਦੀਵੀ ਸੀ।  ਉਸਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਧਦਲ ਧਵੱਚ ਲ਼ੁਧਕਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।  ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਲਈ 
ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਧਵਚ ਅਧਜਹਾ ਰ਼ੁਝਾਨ ਹੈ?  ਧਕਸ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜ੍ਾ ਕੂੰਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਤਿਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਧਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਇਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਹ  ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ 
ਪਧਰਵਾਰ ਬਣਾਇਆ।  ਉਸ ਦੀ ਵੂੰ਼ਿਾਵਲੀ ਉਤਪਤ 4: 16-24 ਧਵਚ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਕਇਨ ਦਾ 
ਪਧਹਲਾ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਹਨੋਕ ਹੀ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਧਗਆ।  ਹਨੋ  ਼ਿਾਇਦ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨ਼ੁਸਰਣ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਸੀ।ਅਧਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਧਗਆ ਸੀ। ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਧਹੱਧਸਆਂ ਧਵਚ, ਹਨੋ  ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ਼ੁਧਰਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸਮਰਧਪਤ' ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ।300 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਧਭਰ਼ਿਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਆਤਧਮਕ ਸ਼ੁੂੰਦਰਤਾ ਨਾਲ 
ਭਰਪ ਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੂੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 5 ਧਵਚ ਧਲਧਿਆ ਹੈ 
ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਼ਿ਼ੁ਼ਿ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ 
ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਜਗਹਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਧਦੱਤਾ ਧਜਸਦਾ ਨਾਮ 
ਸੇਥ ਸੀ। ਉਤਪਤ ਦ ੇਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਧਵੱਚ ਸਥੇ ਦ ੇਵੂੰ਼ਿ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਸਥੇ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਪ਼ੁਕਾਰਦੇ ਹਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ।  (ਉਤਪਤ 4:26) ਸਥੇ ਦਾ ਵੂੰ਼ਿ ਕਇਨ 
ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਧਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸਰ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਧ ੂੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਤਪਤ 5 ਸਾਨ ੂੰ  ਬਰਹਮ ਪ ਰਵਜ ਨ ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ 
ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵੂੰ਼ਿਾਵਲੀ ਧਵਚ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸਰ ਲਈ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ 
ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਅਤ ੇਵੂੰ਼ਿਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬ਼ੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸੇਥ ਦ ੇਵੂੰ਼ਿ ਧਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੇੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰ ੀ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸਰ ਧਵੱਚ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 
ਧਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚ਼ੁਣੋਂਗ ੇਜਾਂ ਉਸ ਦਾ?       ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁ਼ਿ ਕਰਨਾ 
ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। 

ਉਤਪਤ: ਮ਼ੁੱ ਢਲੀ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ  

ਧਸੱਧਿਆ 4: ਅਧਿਆਇ 6 ਅਤੇ 7  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇਸਰ ਮਾੜ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 6: 1-12 , 2 ਪਤਰਸ 2: 4-9 , 2 ਪਤਰਸ 3: 1-10 , ਯਹ ਦਾਹ 5-7 ਆਇਤਾਂ  

1. ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਬ਼ੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

2. ਿਰਤੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੇਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਮਧਹਸ ਸ ਹੋਇਆ?   

3. ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਚਧਰੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਸੱਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?   

4. ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਹਾਂ-ਹੜ੍ਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਧਪੱਛ ੇਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ?  ਉਸਨੇ ਇੂੰਨਾ ਇੂੰਤ ਾਰ ਧਕਉਂ 

ਕੀਤਾ?  (ਉਤਪਤ 15:16 ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ 3: 9)  



5. ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀ ਉਮਰ "120"  ਹੋਵੇਗੀ (ਉਤਪਤ 6: 3; , 1 ਪਤਰਸ 3:20)  

 

ਦ ਜਾ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ: ਉਤਪਤ 6: 8-22  

1. ਨ ਹ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਧਕ ਧਕ਼ਿਤੀ ਧਵਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਧਗਆ ਸੀ?  

2. ਧਕ਼ਿਤੀ ਧਵਚ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਧਕਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਧਗਆ?  

3. ਦਰਵਾ ਾ ਧਕਸਨੇ ਬੂੰਦ ਕੀਤਾ?  

4. ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਕੂੰਨਾ ਧਚਰ ਪਾਣੀ ਧਰਹਾ ਸੀ? 

 

5. ਵਚਨ 17-21 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਿਰ ਧਕੂੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਧਨਕਧਲਆ?   

 

ਤੀਜੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 6: 9 ਅਤੇ 8: 19 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 7  

1. ਨ ਹ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਿ਼ੁ਼ਿ ਕੀਤਾ?   

2. ਕੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਧਪਆ ?  ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਦਓ। 

3. ਬਾੜ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਧਕਹੜ੍ਾ ਵਾਕ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕ "ਧਭਆਨਕ ਭ਼ੁਚਾਲ"  

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ?  

4. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਨ ਹ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤੀ?  

5. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੱਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤੀ?  

 

ਚੌਥੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 7: 11-24 , ਮੱਤੀ 24: 36-42 ਅਤੇ ਲ ਕਾ ਦਾ 17: 26-27  

1. ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਲ ਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਧਕਵੇਂ ਸਨ?  

2. ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭ਼ੁੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ? ਧਜਸਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ?  

3.ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

 4. ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਧਵਚ ਅਸੀਂ 2 ਪਤਰਸ 3: 3-7 ਦੀ ਧਕਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  



 

ਪੂੰਜਵੇਂ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 6: 1- 7-24  

1. ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੇ ਚਧਰੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹੋ? 

 

2. ਧਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  

 

 ਛੇਵੇਂ ਧਦਨ  

ਧਸੱਧਿਆ 4: 'ਦ਼ੁ਼ਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਿੋ। 

ਅਸਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 6 ਅਤੇ 7 ਅਧਿਆਏ 

ਕ਼ੁੂੰ ਜੀਵਤ ਼ਿਬਦ: ਉਤਪਤ 6: 17-18 - "ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਨ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਧਰਹਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਜੂੰਨਾ ਧਵਚ ਜੀਵਨ ਹੈ।  ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਧਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗ।ੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨ ੂੰ ਹ ਨਾਲ ਧਕ਼ਿਤੀ ਧਵਚ ਦਾਿਲ 

ਹੋਵੋਗੇ। 

”ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁ਼ਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਨ ਹ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 

ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਧਗਆ। 
 ਸੂੰ ਿੇਪ:  

ਉਤਪਤ 6: 1-4 ਨ ੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਧਦਰ਼ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਧਦਰ਼ਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 

"ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ" ਸੇਥ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਹਮਤਾ ਅਤੇ ਧਵਅਕਤੀਗਤ 

ਆਤਧਮਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਮਨ਼ੁੱ ਿੀ ਿੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਇਨ ਦੇ ਵੂੰ਼ਿ ਧਵਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਜਹੇ ਕੂੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਧਵਆਹ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਸੱਟੇ, ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਦੇ 
ਪਤਨ ਨਾਲ, ਸਰਵ ਼ਿਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਛੋਟਾ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਧਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੜ੍ਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ ਾ 
ਧਦੱਤੀ। ਦ ਸਰੇ ਧਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ “ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਸ਼ੁੱ ਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦ ਤ ਸਨ। ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿੀ ਿੀਆਂ 

ਨਾਲ ਧਵਆਹ ਕਰ ਧਲਆ। "ਅੱਯ ਬ 1: 6: 21 ਅਤੇ 38: 7 ਧਵਚ" ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ "ਦੀ ਸ ਾ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਜਥੇ 
ਇਸ ਦਾ ਅਨ਼ੁਵਾਦ " ਦ ਤਾ   " ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦੋ ਅੂੰ਼ਿ, ਅਰਥਾਤ 2 ਪਤਰਸ 2:4-5 ਅਤੇ ਯਹ ਦਾਹ 6-

7  ਇਸ ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 
 

ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱ਼ਿਟ ਹੈ ਧਕ 6:1-4  ਦੀ  ਘਟਨਾ ਮਨ ਿੱ ਿ ਜਿੱਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਧਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਧਵਨਾ਼ਿਕਾਰੀ ਧਨਰਣਾ ਜੋ ਧਕ  ਜਲ ਪਰਲੋ ਸੀ , ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਉੱਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਜਲਦੀ ਆਇਆ।  ਲੋਕ ਨਾ਼ਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।  

ਪੱਿਰ ਪਹਾੜ੍ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਧਗਆ ਸੀ (7: 19-20) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਸਧਥਰ ਧਰਹਾ (7: 6 



ਅਤੇ 8: 13)  ਧਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਡ਼ੁੱ ਬ ਗਈ (2 ਪਤਰਸ 3: 3-7) ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਕਸੇ ਚੀ  ਨ ੂੰ   
ਨ ਰ ਅੂੰਦਾ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦਾ ਧਦਲ ਿ਼ੁ਼ਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹ਼ੁਤ ਦ਼ੁਿੀ ਸੀ।  ਜਲ-ਪਰਲੋ ਦ਼ੁ਼ਿਟ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਅਤੇ 
ਰਧਹਮ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੀ। ਪਰਮੇਸਰ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭੈੜ੍ੀਆਂ ਪਰਧਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਨ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਧਸਆ ਅਤੇ ਨ ਹ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਧਵ਼ਿਵਾਸ 
ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ  ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਾਤੇ 
ਧਵੱਚ ਿਰਮ ਵਜੋਂ ਧਗਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11.7)  ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਦਾ ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਜੇ 
ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨ ੂੰ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਮਾਰ ਥਲ ਦੇ ਮੱਿ ਧਵਚ ਧਕ਼ਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇ਼ਿ ਧਦੱਤਾ ਸੀ, ਧਜੱਥੇ ਪਧਹਲਾਂ 
ਕਦੇ ਬਾਰ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?  
ਕੀ ਹੋਇਆ?  ਨ ਹ ਇੱਕ ਧਵ਼ਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੱਕੜ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 120 
ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਿੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ।ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਧਨਰਣੇ ਜਾਂ ਦੂੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਨਘੜ੍ਤ ਧਵਧਗਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।  ਨ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਲਈ 
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਧਜਹਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹ਼ੁਤ ਧਨਰਾ਼ਿ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਧਕਉਂਧਕ 
ਧਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਯਮਤ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਿੀ ਹ਼ੁੂੰ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਧਰਆ।ਧਫਰ ਵੀ, 
ਨ ਹ ਦੇ ਸਿਤ ਧਮਹਨਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ 
ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੇਿੀ। ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਧਦਲਚਸਪ ਹੈ ਧਕ ਨ ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਆਰਾਮ। ਇਸ ਦ਼ੁ਼ਿਟ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਰਧਹੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਪਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਭਧਵੱਿ ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੇ ਧਮਲਾਪ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ." ਨ ਹ ਦੀ ਧਕ਼ਿਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ 
ਉਮੀਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ਼ੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਧਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਹੈ 
ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨ ਹ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੇ 
ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
ਉਤਪਤ: ਸਦੀਵੀ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਧਸੱਧਿਆ 5: ਅਧਿਆਇ 8 ਅਤੇ 9 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਨ ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਨਾਲ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। 



ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 

 ਉਤਪਤ 8: 1-19 ਪੜ੍ਹੋ  
1. ਅਠਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਤ਼ੁਕ ਧਵਚ ਅਸੀਂ ਨ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਲਈ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ 
ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?   

2. ਧਕ਼ਿਤੀ ਧਕਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰ਼ੁਕੀ ?   

3. ਨ ਹ ਨੇ ਧਕੂੰ ਨੇ ਧਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਿੜ੍ਕੀ ਿੋਲਹੀ?   

4. ਨ ਹ ਨੇ ਧਕਹੜ੍ੇ ਦੋ ਪੂੰਛੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਧਜਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?   

5. ਨ ਹ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਧਕ ਧਕ਼ਿਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹ਼ੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ?   

 

ਦ ਜੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 8: 20-22  

1. ਨ ਹ ਨੇ ਧਕ਼ਿਤੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?   

2. ਇਹ ਕੂੰਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਨ ਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?   

3. ਉਤਪਤ 8:21 ਸਾਨ ੂੰ  ਮਨ ਿੱ ਿ ਜਿੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? 

ਤੀਸਰਾ ਧਦਨ   

ਪੜ੍ੋ 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2: 2 ,  ਬ ਰ 51:17, ਰੋਮੀਆਂ 12: 1 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13: 15-17  

1. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ?   

2. ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੁ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹੜ੍ੀ ਕ਼ੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਰੋਮੀਆਂ 12: 1) ?   

 

ਚੌਥਾ ਧਦਨ 

 ਉਤਪਤ 9: 1-7 ਪੜ੍ਹੋ  
1. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਨ ਹ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਧਕਹੜ੍ਾ ਸਦੀਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?   

2. ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਨ ਹ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?  3. ਧਕਸੇ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਿੋਹਣ ਧਵਚ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?  4. ਅਸੀਂ ਧਕਵੇਂ ਧਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਦੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ? 

5. ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਇੂੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਧਕਉਂ ਹੈ?  

 

ਪੂੰਜਵਾਂ ਧਦਨ  

ਉਤਪਤ 9: 8-17 ਪੜ੍ਹੋ  
1. ਵਚਨ 9 ਵੇਂ ਧਵਚ ਧਕਸ ਵਾਚਾ ਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ?   

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਧਦਵਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜ੍ੀ ਧਨ਼ਿਾਨੀ ਧਦਿਾਈ ਗਈ ਹੈ?   

3. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ 

ਹੈ? 

 

ਧਦਨ 6  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਼ਿਬਦ: 'ਨ ਹ ਦਾ ਨੇਮ'  

ਮ ਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 8 ਅਤੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਤਪਤ  



ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਚਨ: ਉਤਪਤ 9: 9 - "ਸ਼ੁਣ,ੋ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: "ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਨ ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਼ਿਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੂੰਨਣਾ ਅਸੂੰਭਵ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਿੇਪ: ਨ ਹ ਦੇ ਧਕ਼ਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਧਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਼ਿ਼ੁਰ ਆਤ ਹੈ। ਨ ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਲਈ 

ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਇਕ ਨੇਮ ਬੂੰ ਧਨਆ। ਇਸ ਨੇਮ ਧਵਚ ਮਨ ਿੱ ਿ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਕਰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਼ਿਾਮਲ ਸੀ। 

1. ਪਧਹਲਾਂ, ਸਤਰੂੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਧਨ਼ਿਾਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਮ਼ੁਕਤ ਧ ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਅਦ ੇਨਾਲ, ਕ਼ੁਦਰਤ ਨ ੂੰ  ਸਧਥਰ 

ਕੀਤਾ ਧਗਆ। 

2.  ਦ ਜਾ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਲਈ। ਜਲ-ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਮਨ਼ੁੱ ਿੀ ਜੀਵਣ ਧਸਰਫ ਫਲ 

ਅਤੇ ਸਬ ੀਆਂ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਸੀ। 

3. ਅੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਧਵੱਚ ਧਰਹਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਧਕ ਜੋ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦਾ 
ਲਹ  ਵਹਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਹ  ਵੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਤੋਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਼ਿਕਲ 

ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਅਦ ਧਵਚ ਕ ਚ 20:13 ਧਵਚ ਦ਼ੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, “ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਾ 
ਕਰੋ। ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦਾ ਮ਼ੁੱ ਲ ਉਸ ਦੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

4. ਇਕ ਵਾਰ ਧਫਰ ਫ਼ੁੱ ਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇ਼ਿ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ। 

 ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ ਧਕ “ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੇ ਮਨ ਧਵਚ 

ਜੋ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ਼ੁਰਾ ਹੈ.  "(8:21). ਜਦ ਤੱਕ ਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੱਧਿਅਤ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜੀਵੇਗਾ (8: 22)। ਪਰਮੇਸਰ ਿਰਮੀ ਅਤੇ ਧਦਆਲ  ਸੀ।ਉਸਨੇ ਨ ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਧਹਮਤ ਧਦਿਾਈ" । ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ "(9: 8-17), ਧਜਥੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਭਧਵੱਿ ਧਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਨ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  ਇਹ ਵਚਨ ਬੂੰ ਧਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧਮਹਰ ਧਵੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਨ਼ਿਾਨੀ ਲਗਾਈ। ਜੋ ਇਕ ਸਤਰੂੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਸੀ। 
ਪਰ ਧਹ ਕੀਏਲ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਪ ਰੇ ਸਤਰੂੰਗੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਧਦੱਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਧਹ ਕੀਏਲ 1:28)।ਯ ਹੂੰਨਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਸਤਰੂੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਾ ਪ ਰਾ ਚੱਕਰ ਪਰਕਾ਼ਿ ਦੀ ਪੋਥੀ 4: 3 ਧਵਚ ਦੱਧਸਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕ ਧਦਨ ਅਸੀਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਪਰਤੀ ਉਸਦੀ ਦਇਆ, ਧਪਆਰ ਅਤੇ ਬ਼ੁੱ ਿੀ ਦਾ ਪ ਰਾ 
ਚੱਕਰ ਵੇਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਚੱਕਰ ਵੇਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਧਵਚ ਨ ਹ ਦੇ ਧਤੂੰਨ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ, ਸੇਥ , ਹਾਮ ਅਤ ੇਯਾਫਥ (9:18-9) ਦ਼ੁਆਰਾ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ  ਰੀਏ ਨ ਹ ਦੀ 
਼ਿਰਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਧਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮਹਣ ੇਆਈ। ਹਾਮ ਸਰਾਧਪਤ ਹੋ ਧਗਆ। ਧਕਉਂਧਕ 

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਨ ੂੰ  'ਵੇਧਿਆ', ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਬ਼ੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈੜ੍ੇ ਇਰਾਧਦਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਧਪਤਾ 
ਦੀਆਂ ਧਕਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਧਿਆ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਧਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੱਧਸਆ। ਸੇਥ ਅਤ ੇਯਾਫੇਥ ਨੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਼ਿਰਮਸਾਰ ਕਰਧਦਆਂ ਵੇਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਪਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 

ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਧਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਸਨ। ਹਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਸ ਦਾ ਵੂੰ਼ਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਦ ਮ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਾਮ 

ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹ ਮੜੋ੍ਨ ਦਾ ਪ ਰਾ ਮੌਕਾ ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧਵਚ 



ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਾ ਧਦੱਤੀ।  ਧਮਸਰੀ, ਬਾਬਲ, ਮਯਾਨ ਅਤੇ ਅ ਟੇਕ ਸਾਰੇ ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ 

ਧਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿੀ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਿੋਜੀ ਸਨ।          

       ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੈਧਤਕ ਅਤੇ ਰ ਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਧਕਹੜ੍ਾ ਸਮ ਹ ਹੋ? ਹਾਮ ਦੇ ,  ਜੋ ਦ ਧਜਆਂ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਣ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਧਰਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?  ਯਾਫਥ ਦੇ , ਧਜਸਨ ੂੰ  ਸਧਭਆਚਾਰ, ਼ਿਕਤੀ ਅਤੇ 
ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ?  ਸੇਥ ਦੇ , ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸਰ ਉਸ ਦ ੇਧਦਲ, ਧਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਼ਿਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰਬ  ਧਵੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣ ੇਆਪ ਧਵੱਚ ਰਧਹੂੰਦਾ ਹੈ?  ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ 
ਧਵਨਾ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਧਦਨ ਇੱਕ ਧਵਕਲਪ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਤਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਵੱਚ ਇੱਕ "਼ਿ਼ੁੱ ਿ ਧਦਮਾਗ ਅਤੇ ਧਦਲ" ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ( ਬ ਰ 51:10)। 

  ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੂੰਭਵ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਉਤਪਤ: ਸਦੀਵੀ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ  
ਧਸੱਧਿਆ 4: ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11  
ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਦ ਜੀ ਵਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਧਨਆ ਕੀਤਾ। 
ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ  



ਉਤਪਤ 9: 18-29 ਅਤੇ ਕਹਾਉਤਾਂ 6: 16-19 ਪੜ੍ਹੋ 
1. ਨ ਹ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਧਕ਼ਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ?   
2. ਨ ਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਼ਿ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸ ਰ ਸੀ?   
3. ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਥ , ਸਥੇ ਨੇ ਆਪਣ ੇਧਪਤਾ ਦੇ ਼ਿਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   
 
ਧਦਨ 2  
ਉਤਪਤ 9: 24-29 ਅਤੇ ਕਹਾਉਤਾਂ 6: 16-19 ਪੜ੍ਹੋ 
1. ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਨ ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹੇ। 
2. ਭਧਵੱਿਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਧਕਹੜ੍ੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦ ਜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ?   
3. ਕਹਾਉਤਾਂ 6:16 ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਧਕਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?   
4. ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ ਧਜਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮ ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਧਕਵੇਂ ਪਰਤੀਧਕਰਆ 
ਕਰਦੇ ਹੋ?   
5. ਪਰਮੇਸਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹ਼ੁੂੰ ਗਾਰਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?   
 
ਧਦਨ 3  
ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 10: 1-5  
1. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਨ ਹ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਧਕਉਂ ਧਦੱਤੀ ਹੈ? 

 
2. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਹੱਸੇ ਧਵਚ ਨਾਮ ਧਮਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਵੀ ਧਮਲਦੇ ਹਨ?  

(ਉਤਪਤ 18:20 ਅਤੇ ਪਰਕਾ਼ਿ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 8) 

3. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:27 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਕਵੇਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਧਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਧਤਹਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ?   

4. ਦੇ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਧਗਆਨ ( ਰਸ ਲਾਂ 17:25 ) ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜੋੜ੍ਨ ਧਵਚ ਧਕਵੇਂ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ?   

 

ਚੌਥੇ ਧਦਨ 

ਉਤਪਤ 10 ਪੜ੍ਹੋ ਉਤਪਤ 10: 6-32  

1. ਉਤਪਤ 10: 6-17 ਤੋਂ ਨੀਮਰੋਦ ਬਾਰੇ ਧਤੂੰਨ ਮ਼ੁੱ ਿ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ!   
2. ਕੀ ਇੱਕ ਮ ਬ ਤ / ਅਮੀਰ ਧਵਅਕਤੀ ਚੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?   

3. ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਧਵਚ ਧਨਮਰੋਦ ਇਕ ਚੂੰਗਾ ਧਵਅਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬ਼ੁਰਾ ਧਵਅਕਤੀ?   

4. ਯ ਨਾਹ 1: 1-2 ਧਵੱਚ ਨੀਨਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹੋ। 

5. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਧਸੱਿਦੇ ਹਾਂ?   

6. ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਧਕ ਉਤਪਤ 10 ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਧਕਉ ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਗਆ ਸੀ?   



 

ਪੂੰਜਵੇਂ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 11: 1-9  

1. ਸੂੰਸਾਰ ਧਵਚ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਕੂੰਨੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?   

2. ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਧਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬ਼ੁਰਜ ਧਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? 

 

3.  ਉਤਪਤ 9.1, 7 ਧਵਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਧਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?  

4. ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਧਕਵੇਂ ਹਾਂ?   

5. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਧਵਚ 

ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕ਼ੁਝ ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਲੈਕੇ ਆਈ?   

6. ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   

7. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਧਵਚ ਪਰਮੇਸਰ ਧਕਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?   

8. ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦ਼ੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਧਕੂੰਨਾ ਧਤੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ?  

 

ਛੇਵਾਂ ਧਦਨ 

ਧਸੱਧਿਆ 6: "ਜਾਤੀਆਂ"  

ਮ ਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 9 ਤੋਂ 11 ਅਧਿਆਇ  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਤ਼ੁਕ: ਉਤਪਤ 11: 9 -" ਇਸ ਲਈ ਼ਿਧਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲ ਰੱਧਿਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ 

ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਉਪਰ 

ਫੈਲਾ ਧਦੱਤਾ।  

ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਦ ਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਧਨਰਣੇ ਨ ੂੰ  ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।  

ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇ਼ਿਾਂ ਧਵੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧਨਆਂ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਚੂੰਗਾ ਅਤੇ 
ਧਨਰਪੱਿ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਸਾਰਾਂ਼ਿ: 10 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ, ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਇਧਤਹਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਗ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਥੇ ਦੇ ਵੂੰ਼ਿਜ 

ਦ਼ੁਆਰਾ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੱਤੀ। 11 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਧਵਚ ਉਹ ਇਸ ਪਰਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ 

ਪਹ਼ੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਧਬੂੰਦ  ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਧਰਵਾਰ, ਯਹ ਦੀ ਸਮਾਜ, ਪ਼ੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਨ ਹ ਦਾ ਵੂੰ਼ਿ ਹੋਣ ਦੇ   ਨਾਮ ਅਤੇ ਭ ਗੋਧਲਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀਬੱਿ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਧਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਧਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਧਲੂੰ ਕ 
ਹਨ। ਉਤਪਤ 11 ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ 9 ਆਇਤਾਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿਜਾਤੀ ਦ ੇਦ ਸਰੇ ਮਹਾਨ ਧਨਰਣ ੇਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 
ਹ਼ੁਣ ਧਚਨਾਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਿੇਤਰ ਧਵੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।  ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਮਦੈਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ 
ਧਕ ਫਰਾਤ ਅਤੇ ਧਤਰਧਗਸ ਨਦੀ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਸਧਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਿਾੜ੍ੀ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਪ ਰਵਜਾਂ ਨੇ ਨ ਹ ਦੀ ਧਨਹਚਾ ਤ ੇਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਧਦੱਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਨ ਧਵਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਰ  ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।  ਪਧਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦ ੇਹੂੰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਦ ੇਹਾਂ, ਧਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ 



ਦੇ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਨ ਰ ਅੂੰਦਾ  ਕਰਧਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਗਧਠਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ। ਦ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੂੰਕਾਰ ਧਵਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬ਼ੁਰਜ ਉਸਾਰ ਕੇ 
ਸ਼ੁਪਰੀਮ ਪਰਭ  ਦਾ ਧਵਰੋਿ ਕੀਤਾ। ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸਨੇ "ਬ਼ੁਰਜ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤਕ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ" ਧਕਹਾ। ਇਹ ਰ ਹਾਨੀ ਼ਿਾਨ 
ਸੀ , ਜੋ ਧਸੱਿਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤ ੇਮਧਹਮਾ ਦਾ ਧਵਰੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਉਹੀ ਹੂੰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਼ਿੈਤਾਨ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਧਵਰ਼ੁੱ ਿ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਆਦਮ ਅਤ ੇਹੱਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਫਲ ਿਾਣ ਅਤੇ "ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨ" ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿਲ ਧਦੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਧਫਰ 
ਦਿਲ ਅੂੰਦਾ ੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਰਾਈ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ  ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤ ੇ
ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਧਨਰਪੱਿ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਪਰਧਸੱਿੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੇ਼ਿਾਂ 
ਅਤੇ ਿੇਤਰਾਂ ਧਵੱਚ ਵੂੰਡ ਧਦੱਤਾ।  ਧਜਸਦ ੇਚਲਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਲੇ ਦ਼ੁਆਲੇ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਜਹੇ ਰ਼ੁਝਾਨ ਦੇ ਦ਼ੇਿ ਵੇਿਦੇ ਹਾਂ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੂੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 
ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਧਵਰ਼ੁੱ ਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਿਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਦੇ਼ਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਼ਿਾਨ ਲਈ ਮਾਣ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਧਵਧਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਿੇਤਰ ਧਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਝੂੰ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਧਦਿਾਉਂਦੇ।ਅਧਜਹੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦ ੇਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਧਵਰ਼ੁੱ ਿ ਹਨ।  
ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਦਲ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਿਾਰਧਮਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਧਜਸਦੇ ਤਧਹਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੂੰਗੇ ਕੂੰਮ ਕਰੀਏ, ਰੀਤੀ ਧਰਵਾਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਧਵਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ 
ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਦੀ ਪਰਸੂੰ ਸਾ ? ਪਰਮੇਸਰ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਧਕਹੜ੍ੇ 
ਪਾਧਸਓ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ? ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਮਨ਼ੁੱ ਿ 
ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ   ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਼ਿ਼ੁਰ  ਕਰ ਧਦੱਤਾ।  ਉਸਨੇ ਸਥੇ ਦੇ ਵੂੰ਼ਿ ਧਵਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਨ ੂੰ  ਚ਼ੁਧਣਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦ਼ੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਧਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਕਾ਼ਿ ਅਤੇ ਸੂੰਦੇ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਧਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।  ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਧਲਿਤਾਂ ਧਵਚ ਸਹੀ ਹੈ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯਹ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੱਧਿਅਤ ਹਨ।  
 
     ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਧਵੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧਨਆਂ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਚੂੰਗਾ ਅਤੇ ਧਨਰਪੱਿ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
ਉਤਪਤ: ਸਦੀਵੀ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
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ਮ਼ੁੱ ਿ ਵਾਕ: ਪਰਮੇ਼ਿਰਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ  



ਉਤਪਤ 11: 27-32 ਪੜ੍ਹੋ  
1. ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਧਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?   

2. ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?   

3. ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਧਵਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ?   

4. ਉਹ ਧਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਕਥੇ ਪਹ਼ੁੂੰ ਚ ਗਏ?   

 

ਦ ਜੇ ਧਦਨ  

ਪੜ੍ਹੋ - ਉਤਪਤ 12: 1-3  

1. ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਧਗਆ?   

2. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਕਹੜ੍ੇ ਹੌਸਲਾ-ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਧਮਲਦੇ ਹਨ?   

3. ਗਲਾਤੀਆਂ 3: 8-9 ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਧਵਚ ਧਕਵੇਂ ਲਾਗ  ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?  

 4. ਉਸ ਧਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਧਵਚ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਿੋ:- 

ਮੱਤੀ 4: 18-22 

ਮੱਤੀ 8:22 , 

 ਮੱਤੀ 8: 34-36 , 

 ਲ ਕਾ 14: 26-33 ,  

1 ਪਤਰਸ 2: 9 , ਯ ਹੂੰਨਾ 2: 15-17  

5. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11: 1 ਅਤੇ 8-10 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਧਕਉਂ ਮੂੰ ਧਨਆ?  (1) ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਕਧਹਣਾ 
ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਹੋਵ ੇ?   

(2) ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਕਹੜ੍ੇ ਵਾਅਦੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?   

 

ਤੀਜਾ ਧਦਨ  

ਉਤਪਤ 12: 4-7 ਪੜ੍ਹੋ 
1. ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਕੂੰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਾਰਾਨ ਛੱਧਡਆ ਸੀ?  ਉਸ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ  ਉਤਪਤ 25: 7-8 ਨਾਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਾਲਗ ਸੀ ਜਾਂ ਬ਼ੁੱ ਢਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ?   

2. ਧਕਹੜ੍ਾ ਵਾਕ ਜਾਂ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਧਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 

ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 12: 1-9 ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 10:11) 

3. ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਕਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਧਗਆ?   

4. ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਨਾਨ ਪਹ਼ੁੂੰ ਧਚਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨੇ ਧਕਹੜ੍ਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?   

 

 
ਚੌਥਾ ਧਦਨ  

ਉਤਪਤ 12: 8-9 ਪੜ੍ਹੋ  
1. ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਤਪਤ 8:20 ਧਵਚ ਨ ਹ ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਨ ੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਧਦੱਤਾ?   

2. ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਧਲਿੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ , ਧਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 



3. ਉਤਪਤ 12: 9 ਧਵਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਬਨਾਂ ਰ਼ੁਕੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ? ਹੇਠ ਧਲਿੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਭਧਵੱਿ ਧਵੱਚ ਧਕਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ  ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗ?ੇ  
ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 1:23 ,  
ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 2: 6-7 ,  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6: 1 ,  
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 35-38 ,  
1 ਪਤਰਸ 2: 2  
 
ਪੜ੍ਹੋ ਉਤਪਤ 12: 10-20 
1. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੈ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ?   
2. ਆਇਤ 11-13 ਧਵਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਧਕਹੜ੍ੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪਰੇਧਰਆ?  
(1) ਉਸਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ?   
(2)  ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦ ਸਧਰਆਂ ਦੀ ਧ ੂੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾੜ੍ਾ ਪਰਭਾਵ ਧਪਆ?   
(3) ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇ਼ਿਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨ ੂੰ  ਧਕੱਥੇ ਵੇਿਦੇ ਹੋ?   
3. ਉਤਪਤ 13: 1-4 ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?   
 
 ਛੇਵੇਂ ਧਦਨ 'ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ'  
ਉਪਦੇ਼ਿ 7: ਉਤਪਤ 11: 27-32 ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ 12  
ਅਸਲ ਪਾਠ: ਉਤਪਤ 12: 2 - "ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  
ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕਰਾਗਾ। ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇ਼ਿਵਰ ਨੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਧਬਨਾ ਧਕਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸਾਂ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਧਵੱਚ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਸਾਰਾਂ਼ਿ: ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦਾ ਚ਼ੁਧਣਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣ ਲਈ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਧਗਆ 

ਸੀ। ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਧਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ਼ਿ ਜਾਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਸੀ।  ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਧਵ਼ਿਵਾਸ 

ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਧਕਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਧਵਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।  ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਧਸੱਧਿਆਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਧਸੱਧਿਆ ਹਨ। ਼ਿਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ 
ਧਸੱਧਿਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਿਤਮ ਹਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਾਅਦ ਧਵਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਉਪਦੇ਼ਿ ਯਾਕ ਬ ਦੀ 
ਧਕਤਾਬ ਧਵਚ ਵੀ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ  ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਧ ੂੰਦਗੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਹੈ।  ਧਮਸਰ ਧਵਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 



ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਧਸੱਧਿਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸਰ ਮਨ਼ੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਸੀ।  ਦ ਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ  ਾਲਮ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਧਹਣ ਲਈ 

ਧਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਮਸਰ ਧਗਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰਬ  ਜਾਂ ਵਦੇੀ ਦਾ 
ਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਜਗਵੇਦੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਧਨ਼ਿਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਧ ੂੰਦਗੀਆਂ ਧਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਧਸੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਂ 
ਧਬਤਾਉਣਾ। ਧਯਸ  ਨੇ ਯ ਹੂੰਨਾ 16:33 ਧਵਚ ਧਕਹਾ.  “ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁਨੀਆ ਧਵਚ ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਧਵਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨ ੂੰ  
ਲਓ, ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਧਜੱਤ ਧਲਆ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਧ ੂੰਦਗੀ 
ਧਜਉਣ ਧਦੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਧਤਭਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਵੇਿ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸਰਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਧਗਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧਵਚ ਉਸਨ ੂੰ  ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਦਾ ਧਪਤਾ ਧਕਹਾ ਧਗਆ 

(ਗਲਾਤੀਆਂ 3)  ਉਸਨੇ ਧਸੱਧਿਆ ਧਕ ਵਾਅਦੇ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇ਼ਿ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਣ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਵ਼ਿਵਾਸ ਨਾਲ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦ ਜਾ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਕਣ 

ਦੀ ਬਿਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ?  ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਵਚ ਅਬਰਾਹਾਮ 

ਵਾਂਗ ਬ਼ੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ?   

ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾ ੇ ਿੋਲਹਦੀ ਹੈ। 


