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स�ुवातस�ुवातस�ुवातस�ुवात    करणेकरणेकरणेकरण े

 

आपण एक साहस सु� करीत आहात जे आप�या उव��रत आयु�याला आकार दईेल.  तमुचा 

�वास तुम�यासाठी अि�तीय असेल आिण पिव� बायबल नावा�या पु�तकाब�ल�या तमु�या 

आकलनात वाढ हो!या�या तमु�या उ"सुक आिण उ"साही इ�छेमुळे तो काही अंशी िनि'त होईल.  दवे 

आप�या वचना�ारे आप�याशी बोलत असताना आपले जीवन समृ+ कर!याचे वचन अ,यासाशी 

आपली बांिधलक/ आह.े 

आपण अ,यास करत असताना आप�याला काही िशफारस केलेले सािह"य हाताशी घ!ेयास 

�ो"सािहत केल ेजात:े 

1. ह ेबायबल अ,यास युिनट: दवेाची योजना, आपली िनवड 

2. पिव� बायबलची नवीन आतंररा1ीय आवृ2ी (एनआय4ही).  टीप: जर तु5ही 

नवीन खरेदी करत असाल, तर श6य अस�यास बायबल शोधा, 7यात असे आह:े  

a. �"येक पाना�या म8यभागी एक ;ॉस-रेफर>स कॉलम, 

b. बायबल�या माग�या बाजूला सहसा कॉ>कॉड�>स आढळत असे आिण 

c. काही मूलभूत नकाशेही माग�या बाजूला सापडले. 

3. पेन @कवा पेि>सल 

4. 3 x 5 ए6स @कवा 4x6 बाय  इंड6ेस काड� 

म8ये सूचीब+ # 2 केले�या तीन वैिश�Cांसह आप�याला आप�या अ,यासासाठी पुरेसा पुरवठा केला 

जाईल आिण या धDांमधून यश�वीपणे नेि4हगेट कर!यास तयार असाल.  पण बायबलम8ये तु5ही 

�थमच बायबलम8ये सहभागी होऊ शकता. हा अ,यास आप�याला कौश�ये िवकिसत कर!यास आिण 

आप�याला अिधक आ"मिवIासपूण� बायबल िवJाथK बनिव!यात मदत कर!यासाठी िडझाइन केलेली 

नेि4हगेशनल साधने �दान करतो.  बायबलने नेि4हगेट करणे कोण"याही @कमतीवर @कवा बंधनात 

;ॉस कने6ट वेबसाइटवर कोण"याही प�रि�थतीत डाउनलोड केले जाऊ शकत नाही. 

;ॉससीएम.ओआरजी.या अ,यासाची िशफारस केली जात असली, तरी दवेाची योजना, आपली िनवड 

यांचा अ,यास कर!यात यश साठी ते आव�यक नाही. 

बायबल वर खूण कर!यास मागेपुढे पाM नका. अ,यास करणे ह ेतुमचे बायबल आह.े  आप�या 

नोNस, आपले अंडरलाइOनग, हायलाइPटग, चQर आिण बाणांनी ते आपले �वतःचे बनवा!  िवचार, �S 

रेकॉड� कर!यासाठी आिण अ,यासा�ारे आप�या �वासाचा मागोवा घे!यासाठी आपण वही @कवा 

टॅबलेट वापरणे िनवडू शकता.   

अ,यास सािह"य िलिहले आह ेजेणेक�न आपण �वतःMन िशकू शकाल.  काही �माणात 

�वयंिश�तीने तु5ही सािह"य ला कमी @कवा कोण"याही अडचणीने झाकून ठेवाल.  "याचबरोबर त5ुही 

नवीन मािहती िमळवू शकाल, नवीन अंतदृ�Uी सामाियक कराल आिण काही आ4हाना"मक �S 

िवचाराल जे उ2रांसाठी भीक मागतील.  या �ितसादाचा अंदाज घेऊन आप�याला दोन िम�ांना 

आप�याबरोबर अ,यासकर!यासाठी आमंि�त कर!याचा गांभीया�ने िवचार कर!यास �ो"सािहत केल े

जाते.   
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तु5हाला तुम�या अ,यासात आनंद िमळेल का?  दवे आप�या वचना�ारे आप�याशी बोलत 

असताना आपले Vदय Wहणशील असावे.  आपला पु� येशू िX�त, आपला �भू आिण तारणहार या�या 

�ारे तु5हाला Yदले�या मोZा �ेमाब�ल या बायबल कथा तु5हाला आI�त क� शकतात. 
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धडा एक 

 
 

िन�मती, 
गॉड िडझाइन�ारे 

 

 

उ�पि� 1-2 - सृ�ीची कहाणी 
 

 

 
 

ध�ाची

ध�ाचीध�ाची

ध�ाची 

  

 �सहावलोकन

�सहावलोकन�सहावलोकन

�सहावलोकन 1 

 

 

 Oसहावलोकन: उ"पि2 1-2      3  

प�रचय         4 

 धडा 1: उ"पि2 1-2        

• िनमा�ता दवे       5 

• िन[मतीचे उ"पि2 खात े     7 

• स\बाथ Yदवस �थािपत     8 

• ]ी-पु^षाची िन[मती                10 

• ल`                   12 

• चांग�या आिण वाईट aानाचे झाड                           13 

• अज�                   14 
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िन�मतीिन�मतीिन�मतीिन�मती, दवेा�यादवेा�यादवेा�यादवेा�या    िडझाइन�ारेिडझाइन�ारेिडझाइन�ारेिडझाइन�ारे 

 
प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

 उ"पि2 ह ेसु^वातीचे पु�तक आह.े  उ"पि2 5हणजे सु^वात.  ह ेपिहले पु�तक बायबलमधील 

िन[मतीचा अहवाल दतेे आिण "सु^वातीला" या श\दांनी उघडते.  पिह�या दोन अ8यायांम8ये आपण 

बायबलमधील िन[मतीचा अहवाल वाचला.  "यान े�वगा�त आिण पृbवीवर सव� काही बनवले.  दवेाची 

सव� िन[मती चांगली होती; ते खूप चांगलं होत!ं  उ"पि2 १ आिण २ म8ये पिहला पु^ष, आदाम आिण 

पिहली ]ी, इ4ह यां�या िन[मतीचा अहवाल Yदला आह.े  दवेाने "यां�या �ितमेत "यांची िन[मती केली 

आिण "यांना उ�शे Yदला कारण "यान े"यांना काम कर!या�या आिण "याची काळजी घे!या�या 

सूचनेसह ईडन बागेत ठेवले. 

उ"पि2ची सु^वात उ"पि2म8ये पूण� होतेच असे नाही. उ"पि2 2:10 म8ये एक सूcम सु^वात 

सांिगतली जाते.    या िविशU बाबतीत सु^वात ही नदी आह.े  dोक 10 सु� होतो, "ईडनMन बागेत 

पाणी आणणारी नदी."  नदी चार हडेवॉटस�म8ये िवभf झाली.  या dोकाकड ेिन[मती�या कथेशी 

फारसे �ासंिगकता नस�यामुळे सहज दलु�g केले जाऊ शकते.   

आप�याला मािहत आह ेक/ �"येक नदीला सु^वात असत.े  यांग"झे नदीचा iोत Yjघाई-

ितबे�टयन पठारा�या िहमनJा आहते आिण दिgण को�रया�या हान नदीचे मूळ न5हण आिण बुखम 

नJां�या संगमासह आह.े  शिfशाली अ ◌ॅमेझॉन चा उगम अँडीज पव�तांम8ये होतो आिण सवा�त लांब 

नदी, नाईल, इिथओिपया�या \लू नाईलसह "याचा �ाथिमक iोत आह.े  सवाlची सु^वात Yकतीही 

लहान असली तरी आह.े 

ईडन बागेतून नयनर5य प+तीने वाहणारी नदी संपूण� बायबल�या पिह�या पु�तकातील 

दसुmया अ8यायात सु^वात करते आिण बायबल�या इितहासात आजपयlत आपला माग� िवणते आिण 

अनंतकाळापयlत चालू राहते.  आपण या नदीचे संपूण� शा]वचनात थोड6यात अनुसरण क� शकतो.  

आप�या चार हडेवॉटस�असललेी ही नदी वेळ आिण अंतराळ या दो>ही�ठकाणी खरी नदी आह ेआिण 

�पका"मकद�ृCा एक नदी आह ेजी संपूण� इितहासातील लोकांना सव� जीवनाचा iोत असले�या 

नदीशी जोडते. 

उ"पि2 ह ेपु�तक या महान नदी�या डो6या�या पा!यासारखे आह.े  जे4हा जे4हा तु5ही 

दवेा�या वचनाचा अ,यास कराल त4ेहा आपण िशकू शकाल अशा सव� ◌ा◌मं8ये भर घालत असताना 

येथे सापडले�या सु^वातीचा शोध घे!यात आप�याला आनंद होईल.  अनभुवाचा आनदं oया.  हा 

अ,यास आप�या आ"5याची तहान भागवणार् या िजवंत पा!याचा �वाह बनू Jा (योहान 4: 10). 

आता साहस सु� कर!याची वेळ आली आह!े  उ"पि2 1 साठी आपले बायबल उघडा.  चॅqटर 

वन�या पिह�या dोकाने सु^वात क�या.  पिहले तीन श\द िलहा: 

 ___________________________________________________________
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िन�मतीिन�मतीिन�मतीिन�मती, दवेा�यादवेा�यादवेा�यादवेा�या    िडझाइन�ारेिडझाइन�ारेिडझाइन�ारेिडझाइन�ारे 

 
भागभागभागभाग    1111 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: हा धडा त5ुहाला बायबलमधील िन[मती�या अहवालाकड ेबारकाईने पाह!याची संधी दईेल.  या 

धDाची हतेू वादिववाद @कवा वाद िववाद करणे हा नाही तर �वग� आिण पृbवी�या िन[मतीब�ल दवेाचा श\द 

काय सांगतो याब�ल आप�याला मािहती दणेाmया सािह"या�ारे आप�याला नेणारे �S िनमा�ण कर!याचा आह.े  

आप�या अ,यासाचा आनंद oया! 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट    :::: उ"पि2, उ"पि2 1 आिण 2 ह ेपिहले दोन अ8याय वाचा. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. उ"पि2 1:1 आप�याला काय सांगत?े   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

आप�याला सांिगतले जात ेक/ दवे हा िनमा�ता आह ेआिण �वग� आिण पृbवी ही िनमा�ण झाली आह.े  

दवे हा िनमा�ता आह,े या गोUीकड ेआधी आपले लg दऊेया.   

2. सूचीब+ तीन अित�रf संदभ� आहते जे दवेानेच तयार केले आहते ह ेपु>हा सांगतात: 

�तो� 102:25 दवेाब�ल बोलते आिण 5हणत,े “__________________________________ 

_______________________________________________________________________” 

�तो� 115:15 दखेील परमेIर आह ेयाची पुUी करत े“_____________________________ 

______________________________________________________________________” 

�तो� 148:5 5हणत,े "तो ____________________________________ आिण ते होत े

__________________________________________” 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: तुमचे काही िवचार नrदवू सु^वात करा. 

1. दवे हा िनमा�ता आह ेयाचा मला काय अथ� आह?े ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. gणभर त5ुही िनमा�ण केलेली एखादी गोU िवचारात oया, कदािचत एखाJा कापडासह @कवा 

तुकDा�या लाकडासह काहीतरी.  जो तयार करत होता "यान ेआपण या �क�पाचा खूप िवचार आिण 

काळजी घेतली.  एक gण oया आिण कामा�या �ठकाणी दवेाची क�पना करा, �वग� आिण पृbवी तयार 

कर!याचा "याचा �क�प सु� कर!यास तयार आह.े  आपण क�पना करता क/ तो काळजीपूव�क "या�या 

कामाची योजना आखत आह ेते4हा तुमचे काही िवचार काय आहते? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    2222 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ�पि� पु�हा वाचा 1:1-2  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. दवेाने �वग� आिण पृbवी िनमा�ण कर!यापूवK पृbवी सु^वातीला कशी होती असे बायबल काय 5हणते 

(उ"पि2 1:2)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

या सवाlवर िन�� प, �रकामे आिण अंधार...  ह ेश\द थोड ेिविच� वाटतात, नाही का?  �रकामे आिण 

गडद समजणे कठीण नाही परंतु िन�� प काय आह?े  काही बायबल भाषांतरे सु^वातीब�ल अराजक 

ताव आिण �रका5यापणाचा काळ 5हणून बोलतात, �व�प आिण शू>य.  एखाJाला अशी भावना येते 

क/ हा गrधळलेला गrधळ होता.  ह ेलgात घेणे मनोरंजक आह ेक/ गrधळा�या वेळी, सुsव�थेचा 

अभाव आिण �रका5यापणा�या वेळी दवेाने कृती कर!याचा िनण�य घेतला. 

2. उ"पि2 1:2 मधील कोणते श\द वाचकांना सु^वातीला दवेा�या दवेा�या उपि�थतीची जाणीव क�न 

दतेात? ________________________________________________________________________ 

दवेाचा आ"मा उपि�थत होता.  आ5हाला सांग!यात आल ेआह ेक/ दवेाचा आ"मा पा!यावर "िघरCा 

घालत" होता.  काहीतरी महtवपूण� घडणार आह ेअशी भावना आह.े  ह ेिच� पालकां�या 

उपि�थतीसारखे आह ेकारण तो/ती लहान मुलावर Yफरत आह.े 

3. दवेा�या आ"5या�या या िघरCा उपि�थतीचे वण�न कर!यासाठी आपण इतर काही िच� �ितमा @कवा 

श\द काय वाप� शकता?  डयेुटेरोनोमी आिण यशया मदत क� शकतात.  जरा पहा! 

a. डेउटेरोनोमी 32:11 - ______________________________________________________ 

b. यशया 31:5 - _____________________________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    :::: िन�� प, �रकामा आिण गडद अशा एखाJा गोUीवर दवे िघरCा घालत होता.  माuया आयु�याला 

असे कधी वाटते... िन�� प, �रकामे आिण गड? ________________________________________________ 

दवेाची काळजी घेणारी उपि�थती नहेमीच माuयावर Yफरत असते ह ेमा>य कर!यात "या वेळी काय फरक 

पडले? 

____________________________________________________________________________________ 
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�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, सृUी सु� हो!यापूवKच तुम�या दवैी उपि�थतीब�ल मी तुमचे आभार मानतो.  आपण 

बनवले�या सव� वर आपण Yफरत रहा.  तुम�या िन[मतीची, तुम�या हातां�या काया�ची काळजी के�याब�ल 

ध>यवाद.  माझी आिण माuया आवड"या लोकांची काळजी के�याब�ल ध>यवाद.  _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: आता सव� उ�पि� पु
हा वाचा 1. 

�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम    :::: या �करणात आपण लgात येते क/, िनमा�णकता� 5हणून दवे बोलत होता आिण सृUी अि�त"वात 

आली.  उ"पि2 1:3 ह ेएक उदाहरण आह.े  �तो� 148:5 म8ये आपण वाचले "... "या�यासाठी __________ 

आिण ते होत े________________________.”  

 
1. दवेाने "या�या आaेवर िनमा�ण केले�या सव� गोUvची यादी करा.   


दवस 1:  जनन 1:3-5 _______________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 


दवस 2:  जनन 1:6-8 _______________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 


दवस 3:  जनन 1:9-13 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


दवस 4:  जनन 1:14-19 _____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 


दवस 5:  जनन 1:20-23 _____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 


दवस 6:  जनन 1:24-27 ____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

2. "यान ेतयार केले�या काही वेगवेगwया िनदxशांची आिण आशीवा�दांची नrद oया.  उदाहरणाथ�, dोक 3 

म8ये तो �काश आिण अंधार "वेगळा" करतो.  dोक 9 म8ये तो पाणी एका �ठकाणी "गोळा" करतो.  

20 sा वचनात तो �ा!यांना आशीवा�द दतेो आिण "यांना "फलदायी 4हा आिण संyया वाढवा" असे 

सांगतो. 

3. अ8याय 1 म8ये तीन वा6ये पु>हा उzवतात.  ही वा6ये शोधा आिण �"येक वा6यांश Yकती वेळा 
वापरला जातो ह ेलgात oया.   

उ�र: "आिण (मग) देव �हणाला..." _____ वेळा 

ब. "आिण ते तसे होते." _____ वेळा 
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क. "आिण देवाने पािहले क� ते (खूप) चांगले आह.े" _____ वेळा 

4.  या पुनरावृ2ी�या वा6यांशांव�न आपण दवेाब�ल काय िशकतो? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

दवे हा िनमा�ता आह.े  तो बोलला.  िन[मती अि�त"वात आली.  "यान ेजे काही िनमा�ण केले ते चांगले 

होत,े अगदी चांगले होते (जनरल 1:31). 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    ��������:::: 

1. जे4हा मी िवचार करतो क/ दवे हा िनमा�ता आह,े ते4हा "यान ेिनमा�ण केलेले सव� काही तयार 

कर!यासाठी आिण �टकवून ठेव!यासाठी मी "याला कामावर के4हा आिण कोठे पाM शकतो? 

__________________________________________________________________________ 

2. मला कधीकधी असे वाटते का क/ "यान े"च{डू टाकला" आह ेआिण "यान ेजे तयार केल ेते सोडून Yदले 

आह?े  िन[मती �टकवून ठेवणारा 5हणून मी "या�याब�ल काय िशकतो? 

कोलोिसय�स 1:16, 17  _____________________________________________________ 

मॅ�यू 6:25-34  ___________________________________________________________ 

 

खोलखोलखोलखोल    खणणेखणणेखणणेखणणे:::: 
1. देव सु�वातीपूव� अि�त�वात होता.  �याची िन"मती झाली नाही.  तो िचरंतन आह.े  तो नेहमीच होता आिण 

राहील.  #कटीकरण 1:8 म%ये �याला असे संबोधले जाते _________________________ आिण 

____________________________. #कटीकरण 21:6 म%ये देवाला देखील असे संबोधल ेजाते 

_____________________ आिण __________________________________________________.   

2. कारण �"येक गोUीला सु^वात झाली आह ेतोपयlत मानवजातीला पकडले जाते.  तुम�यासाठी सु� 

झाले�या काही गोUvचा िवचार करा.  कदािचत तु5हाला मुला�या ज>माचा काळ @कवा शाळेचा 

पिहला Yदवस @कवा सज�नशील िवचारांचा सु^वातीचा gण आठवत असेल.  दवे सु^वातीपूवK 

अि�त"वात होता.  तो नहेमीच होता. 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    ��������:::: 
1. दवे शाIत आह,े अ�फा आिण ओमेगा, सु^वात आिण शवेट आह ेअसे आपण मानता ते4हा कोणते 

िवचार आप�याला आ4हान दतेात?  __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दवे शाIत आह ेअसे तु5ही मानता ते4हा तु5हाला कोणते िवचार सां"वन दतेात? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

10 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, आज मी तुमचे आभार मानतो क/ त5ुही सव� सृUीचे िनमा�ते आहात.  सु^वातीला त5ुही �वग� 

आिण पृbवी िनमा�ण करणे पसंत केल.े  त5ुही जे काही तयार केले ते खूप चांगले होते.  ध>यवाद! 

___________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 2:1 5हणते क/ िन[मती पूण� झाली.  आिण मग, आ5ही २ आिण ३ dोक वाचतो.  

ह ेdोक िलहा:  ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम:::: आप�या �वत: �या श\दांत, 7 sा Yदवशी काय घडले (उ"पि2 2:2, 3)? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: दवेाने 7या �कारे Yदवसाचे, सातsा Yदवशी आशीवा�द दणेे आिण पिव� करणे िनवडले त े5हणजे 

"या�या काया�पासून िव|ांती घेणे.  "यान ेYदवस ची पिव�ता केली.  "यान ेएका िवशेष उ�शेाने Yदवस वेगळा 

करणे पसंत केल;े उ�शे िव|ांतीसाठी होता. 

• �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या:::: पिव� करणे @कवा पिव� बनिवणे 5हणजे पिव� करणे. 

• �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या    :::: श\बाथ Yदन, उपासनेचा Yदवस आिण िव|ांती.  टीप: य}दी समुदायासाठी शिनवार हा 

स\बाथ Yदन 5हणून घोिषत कर!यात आला आह,े तथािप, येशू�या पुन^"थाना�या �मरणाथ� 

सु^वाती�या िवIासंूनी रिववारची िनवड केली.  आठवDाचा कोणता Yदवस ह ेमहtवाचे नाही तर 

दर आठवDा�या लयीम8ये स\बाथ Yदवस, िव|ांतीचा Yदवस समािवU आह.े 

दवेाने जीवन िनमा�ण कर!याची आaा Yदली.  दवेाला एक Yदवस िव|ांती ची गरज होती का?  दवे थकला 

होता आिण जीण� झाला होता का?  एक संबंधी दवे 5हणून "यान ेआप�या िन[मतीसह िव|ांती घेणे आिण 

जीवनाचा आनंद घेणे पसंत केले.  "याला फf आनंद साजरा करायचा होता याची जाणीव होते.  उ"पि2 1:31 

5हणते क/ "यान ेह ेसव� पािहले आिण ह ेसव� खूप चांगले अस�याचे मा>य केले.  तो झाडांकड े@कवा �ा!यांकड े

@कवा अॅडम आिण इ4हकड ेपाMन आ'य� चYकत होतो आिण असे काहीतरी 5हणाला, "मी तुला बनवताना इतके 

चांगले काम केले!" 

सहा Yदवस लोकांना काम कर!याचा ब}मान िमळाला आह ेपण सातsा Yदवशी मा� "यांना "यां�या कामातनू 

िव|ांती चा ब}मान द!ेयात आला आह.े  "या�या िन[मतीचा आनंद घे!याचा आिण नातेसंबंधांकड ेलg 

द!ेयाचा हा Yदवस आह.े  दवेाशी असले�या आप�या ना"याकड ेआपण लg दते असताना उपासनेसाठी हा 

Yदवस बाजूला ठेवला आह.े  िनमा�णकता� आिण िनमा�ण केलेले संबंध यो~य दUृीकोनातनू ठेव!यासाठी 

आप�याला "याची पूजा कर!यासाठी वेळ हवा आह ेह ेदवेाला माहीत होते. इतर सहा Yदवस आपण चांगले 

काम क� या 5हणून आ5हाला आप�या शरीरासाठी आिण मनासाठी एक Yदवस िव|ांती ची गरज आह ेहहेी 

"याला मािहत होते.  आिण दवेाला माहीत होतं क/, आप�या सामुदाियक जीवनाचा एक भाग असले�या 
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कुटंुबआिण िम�ांसोबत िव|ांतीसाठी वेळ हवा आह.े शेवटी, "यान ेिनसगा�ने आिण "यान ेबनवले�या सव� 

संबंधांचा आनंद घे!यासाठी आपण आनंद लुटला पािहजे अशी "याची इ�छा होती. 

 

�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम    :::: दवेाचा श\द श\बाथ Yदनाब�ल बोलतो.  तो खालील उताmयांम8ये काय 5हणतो ह ेिशक!यासाठी 

थोडा वेळ घेऊया: 

बिहल(ट 16:23 _______________________________________________________________ 

डेउटेरोनोमी 5:12-15 ___________________________________________________________ 

यशया 58:13-14 ______________________________________________________________ 

 

अज	अज	अज	अज	::::   

1. िव|ांती आिण उपासने�या आप�या गरजेची जाणीव ठेवून, आप�या जीवनात स\बाथ चा Yदवस, 

िव|ांतीचा Yदवस कसा Yदसू शकतो? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. आपण आप�या नातेसंबंधांचा िवचार करता, Yदवसाचे पािव�य कर!यासाठी आपण एक @कवा दोन 

बदल क� इि�छता. 

मी मा)या िनमा*�याशी असल,ेया मा)या ना�याचा िवचार करत असताना, मी खालील बदल क- 

इि/छतो:  ________________________________________________________________ 

माझे शरीर आिण मन हीही �याची िन"मती आह ेअसे मी मानतो, ते1हा मी पुढील बदल क- इि/छतो:  

______________________________________________________________________ 

मी मा)या सामािजक समुदायाशी, िवशेषत: मा)या कुटंुबाशी आिण िम2ांशी आिण िनसगा*शी 

असल,ेया मा)या संबंधांचा िवचार करत असताना मी पुढील बदल क- इि/छतो: ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, तू माझा िनमा�ता आहसे.  िव|ांती�या दणेगीब�ल मी तुमचे आभार मानतो.  मी अनेकदा 

Yदवसाचे 24 तास, आठवDातून 7 Yदवस काम करताना आढळतो.  तुमचा श\द मला आठवण क�न दतेो क/ 

मला िव|ांतीसाठी एक Yदवस हवा आह ेजे4हा मी तुमची पूजा क� शकतो आिण माuयासह इतरांशी असले�या 

नातेसंबंधांचे संगोपन क� शकतो.  ह ेनातेसंबंध तुम�याकडून �ेमाची दणेगी 5हणून �ा� कर!यास मला मदत 

करा आिण कृतa ते मनापासून "यांचा पाठपुरावा कर!यास मला मदत करा.  मला तझुी िव|ांती िमळेल का?  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    5555    

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: उ"पि2 1: 26 म8ये दवे 5हणाला, "आपण आप�या �ितमेत माणसाला बनवू या..."  अ डम आिण 

इ4ह�या िन[मतीची कहाणी सांग!यासाठी शा]वचन खूप �य� करतो.  अ8याय 1 आिण 2 वेगवेगळे तपशील 

दतेात कारण ही दोन खाती वेगवेगwया हतेूने आिण हतेून ेिलिहली गेली होती.  पु^ष आिण ]ी �या 

िन[मतीिवषयीकाही मािहती लgात घते सु^वात क�या.   

 

अ
यासअ
यासअ
यासअ
यास::::   

1. या �"येक वचनातनू मानवजाती�या िन[मतीब�ल त5ुहाला काय आढळत?े  ]ी-पु^ष िन[मतीसंदभा�त 

जे स"य समोर आले आह ेते ओळख!याचा �य� करा. 

पासनूपासनूपासनूपासनू    उ�पि	उ�पि	उ�पि	उ�पि	    1111:::: 

प5 26 - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

प5 27 - _______________________________________________________________ 

प5 28 - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

प5 29 - _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

उ�पउ�पउ�पउ�पि	ि	ि	ि	    2222:::: पु>हा, या �करणातून ]ी-पु^ष िन[मतीसंदभा�त उघड झाले�या स"याचा शोध घे!याचा 
�य� करा.  "या माणसाचं नाव काय आहेहहेेह?े  ________________________ (उ"पि2 2:20)   "या 
]ीचं नाव काय आह?े  ________________________________________ (उ"पि2 3:20) 

प5 5 -  _______________________________________________________________ 

प5 7 -  _______________________________________________________________ 

प5 18 -  ______________________________________________________________ 

प5 20 -  ______________________________________________________________ 

प5 21 -  ______________________________________________________________ 

प5 22 -  ______________________________________________________________ 

प5 23 -  ______________________________________________________________ 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: उ"पि2 1:27  5हणते क/, पु^ष आिण ]ी दोघेही दवेा�या �ितमेत तयार होतात.  दवेाची 

िन[मती 5हणून ह ेआम�यासाठी एक शिfशाली िच� आह.े  दवे आप�याला "याची �ितमा सृUीला �ितOबिबत 

कर!याची जबाबदारी दतेो.  आरसा चेहmयाची �ितमा �ितOबिबत करतो.  मानवजातीने "याचे जगाला 
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�ितOबब ि◌त4हावे ही दवेाची योजना होती.  मानवजातीची �ितमा "या�या �ितमेवर आह ेआिण जे4हा आपण 

"या�याबरोबर�या ना"यात िनमा�ण करतो, समाजात िमसळतो, िनवड करतो, �ेम करतो, उपासना करतो आिण 

राहतो ते4हा आपण ती �ितमा �ितOबिबत करतो.  दवेाने मानवाला "यां�या जीवनासाठी उ�शे आिण अथ� 

दऊेन "यांना बोलावून "याला �ितOबिबत कर!याची जबाबदारी Yदली. 

 

��������    : म8ये दवेाने "यांना कोणता आशीवा�द Yदला उ"पि2 1:28? 

1. असणे _____________________________ आिण _______________________________________ 

2. _____________________________ पृ�वी आिण _____________________________________ ते.  

3. ___________________________________________________ मासे, प7ी आिण #�येक िजवंत #ाणी. 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    ��������::::    
1. आप�या आयु�याला उ�शे आिण अथ� दणेारा हा कोणता @कवा कोण आह?े _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उ"पि2 1:27-28 या िवषयावर िवचार करताना दवेाने तमु�या जीवनावर कोणते मू�य ठेवले आह े

यावर तुमचा िवIास आह ेका? _____________________________________________________ 

3. दवेा�या भागीदारीत, "या�याबरोबर (िनमा�"या�या) बरोबरीने काम करताना तु5ही �वतःला (िनमा�ण 

झाले�या) ओळखता ते4हा कधी? _____________________________________________________ 

4. दवेाने तु5हाला आशीवा�द Yदला आह ेह ेजाणून घे!यासाठी तुम�या जीवनात काय फरक पडतो आिण 

तु5ही 7या जगात राहता "या जगात "याला �ितOबिबत कर!यासाठी त5ुहाला बोलावले आह?े  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: खालील संदभाlम8ये दवे "या�या मानवजाती�या िन[मतीला जी िज4हाwयाची काळजी 

दतेो "याचे िनरीgण करतो 7याला "यान ेआशीवा�द Yदला आह ेआिण "याला �ितOबिबत कर!यासाठी बोलावले 

आह.े    

• �तो� 139 वाच!यासाठी थोडा वेळ oया.  dोकांकड ेिवशेष लg Jा 13-16.  ज>मापूवKच दवेाने 

"या�या िन[मतीशी जो संबंध आह े"याला या वचनांमुळे काय अंतदृ�Uी Yदली आह?े _____________ 

______________________________________________________________________________ 

• �तो� 8:3-9 आप�याला "या�यामू�याब�ल काय सांगत?े ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• 1 इितहास 29-14 आपण 7या गोUvचा दावा करतो "या सवाlचा िवचार करताना कोणती अंतदृ�Uी 

दतेे? 

______________________________________________________________________________ 

 

�ा�ा�ा�ाथ�नाथ�नाथ�नाथ�ना    :::: ह ेदवेा, तू मला केवळ िनमा�ण च केले नाहीतर तू माuया आयु�याला उ�शेाने आिण अथा�ने आशीवा�द 

ि◌ितत केलेआहसे.  त5ुही मला तुम�याबरोबर �या भागीदार संबंधात बोलावले आह ेआिण आपण जे काही केल े
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आह े"या सवाlना आपले �ितOबब ि◌ितत कर!याची जबाबदारी मला Yदली आह.े  मी तमुचे आभार मानतो क/ 

तुमची शf/ माuयात काम करत आह.े  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    6666 

    

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: उ"पि2 2:24 आप�याला िववाहाची ओळख क�न दतेे.  अगदी सु^वातीपासूनच दवेान ेिववाह ची 

�थापना कर!यासाठी पुढाकार घेतला.   ल` ह ेपु^षान ेआप�या विडलांना आिण आईला सोडून आप�या प�ीचे 

एक मांस 5हणून एकमांस 5हणून एक� ये!याचे कारण होते.   

 

या उताmयात आपण वाचले क/ ल` ह ेदोघे एक मांस बनत आहते.  ल` समारंभामुळे दोन िभ� sf�चा 

"व�रत एक"व होत नाही.  ही एक बन!याची �Y;या आह ेआिण ही �Y;या आयु�यभर एक� चालू राहील.  

शारी�रकद�ृCा एक मांस बन!या�या �Y;येची प�रणती संभोगा�या कृतीत होते.  dोक 25 म8ये तो माणूस 

आिण "याची प�ी दोघेही न` आहते आिण तरीही लाज वाटत नाही असे 5हटल ेआह.े  ]ी-पु^षांनी सामाियक 

केलेली न`ता हा दवेाचा चांगला आिण दयाळू हतेू होता जे4हा "यान े]ीची िन[मती केली आिण ितला "याची 

प�ी 5हणून "या पु^षाला भेट Yदली.   

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:  :  :  :   
1. बायबलमधील िववाहाचा आणखी एक संदभ� म2य 19:6 मधील येशू�या श\दांव�न घेतला जातो.  

उतारा शोधा आिण ते िलहा: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. या वचनानसुार िववाह कर!याचा दवेाचा हतेू काय होता?  _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: बायबलमधील अनेक उताmयांम8ये िववाह आिण िववाहात सामील झाले�या ]ी-

पु^षाब�ल दवेा�या हतेूचा संदभ� द!ेयात आला आह.े  जर त5ुहाला पुढील अ,यासात रस असेल, तर काही 

संदभ� सु� हो!यासाठी उपयfु ठ� शकतात.  वैयिfक वचनांम8ये नमूद केले�या पर�पर संदभाlचा वापर 

आप�याला िवचाराथ� अित�रf िवभागांकड ेनेईल.  पती-प�ी दोघां�या जबाबदाmया लgात oया: 

• इYफसकर 5:21-33  

• 1 कPरथकर 13 (7याला अनकेदा �ेमअ8याय 5हणून संबोधले जाते) 

• 1  पीटर 3:1-7 

 

पनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकन:::: या धडधडीत आपण दवेाकड े�वग� आिण पृbवीचे िनमा�ते 5हणून पािहले आह ेआिण वेळ सु� 

हो!यापूवK "याला िचरंतन, कधीही तयार केल ेनाही आिण अि�त"वात अस�याचे मा>य केले आह.े  पिव�, 

पिव� Yदवस, िव|ांतीसाठी िनि'त केलेला Yदवस या बरोबर कळस गाठणाmया िन[मती�या Yदवसांची आ5ही 
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नमूद केली.  मानवाची िन[मती आिण "याला जगाला �ितOबिबत कर!याचा दवेाचा sf उ�शे याकड ेआ5ही 

सिव�तर लg Yदले.  आिण आ5ही ल` आिण दवेा�या हतेूकड ेपािहले क/ पु^ष आिण ]ी एक मांस बनतात. 

 

दवेाने सव� काही खूप चांगले अस�याचे तयार केले आिण घोिषत केल.े  सव� काही जागेवर होत.े  "याला गौरव 

आिण स>मान द!ेयासाठी "यान ेसवाlची रचना केली होती.  आणखी एक गोU आह.े.. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास: : : :   
1. उ"पि2 2:8-9 5हणते क/ दवेाने बाग तयार केली 7याला 5हणतात _______________________.  

बागे�या मधोमध दोन झाड ेलाव!यात आली होती.  "यांना बोलावले गेले: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. दवेाने "या 15 माणसाची ईडन बागेशी ओळख क�न Yदली.  "याची सूचना काय होती  वचनात? 

________________________________________________________________________ 

3. दवेाची "या माणसावर काय आaा होती?  16 आिण 17 dोक िलहा:  ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. दवेने काय 5हटल ेक/ अवaा के�यास प�रणाम होईल? ____________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    :::: सु^वातीला दवे "चांग�या आिण वाईटaानाचे झाड" बागेत ठेवेल ह ेअ>यायकारक वाटू शकते.  असे 

Yदसते क/ झाड िनिष+ होते आिण अ ◌ॅडम आिण ह4वेसाठी मोह 5हणून अि�त"वात होते.  परंत,ु दवेाने 

मानवजातीची िन[मती एका इ�छेने केली होती 7यामुळे "यांना "या�या वचनाचे पालन करावे क/ नाही ह े

िनवडता आले.  "यां�या आaाधारकतनेे "यांनी "या�यावर �ेम sf केले.  झाड ेबागे�या म8यभागी होती.  सव� 

आयु�य "यां�या भोवती राहत होते.  दवेाला आपले जीवन "या�या चांग�या आिण �ेमळ श\दावर क{ Y�त हवे 

आह.े  तुम�या आयु�या�या क{ ��थानी दवेा�या वचनाबरोबर राहणे 5हणजे काय? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

िशवाय दवेाने कधीही "या�यावर �ेम क� अशी मागणी केली नाही.  �ेम ही एक िनवड आह ेआिण झाड ही 

एक िनवड होती जी "यांना "या�याब�लचे �ेम दश�िव!यास अनुमती दईेल.  दवेान ेजे काही िनमा�ण केल,े "या 

सव� गोUvचा आनंद घे!यासाठी दवेाने "यांना जे काही Yदले होत,े ते सव� दवेाने "यांना खा!यासाठी बागेत ठेवले 

होत,े दवेा�या उदारतेतनू "यांना जे काही Yदले गेले होते ते केवळ या एका झाडाला मनाई होती ह ेमनोरंजक 

नाही का?   

तुमचे काही िवचार काय आहते? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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अज�अज�अज�अज�:::: 
1. तु5ही उ"पि2 1 आिण 2 मधील िन[मतीकथा वाचली आह.े  तुम�या िवचारांचा िव�तार कोण"या 

अंतदृ�Uीने होत आह?े ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. िन[मतीची आपली काळजी दश�िवणारी कोणती नवीन कृती आपण िनवडू शकता? 

______________________________________________________________________________ 

�वग� आिण पृbवीचे िनमा�ते सव�शिfमान दवेाचा पुनवा�पर @कवा लागवड कोण"या �कारे क� शकत?े 

______________________________________________________________________________ 

3. आपण "भयभीत पणे आिण आ'य�कारक�र"या बनवलेले आहात असे आपण मानता त4ेहा 

आप�यासाठी नवीन िवचार काय असू शकतात (�तो� 139)?”  

______________________________________________________________________________ 

4. दवेा�या वचनावर आपले िवचार आिण कृती क{ Y�त कर!याचा िनण�य घते�यास तुमचे जीवन जगाला 

दवेाचे �ितOबब कोण"या �कारे �ितOबिबत क� शकत?े ___________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: तुम�या आयु�यातील लोकांना दवेाचे �ितOबब द!ेयाची इ�छा सामाियक कर!यासाठी वा6य �ाथ�ना 

िलहा. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ही कथा उ"पि2 ३ म8ये झाडा�या पायbयाशी संभाषणासह चाल ूआह े... 
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धडा दोन 

 
 

काय चुकले? 
 

 

उ�पि� 3 - मानवजातीचा पतन 

 

 
 

ध�ाची

ध�ाचीध�ाची

ध�ाची 

  

 �सहावलोकन

�सहावलोकन�सहावलोकन

�सहावलोकन 

  

 2 

 

 Oसहावलोकन: धडा 2                  15 

प�रचय                    16 

धडा 2: उ"पि2 3 

• सप�         17 

• द ए>काऊंटर             18 

• अवaा कर!याचे कृ"य       21 

• िसन�या इ�छा                  23 

• sाyया: >या�य, Wेस, मोचन                      25 

• िसनचा प�रणाम                  26 

• लढाई सु� होत े                  28 

• दवेाचे वचन                   29 

• िसनचे प�रणाम                  30 

• दवेाची पु^ष आिण ]ीची काळजी                31 

• �टqप!या बंद करणे                 32 
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                                                       कायकायकायकाय    चकुलेचकुलेचकुलेचकुले? 

 
 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

उ"पि2 Wंथाला आणखी एक सु^वात आह.े  आ5हाला जेनिेसस 3 मधील कथा सांिगतली जाते.  दवेाची 

आaा अशी होती क/ बागेतील �"येक झाड "यांना खा!यासाठी Yदले गेले होत.े  पण, गाड�न�या म8यभागी 

असलेले झाड खावेअसे नाही, अशी "यांची सूचना होती.  या झाडातून, चांग�या-वाईटaाना�या झाडातनू फळ 

खा�ले तर ते मरतील, असे पु^ष आिण ]ीला सांग!यात आले. 

मग एके Yदवशी "या ]ीला सपा�ची फसवणूक आिण चांगले आिण वाईट जाणून घे!याचा "याचा 

िवलोभनीय मोह यांचा सामना करावा लागला आिण ितने झाडातून खा�ले.  ितने काही फळ आप�या पतीला 

Yदले आिण "यान ेखा�लेही.  अशा �कारे, �थमच मृ"यू हा आता मानवी अनभुवाचा एक भाग होता.  दवेान ेजे 

काही केल ेहोते ते सव� िसनम8ये पसरले होते.  दवे आिण मानवजातीतील प�रपूण� संबंध नU झाले.  पु^ष आिण 

]ी यां�यातील संबंध उ�8व�त झाले होते.  दवेाने जे काही केले ते सव� काही िसनने अशु+ केले.  ह ेसव� पु^ष 

आिण ]ी�या अवaामुळे घडले. 

या ददु�शेमुळे आपण अनेक �S िवचारतो: आदाम आिण ह4वे दवेा�या आaेचा अवमान कशामुळे 

करतील?  दवेा�या वचना�या स"याचे पालन कर!याऐवजी ते वाईटाची फसवणूक का ऐकतील?  ते दवेाची 

इ�छा सोडून दतेील अशा �लोभनांब�ल इतके आकष�क काय होत?े  दवे �थम वृg का तयार करेल आिण मग 

"यांना "यातनू खा!यास मनाई का करेल?  "यांनी आaा भंग केला तर "यान ेमृ"यूची कठोर िशgा का उ�ारली?  

"यांनी दवेाची चूक पाप कर!याचे कारण होते का? 

ह ेसव� चुक/चे असूनही दवेान ेकेले�या सव�वर �ेम करत रािहला.  ही एक नवीन सु^वात आह.े  उ"पि2 

संपूण� शा]वचनात सु� असले�या कथेची सु^वात करते. ही मानवजाती�या आ"5यांची लढाई आह.े  लढाईत 

दवेाचा चॅि5पयन "याचा �वतःचा मुलगा असेल जो "याचे लोक जगू शकत नाहीत असे जीवन जगेल.  "याचा 

मुलगा कायदा पूण�पणे ठेवेल आिण तरीही "याचा मुलगाच शेवटी �ास दईेल आिण मरेल जेणेक�न 7यांना 

"या�यावर आपला तारणहार 5हणून िवIास आह े"यांना िसन आिण मृ"यूपासून "यांचे तारणहार 5हणून 

िवIास ठेवला तर िचरंतन जीवन िमळेल.  दवेाचे अवण�नीय �ेम ह ेसामbय�वान आह.े  मानवजातीवरील 

"या�या �ेमा�या शf/मुळेच "या�या मुलाला मृ"यूपासून दरू केले.  ई�टर�या Yदवशी "याचे पुन^"थान 

आप�याला आशा दतेे.  दवेा�या प�रपूण� पु�ा�या आaाधारकतेशी "याचे सव� फसवेपणा आिण धूत� माग� जुळत 

नाहीत. 

आिण दवेा�या आ"5याचे काय� स8या सवाl�या Vदयात आिण मनात चालू आह ेजे दवेा�या वचनावर 

िवIास ठेवतील क/ त ेकधीही नU होणार नाहीत परंतु "यांचे साव�कािलक जीवन असेल. 
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                                                      कायकायकायकाय    चकुलेचकुलेचकुलेचकुले? 

 

भागभागभागभाग    1111 

    

पनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकन:::: सहाsा Yदवशी दवेाने पु^ष आिण ]ी ची िन[मती केली.  "यान ेजे काही केल ेहोते ते सव� 

"यान ेचांगले अस�याचे जाहीर केले.  "यान े"यां�यासाठी जे काही तयार केले होत,े "यांनी "यां�यासमोर सादर 

केले होत ेआिण "यां�यासाठी ते पुरवायचे होते.  सव� झाडांचे सव� फळ "डोwयाला आनदं दायक आिण 

अ�ासाठी चांगले" होते (उ"पि2 2 :9) आिण दवेाने "यांना सांिगतल ेक/ ह ेसव� "यांना खाणे आह े         

(उ"पि2 2: 16). 

 

बागे�या म8यभागी मा� दवेाने चांग�या आिण वाईट aाना�या झाडाची ही लागवड केली होती.  "यान े"या 

पु^षाला आिण ]ीला सांिगतले क/ ते या झाडातनू (उ"पि2 2:17) खाऊ नयेत.  दवेाने "यांना सांिगतले क/ जर 

ते या आaेचे अवaा करत असतील तर ते मरतील.  ह ेनQ/च वाजवी वाटते.  बागेतील सव� झाड ेखा!यासाठी 

आिण आनंद घे!यासाठी "यांची होती.  ह ेएकमेव िनिष+ झाड होते.  ते पुरेसं आह.े  दवेाने उदारपणे "यां�या 

क�याणाची तरतूद केली होती. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 3 वाचा.  dोक १ म8ये कोणते पा� सादर केले जात?े ____________________ 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास: : : :    
• सपा�ची sापक समज िमळव!यासाठी खालील संदभ� पहा आिण या �ा!याचे वण�न कर!यासाठी 

वापरले जाणारे श\द िलहा. 

 

 सदंभ�सदंभ�सदंभ�सदंभ�     वण�नवण�नवण�नवण�न 

जनन 3:1  

लूक 4:2  

जॉन 8:44  

2 क8रथकर 11:3  

इ
फसकर 6:11  

1 पीटर 5:8  

#कटीकरण 12:9  

 

 

पाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठ    :::: जॉन 10:10 मधील िवरोधाभास लgात oया.  सैतानाचे वण�न एक असे केले आह े

________________ फf कोण येतो _____________________, ___________________ आिण 
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________________________  दसुरीकड,े येशू येतो ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

योहान 10:10 चे श\द पाठ करणे चांगले आह.े   

 

�चतनशील�चतनशील�चतनशील�चतनशील    ��������    :::: या श\दांवर िवचार कर!यासाठी थोडा वेळ oया.  दवेाने त5ुहाला िवपुल जीवनाचे 

आशीवा�द Yदले आहते, अथ� आिण उ�शेाने भरलेले जीवन कोठे आह ेयाचा िवचार करा: __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: आप�या जीवनावर आपले आशीवा�द पाह!यासाठी आपले मन आिण मन उघड�याब�ल परमेIराचे 

आभार.  "या�याबरोबर �या हतेूपूण� नातसंेबंधात तु5ही जगत असताना 7यान ेत5ुहाला िवपुल जीवन Yदले आह े

"याब�ल "याचे आभार: ि�य �भू येशू, ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2222 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: �लोभनांचे ह�ले आिण दवेाने आप�याला कोण बनवायचे याचे सार आ4हान Yदले.  ह ेमोहक 

आिण फसवे �लोभन आप�या जीवनात आपण घेतले�या िनण�यांचे पालन कर!यासाठी आिण वापर!यासाठी 

आणखी एक श\द 5हणून Yदसतात.   ते आकष�क आहते कारण ते फसवेपणाने आणखी एक वा�तव दतेात 7याचा 

िवचार करणे ह ेदवेा�या एका खmया श\दाला अनेकदा सूcम िवरोधाभास आह.े  आपण 7या जगात राहतो "या 

जगात �लोभने आप�या सभोवताली आहते.  मोह होणे ह े�वत: म8ये आिण �वत: म8ये चुक/चे नाही परंतु 

मोहाला बळी पडणे ह ेआह.े  �लोभनांचे धूत�, धूत� �व�प आिण यो~य आिण चुक/�या फसsा भावननेे "यांना 

आप�याला फसsा भावननेे फसवे करावे लागते ह ेओळखणे ही अडचण आह.े  �लोभन ेखोटे आहते.  एकदा 

आपण गुहते जाऊन खोटेपणाचे आिमष िगळले क/ आपण अपराधीपणाने आिण लाजेने Wासले लेक/ने Wासले 

जाते.  येशून े5हट�या�माणे आिण योहान 10:10 म8ये वाच�या�माणे जीवन पूण� आिण मुf जग!याचा आनंद 

या प�रणामांनी आप�याला िहरावून घतेला.  

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: कथा सु� होत.े  उ"पि2 3:1-7 पु>हा वाचा. 

 

अ
यासअ
यासअ
यासअ
यास:::: 

1. सप� आिण ]ी एकमेकांना भेटतात.  सप� ह ेआ4हान िनमा�ण करते.  सपा�चा ]ीला पिहला श\द काय 

आह?े _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. उ"पि2म8ये दवेाचा �"यg श\द काय होता 2:16?______________________________ _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. म8ये ितचा �ितसाद काय होता dोक 2?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

21 

4. उ"पि2म8ये दवेाचा �"यg श\द काय होता 2:17? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. dोक 4 म8ये मोहकतेची रणनीती ती� होते.  सपा�चे खोटे काय आह?े _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. उ"पि2म8ये दवे ने �"यgात काय 5हटल े2:17?__________________________________________ 

7. सपा�ने दवेा�या वचना�या स"याचा खोटेपणाने िवपया�स केला आह.े  dोक 5 मधील सपा�चे श\द काय 

आहते जे अंितम मोह होत?े  "... तुझे डोळे असतील _________________________, आिण तु�ही कराल 

_____________________________, जाणून घेणे _____________________________.” 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: सपा�शी झाले�या चकमक/मुळे �"येक sf/ला 7या अंितम �Sाकड ेलg दणेे आव�यक आह:े मी 

माझे जीवन जगताना मी कोणाचा श\द पाळेन?  दवेा�या वचनाचे स"य @कवा सपा�चे खोटे श\द, दवे जे सांगतो 

"याचा िवपया�स करणारे फसवे श\द यावर मी कोणिवIास ठेवणार आह?े  अंितम आ4हान बनते: माझे जीवन 

7यां�यावर क{ Y�त आह ेते कोण असणार आह?े 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: उ"पि2 3 �या या पिह�या पाच dोकांमधील �S दवेा�या वचना�या स"याला आ4हान 

दतेात.  तुम�या डो6यातमोहाचा कु�टल आवाज तु5हाला जवळजवळ ऐकू येत नाही का, "दवे खरंच 5हणाला 

होता का...?  आिण मग दसुरा �S आणखी एक कपटी आ4हान बनतो: "तो जे 5हणाला "याचा अथ� दवेाला 

खरोखरच झाला का?"  ह ेआ4हान दवेा�या खोटारDा लाव!या�या �य�ात आह!े 

 

दवेाचा श\द खरा आह ेका?  ह ेखरंच एकमेव स"य आह ेका?  एखादी sf/ जे काही िनवडते ते स"य मानले 

जाते.  दवे खरोखरच "या�या श\दा�ारे आप�याशी बोलतो का?  आिण जर तो आम�याशी बोलला, तर तो जे 

बोलतो "याचा अथ� "याला खरंच आह ेका?  यशया मधील संदUेा यशया �या मा8यमातनू दवे काय 5हणतो ते 

पाMया 45; 18-19. 

1. तो कोण आह ेअसे दवे 5हणतो (dोक 18)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तो बोलतो "या श\दाब�ल तो काय 5हणतो?  dोक 19 चा शेवट लgात oया. ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

अन�ुअन�ुअन�ुअन�ुयोगयोगयोगयोग:::: आपण �वत: ला काही गोUvवर �S िवचारताना आढळू शकता.  उदाहरणाथ�, तु5ही िवचा� 

शकता: एकच दवे आह ेका?  7यान े�वग� आिण पृbवी िनमा�ण केली तो खरोखर दवे आह ेका?  दसुरा दवे नाही 

का?  यशया 45 मधून आले�या या उताmयात तो 5हणतो "या�माणे जर तो स"य बोलला, तर आज आप�या 

सं�कृतीत 7या अनके वेगवेगwया िवचारसरणvचे �ितिनिध"व केले आह,े जे पर�परिवरोधी िवIास sf 

करतात "याब�ल ह ेकाय सांगते?  स"य काय आह ेयाब�ल अनेकांचे �वतःचे मत अस�याचे Yदसते ते4हा मी 

स"य बोल!यावर कोणावर िवIास ठेवू शकतो? 
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मनात येणारे सव� वेगवेगळे �S असताना, आप�याला िनि'तपणे काय मािहत असू शकत?े  कधीकधी दवे 7या 

गोUी सांगतो "या स"य अस!यासारyया चपखल वाटतात.  उदाहरणाथ� 

1. ियम�यात 31:3 म8ये तो 5हणतो, "मी �ेम केले आह.े ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

मी "या काळाचा िवचार के�यािशवाय राM शकत नाही जे4हा मी त ेएखाJा िम�ाबरोबर @कवा 

ि�यsf/बरोबर उडवले आह ेआिण तरीही दवे मला 5हणतो क/ तो माuयावर साव�कािलक �ेमाने �ेम 

करतो. 

2. ियम�यात 31:34 म8ये तो 5हणतो, "मी gमा करेन _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

दवे मला gमा करतोच पण तो मला आठवण क�न दतेो क/ तो माझे िपसे िवसरतो.  "याला ते आता 

आठवत नाहीत. 

3. पु>हा रोमनम8ये 8:38-39 तो मला सांगतो क/ ,"मृ"यू @कवा जीवन नाही ____________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.” 

मला दवेा�या �ेमापासून काहीही वेगळे क� शकत नाही.  मृ"यू, घट�फोट, गैरसमज आिण सव� 

�कार�या भांडणं आिण वादिववाद यांसारyया गोUी- माuया आयु�यात मला इतरांपासून वेगळे 

करणाmया सव� गोUvचा िवचार केला तरी मला "या�या �मेापासून काहीही वेगळे क� शकत नाही ह े

खरे असू शकते का? 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    :::: बागेतील सपा�ने िवचारलेले �S युगानुयुगे कमी होत गेले आहते आिण ते आज मला िवचारले 
जातात. 

1. ियम�या 31:34 �या �काशात दोन �S िलहा: 

दवे खरंच 5हणाला होता का? _________________________________________________ 

"याला खरंच 5हणायचं होतं का? ______________________________________________ 

2. रोमकर3 :38-39 �या �काशात दोन �S िलहा: 

दवे खरंच 5हणाला होता का? ________________________________________________ 

"याला खरंच 5हणायचं होतं का? ______________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, मी स"य जाणून घे!यासाठी धडपडतो.  मला तुला काय 5हणायचे आह ेयाब�ल मला अिधक 

जाणून oयायचे आह.े  तुमचा श\द स"य आह ेह ेजाणून घे!यास, समजून घे!यास आिण �वीकार!यास मला मदत 

करा.  तु5ही स"य बोलता आिण जे यो~य आह ेते जाहीर करा (यशया 45:19). _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    3333    
 
अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: जर आपण उ"पि2 3 कड ेपरत वळलो, तर एक �S अजूनही कायम आह:े दवेाने झाड का तयार 

केले आिण मग "या िविशU झाडाला, चांग�या आिण वाईटा�या aानाचे झाड खा!यास मनाई का केली?  वर 

"या आदशेाला अवaा के�याब�ल मृ"यू ह ेवा6य होते.  �थमदश�नी ही अ>यायकारक मागणी आिण कठोर िशgा 

वाटते.  दवेाने असे 5हणणे क/ तो �ेमाचा दवे आह ेआिण नंतर इत6या कठोर दडंासह ही आaा दणेे अथ�पूण� 

वाटत नाही. 

 

आपण दोन गोUvचा िवचार क�या.  �थम, दवे हा एक संबंधी दवे आह ेह ेआपण समजून घेतले आह.े  तो च 

तयार करतो आिण जो "यान ेकेले�या सव� काहvम8ये जवळून गंुतलेला आह.े  एक �कारे ह ेपालक आिण मूल 

यां�यातील आदश� संबंधासारखे आह.े  दवेाने अशी रचना केली क/, मुला�या िन[मतीत पालकाचा सहभाग 

असावा.  पालक मुला�या जीवनात जवळून गंुतलेले राहतील आिण पालकाने मुलाची काळजी घे!यासाठी 

िडझाइन करावे असा "यांचा हतेू होता.  दवे "या�या िन[मतीची पूण� काळजी करतो आिण तो �टकवून ठेवतो.  

तो कधीही ते @कवा "यान ेतयार केले�या चा "याग करत नाही (यशया 49: 15- 16).    

 

"याचबरोबर दवेा�या इ�छे�माणे �ेमाचे खरे �व�प समजून घेणे ही महtवाची गोU आह.े  �ेम ही एक िनवड 

आह,े इ�छाशf/ची कृती आह.े  ही मुyयतः भावना नाही.  �ेम कर!याची िनवड करतो.  कोणीही तु5हाला 

दसुmया sf/वर �ेम करायला लावू शकत नाही @कवा �ेम क� शकत नाही.  आaाधारकता ही �ेमा�या 

िनवडीची अिभsf/ आह.े  पालकमुलावर �ेम करतो आिण मूल "या �ेमाला आaा पाळ!याची िनवड क�न 

�ितसाद दतेे.  घरात पालकांनी ��थािपत केले�या सीमा कुटंुबांना असे वातावरण दतेात 7यात एकमेकांब�ल 

�ेम दश�िव!यासाठी.  मूल, जोडीदार आिण अगदी पालकांनाही "या सीमांचा आदर क�न आिण "याचा स>मान 

क�न �ेम कर!याची संधी Yदली जाते. 

 

दवे हा िनमा�ता आह ेआिण पु̂ ष आिण ]ी िनमा�ण झाले आहते हहेी आपण लgात ठेवले पािहजे.  "या 

िनमा�"यान ेिनमा�ण केले�या ना"यात पु^ष आिण ]ी यांना समजून घे!याची आिण जग!याची गरज होती.  

दवेाला ते जसे माहीत होते तसे "यांना आaा भंग होताना दवेाने पाM नये 5हणून "या झाडाला मनाई कर!यात 

आली होती, उलट तो दवे कोण आह ेह ेदवेाला मा>य कर!याची संधी द!ेयासाठी झाडाला मनाई कर!यात आली 

होती.  "यांची मौ�यवान िन[मती 5हणून "यांचे �थान मा>य कर!याची आिण "यां�यावरील अिधकारसादर 

क�न "या�या वरील अिधकाराचे पालन क�न "या�या वरील �ेमामुळे ही संधी होती. 

 

उ"पि2 3:5 म8ये सपा�चा अंितम �S हा आह ेक/ दवे कोण होणार आह!े  जोपयlत मूल �ौढ होत नाही, तोपयlत 

�S उरतो: पालक कोण होणार आह?े  "या�याबरोबर�या "यां�या ना"या�या aानात "याची िन[मती सुरिgत 

असावी अशी दवेाची इ�छा होती.  तो दवे होता, "यांचा िनमा�ता होता आिण ते "याचे िनमा�ण केलेले होते.  

"यांनी फf "याचा चांगुलपणा जाणून oयायचा होता.  "यान ेजे काही केले होते "यात "यान ेत े�द[शत केले 

होते.  "यांनी "या�याआिण एकमेकांशी असले�या �ेमा�या ना"याचा आनंद लुटला असता अशी "याची इ�छा 
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होती.  "याला वाईट जाणून घे!या�या जबाबदारीचे ओझे सहन करायचे होते आिण "या�या �भावापासून 

आिण शf/पासून "यांना संरgण Jायचे होते.   

 

िवशेषत: लोकांशी "याला हsा असले�या �ेमा�या ना"याब�ल "यान ेजे काही केल ेहोत,े "याब�लचे "याचे �ेम 

धो6यात आले होते.  पण "यान े�वे�छेने ही जोखीम प"करली आिण आप�या श\दावर िवIास ठेवून आिण 

"या�या आaाधारकतेन ेजगून "यांना "या�याब�लचे �ेम दाखव!याची संधी Yदली.  प�रणामी "यांचे जीवन 

"या�यावर आिण "या�या श\दावर क{ Y�त होईल. 

 

ह ेलgात घेऊन �"येक श\दाचे महtव िवचारात घेऊन उ"पि2 3:6 िलहा.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

"ितने काही घतेले आिण खा�ले.  ितने ित�या नवmयाला काही Yदले... आिण "यान ेते खा�ले." 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब: : : :   
1. शांत �ितOबबासाठी काही gण oया.  नुकतेच काय घडले याब�ल तुमचे काही िवचार काय आहते?  

दवेाचा चांगुलपणा आिण औदाय� फf माहीत असणे आिण आता आणखी काही आह ेया खोटेपणावर 

िवIास ठेवला असता तर काय झाले असेल?   उ"पि2 3:7 5हणत,े "मग ______________ �या दोघीही 

हो�या ____________________ …”   खोटेपणा आिण फसवणुक/ला बळी पड!याब�ल इतके 

िवनाशकारी काय आह?े __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. िनिष+ झाडाव�न खाऊन ह4वेने कायदभंेगकसा तक� संगत केला असेल?  तु5ही तक�शु+ ता"कािलन 

ता"कािलत करता?  तु5ही �वत: ला जे काही खोटे सांगाल "यात काय आह?े  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग:::: आपले �ितOबब आप�याला वैयिfक िवIासा�या वेळी नेईल. 
1. एक काळ आठवतो जे4हा तु5ही मोहाला बळी पडलात, बंड केले आिण आaा भंग केला.  प�रि�थती 

काय होती? 

______________________________________________________________________________ 

2. एक काळ आठवतो जे4हा तु5ही दसुmया sf/�या श\दां�ारे आिण कृती�ारे दवेाचे �ेम आिण gमा 

अनुभवली होती.  ती sf/ कोण होती आिण "याचे/ितचे श\द आिण कृती काय होती 7यामुळे दवेाचे 

�ेम आिण gमा तु5हाला झाली? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

टीप: िसन हा एक आजार आह ेजो आप�या आिण मा�यासह आयु�यभर पसरला आह.े �मा हीच देव ◌ाची 

ऑफर देतो.  आप�या मुलांची �मा के�याने आप�या साचेमुळे होणारे नुकसान, नुकसान बरे होते �यामुळे आपण 

�या�यापासून वेगळे झाल ेआहोत.  �मा के�याने संबंध पु�हा ��थािपत होतात आिण शांतता ��थािपत होते.  

जे�हा आपण आप�याला नाराज करणा!या इतरांना �मा देतो, ते�हा उपचार �"#या सु$ होते �यामुळे संबंध 
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पु�हा ��थािपत होतात.  देव आप�याला �मा करतो ते�हा आपण एकमेकांना �मा करतो.  �भू�या �ाथ%नेत 

(कधीकधी "आपले वडील" &हणून संबोधल ेजाते) आपण �ाथ%ना करतो "आिण आप�यािव() (आप�या 

कज%दारांवर) अित#मण करणा!यांना �मा करत असताना आपली घुसखोरी (कज-) माफ करतो." 

3. दवेा�या �ेमाची आिण gमा कर!याची संधी त5ुहाला कधी िमळाली आह ेकारण त5ुही तुम�या 

आयु�यात दवेा�या �ेमाची आिण gमाकर!याची शf/ अनुभवली आह?े  ती sf/ कोण होती आिण 

दवेाने "याचे �ेम आिण gमा "याला/ितला द!ेयासाठी तुझा कसा वापर केला? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: िनमा�ता दवेा, मी फf तुला माझा चप�लेपण कबूल क� शकतो.  मी िनवडले�या, बोल!यासाठी 

िनवडले�या आिण िवचार कर!याचा िनण�य घेतले�या गोUv�ारे मी अनेक �कारे तुम�यािव^+ बंड केले आह.े  

मी तु5हाला मला gमा कर!यास सांगतो आिण मला ह ेलgात ठेव!यास सांगतो क/ त5ुही मला माuया �ेमात 

आिण माuया इ�छेने तयार केले आह ेजे माuया तारणहार येशू�या मा8यमातून भरललेे आिण gमा केलेले 

जीवन असावे. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444    
 
अ�याअ�याअ�याअ�यापनपनपनपन:::: जेनेिसस 3:6 म8ये नुकतचे काय घडले ते पु>हा पाMया.  आदाम आिण ह4वेने �लोभनYदले आिण 

मग "यांचे डोळे उघडले गेले.  "यां�याकड ेबोट दाखवणं आिण 5हणणं सोपं आह,े "मुला, तू ते उडवलंस का!  

बाक/�यांना संधी नाही."  आपण }कपासून दरू आहोत असा िवचार करणे सोपे आह ेकारण आम�याकड े"यांना 

दोष आह.े  आपण थोड ेजवळ पाMया. 

 

सु^वात कर!यासाठी एक जागा 5हणजे उघडझाले�या भूकांकड ेपाहणे.  कदािचत जेनिेसस 3 म8ये Yदसणारे 

फळ आप�या �वतः�या जीवनात आढळणाmया "फळा"इतकेच प�रिचत आह.े  उ"पि2 3: 6 मधील फळांचे 

वण�न कर!यासाठी कोणते श\द वापरले जातात? 

• झाडाचे फळ होत े___________________________________________________________ 

• झाडाचे फळ होत े___________________________________________________________ 

• झाडाचे फळ होत.े.. सु+ा __________________________________________________________ 

ह ेफळ अ�ासाठी चांगले होते, पाह!यास आनंददायक आिण शहाणपणासाठी इU होते. 

 

पिहली भूक 5हणजे आप�या इ�छांनी आपले जीवन चालवायचे, आपले दवे 4हावे.  ह ेअिधक �या इ�छेम8ये 

�पUपणे Yदसून येते.  आम�याकड ेकधीच पुरेसे Yदसत नाही.  अिधक हवे ची आपली भूक अतृ� आह.े  जे4हा 

आम�याकड ेकाही डॉलस� असतात ते4हा आ5हाला अिधक डॉलस� हवे असतात.  जे4हा आम�याकड ेअिधक 

डॉलस� असतात ते4हा आ5हाला आणखी डॉलस� हवे असतात.  जे4हा आप�याला फारशी ओळख नसते ते4हा 
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आप�याला अिधक हवे असत.े  जे4हा आप�याला अिधक मा>यता असते ते4हा आप�याला आणखी हवे असते.  

जे4हा आपण असंतोष आिण असंतोषा�या भावनेन ेजगतो ते4हा आपले जीवन आभार आिण कौतुक �ितOबिबत 

कर!यात अपयशी ठरते.  आपले जीवन आप�या इ�छांवर क{ Y�त कर!याचा मोह आह,े जसे क/ अिधक, अिधक, 

अिधक असणे! 

 


ित�बब
ित�बब
ित�बब
ित�बब:::: अशा वेळेचा िवचार करा जे4हा आपण पािहल,े @कवा कदािचत आप�या इ�छाइत6या शिfशाली 

प+तीने अनुभव�या क/ आपण जे केले "यावर इ�छांनी िनयं�ण ठेवले ... 

1. प�रि�थती काय होती? __________________________________________________________ 

2. ही एक अतृ� भूक 5हणून अनुभवली गेली होती का जी अिधक काळ तळमळत होती? ____________ 

3. "याचा प�रणाम काय झाला? ______________________________________________________ 

 

दसुरी भूक 5हणजे आनंदाची इ�छा.  जर ते माuया गरजा पूण� करत असेल, तर मला त ेहवे आह.े  जर ते चांगले 

वाटत असेल, चव चांगली असेल, चांगली Yदसत असेल, तर मला ते हवे आह.े  आनंदाची भूकही अतृ� आह.े  

आनंदाकड ेआप�या माग!या ती� कर!याचा एक माग� आह.े  सुख सवयी आिण नतंर sसने बनू शकतात.  

आनंद तक�शु+ िवचार, िनरोगी िनण�य आिण �वत:�या आ"मक{ Y�त जगा�या पलीकड ेजाणारे िवचार यांना 

सुचवू शकतो.  शेवटी, सुखामुळे नातसंेबंध धो6यात येऊ शकतात.  जर एखाJा sf/न ेआनंद िमळव!याचे 

जीवनाचे क{ � बनव�यास दवेाशी असले�या नातसंेबंधाचे काय होऊ शकत?े ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: अशा काळाचा िवचार करा जे4हा तुम�या आनंदा�या भुकेमुळे एखाJाशी तुमचे नाते धो6यात आल े

असेल, कदािचत दवेाशी तुमचे नातहेी धो6यात आले असेल. 

 

1. नातेसंबंध ना हानी पोहोचव!याचा @कवा गमाव!याचा धोका कशामुळे होता? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. तु5ही प�रि�थतीवर िवचार करता, �वत:ला िवचारा, "यानंतर �या लढाईसाठी मी �वत: ला कसे 

सुस� केले असत?े ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ितसरी भूक 5हणजे शहाणपण िमळव!याची इ�छा.  aान 5हणजे शf/.  जे4हा आप�याला अिधक मािहती 

असते ते4हा आपण इतरांब�ल�या आप�या कृतvवर िनय�ंण ठेवू शकतो; आपण �वत: ला चांगले Yदस!यासाठी 

घाबरवू शकतो.  शf/ आप�याला िनयं�ण ठेवू शकते.  जग माझे आह ेआिण मी ते Oजक!यासाठी बाहरे आह.े  

स2ा आिण िनयं�ण आप�याला असा िवIास ठेवते क/ आप�याला कोणाचीही गरज नाही आिण आपण आपले 

जीवन अिभमानान ेआिण �वतं� जगू शकतो, िनमा�ता 5हणून दवेावर अवलंबून नाही.  पु>हा, जर एखाJा 

sf/न ेस2ेचा शोध आप�या अि�त"वाचे क{ � बनू Yदले तर काय होते याचा िवचार करा. 

____________________________________________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: अशा प�रि�थतीचा िवचार करा 7यात स2ा आिण िनयं�णाची गरज िनमा�ण झाली आह.े.. 
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1. �वतं� जीवनशैलीची गरज कशामुळे िनमा�ण झाली? _____________________________________ 

2. aान, शf/ आिण िनयं�ण इतके आकष�क कशामुळे बनल?े _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. स2ा अि�त"वाचे क{ � बनली तर काय होईल?  ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

यशया 14:13-14 म8ये संदUेा यशया�या मा8यमातून दवे मानवजातीचे Vदय �कट करतो.  तयार केलेली 

sf/ काय 5हणत?े  पाच "मी इ�छा प�..." सूचीत करा. 

1. मी करीन _______________________________________________________________________ 

2. मी करीन _______________________________________________________________________ 

3. मी करीन _______________________________________________________________________ 

4. मी करीन _______________________________________________________________________ 

5. मी करीन _______________________________________________________________________ 

 

आ"मिवभाजन हा अंितम शेवट आह.े  हा मोह आह ेआिण मिहलेने हचे िनवडले.  आपण �पUपणे दलु�g क� नये 

5हणून आपण दबाव टाकूया.  ती ]ी सव��थम खाणार होती.  ितचा नवरा ित�याबरोबर होता.  वरवर 

पाहता, "ितने ित�याबरोबर असले�या आप�या पतीलाही काही Yदले आिण "यान ेते खा�ले" या सनागाने 

दवेापेgा वेगळा श\द ऐक!या�या पया�यानेही तो मोिहत झाला होता. 

 

त%डपाठत%डपाठत%डपाठत%डपाठ    :::: या gणी आपण फf दवेाकड ेपाM शकतो जो आप�यावर �ेम करतो आिण "याला आपली ि�थती 

मा>य करतो.  रोमकरांकड ेवळा 2: 23- 24.  या 22 वचनातील अगदी शेवट�या वा6यात असे िलिहले आह,े 

"काही फरक नाही."  या श\दांनी सु^वात क�न 23 आिण 24 असे dोक िलिहतात: "काही फरक नाही... 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

तु5हाला या दोन वचनांना तrड पाठ कर!यास �ो"सािहत केले जात.े  त ेआप�या मेमरी लाय�रीम8ये 

जोड!यास सुरवात करा.  ह ेश\द आप�याला आठवण क�न दतेात क/ मानवतनेे एक गोU सामाियक केली आह े

ती 5हणजे सवाlनी पाप केले आह ेआिण "या�या िन[मतीला "या�या इ�छे�माणे दवेाची खरी �ितमा �ितOबिबत 

कर!यात अपयशी ठरले आह े(उ"पि2 1 :27).  पण "याच वेळी, येशूने Yदले�या मोचनतेून "या�या कृपेने आपण 

मुfपणे >या�य आहोत याची आठवण ही वचने आप�याला क�न दतेात. 

 

�ा�या�ा�या�ा�या�ा�या:::: 
1. �या�य�या�य�या�य�या�य    ---- दवे माझे पु� माuयािव^+ ठेवत नाही.  माuया अवaाके�यामुळे मला आता माuयावरील 

आरोपांचा सामना कर!याची गरज नाही.  >या�यत�ेया उलट िनषेध केला जातो.  मला दवेाने दोषी 

नस�याचे घोिषत केले आह.े  तो मला 5हणतो क/ ह ेनाते पु>हा ��थािपत झाले आह.े  येशूचे जीवन, 

"या�या दःुखआिण मृ"यूसह, माuयासाठी केले गेले.  "यान ेमला दवेाशी बरोबर बनवल ेआह.े 

2. कृपाकृपाकृपाकृपा    – दवे मला "याचे �ेम दतेो जे मी कमवू शकत नाही आिण नQ/च पा� नाही.  मी "याला 

दखुाव!यासाठी खूप काही केले आह.े  माuया अवaा 5हणजे मृ"यू.  माuया िसनमुळे मी हचे पा� आह.े  
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उ"पि2 2: 17 आिण रोमन 6 :23 पहा.  येशू�या िशgेतनू आिण मृ"यू�या मा8यमातनू मा� मला 

दवेाचे अशोभनीय �ेम, "याची कृपा �ा� होते आिण दवेावरील ते �ेम मला "या�याबरोबर िचरंतन 

जग!यास मोकळे करते. 

3. मोचनमोचनमोचनमोचन - दवेाला पापामुळे गमावलेले सव� परत िवकत oयायचे होत े@कवा सोडवायचे होत.े  माझे 

िनद�ष"व हरवले होत.े  "या�याशी माझे नात ेहरवले होत.े  जणू काही मी पाना, मृ"यू आिण सैतानाचा 

गुलाम झालो.  माuया "गुलामिगरीतून" मला परत िवकत घे!याची @कमत 5हणजे "याचा मुलगा येशूचे 

जीवन.  माuया पापामुळे माuयावर आले�या फाशी�या िशgेपासून मला परत िवकत घेऊन मला 

दडपशाहीतून वाचवणे ही दवेाची कृती आह.े  "यान ेह ेपिव� जीवन, मृ"यू आिण पुन^"थान, माझे 

�रडीमर यां�या �ारे केले. 

 

टीप: संपूण� अ,यास मािलकेत या अटvचा फेरिवचार केला जाईल.  या gणी त5ुहाला या उताmयात 

(रोमकर 3 :23- 24) लागू केले�या श\दांशी �वत:ला प�रिचत क�न घे!यास �ो"सािहत केल ेजात.े  

आप�या नोट काड�म8ये इतरांसोबत या sाyया जोडा, @कवा भिव�यातील संदभा�साठी, आप�या 

वहीतील sाyयां�या यादीम8ये या जोडा. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: पु>हा िवचार करा रोमकर 3:23- 24...  परमेIर, मला माहीत आह ेक/ मी पाप केले आह ेआिण 

िचरंतन मृ"यूिशवाय काहीही पा� नाही.  येशून ेमला >याय यत केला आह,े 7यान ेमला "या�या रfान ेिवकत 

घेतले आह ेआिण मला पु>हा तुझे मूल बनवले आह,े "याचे आभार.  माझे िसन माuयािव^+ न धर�याब�ल, 

मला gमा के�याब�ल, मला दोषी न घोिषत के�याब�ल ध>यवाद.  तुम�या कृपेब�ल ध>यवाद, तुम�या 

�ेमाब�ल जे मी पा� नाही.  येश,ू माझा �रडीमर, 7यान ेमला जग!यास मोकळे केले आह ेआिण मला आप�या 

समीपातून बनवले आह,े "या�याब�ल ध>यवाद. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 3:7-13 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    :::: िसन जगात दाखल झाला आह.े  उ"पि2 3:7 म8ये पुढे काय होते याचे वण�न केले आह.े  "मग... 

• �यांचे डोळे ________________________________________________ 

• आिण ते _________________________________________________ 

• तर ते __________________________________________________ 

• बनवलेले ____________________________________________________.” 

 

अवaा कर!याचे प�रणाम होतात.  जे4हा वाहतकू कायJाचे उ�लंघन केल ेजात ेते4हा प�रणाम 5हणजे दडं 

असलेले ितक/ट आह ेजे भरणे आव�यक आह.े  जे4हा मूल जाणीवपूव�क पालक@कवा अिधकारातील एखाJाचा 

अवमान करत,े ते4हा मुलाला िशgा होत.े  "चांग�या आिण वाईटा�या aानाचे झाड" न खा!या�या दवेा�या 
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आaेचा अवमान के�यावर आदाम आिण ह4वे�या अवaेचे प�रणामही लगेच च4हाCावर आले.  दवेाने 

"यां�यासाठी कधीही 7या गोUी चा हते ून4हता, "या गोUी"यांनी अनुभव�या. 

 

एक नजर टाकूया.  या वेळी 7-13 dोक पु>हा वाचा. 

 

प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम #1:   

िसनचा ता"कािलक प�रणाम लािजरवाणा आह.े  ""यांना समजले क/ ते ____________  (उ"पि2 3:7).  

"यांना चांगले मािहत होते पण आता "यांना वाईटही मािहत होते.  तर, उ2म क4हर-अप सु� होत.े  त ेपिहली 

गोU 5हणजे िशव _________________________________  "यां�या लाजेमुळे ते_______________ 

एकमेकांपासून �वत: ला वेगळे झाले 5हणून "यांनी क4हPरग केले.  "यांनी एकदा सामाियक केले�या जवळीक/ 

संपली होती.  आता "यांना "यां�याम8य ेयेणाmया सव� शी सामना कर!याची गरज होती. 

 

प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम #2:   

dोक 8-10 वाचा.  िसनचा पुढचा िनरीgणीय प�रणाम 5हणजे अपराधीपणा.  अपराधीपणामुळे आप�याला 

लप!याची इ�छा होते.  dोक ८ 5हणतो, "... आिण ते बागे�या __________________________  दवेाने 

___________________________"यां�यासाठी जे िनमा�ण___________________________ केले होत,े 

ते आता "यांना िम� 5हणून तयार केले�या आिण आनंद दणेाmयापासून झाकून लपवायचे.  "या�याबरोबर 

"यांना घाबर!यासारखे काहीच न4हते.  आता ते "या�यापासून लपले आहते. 

• "पण परमेIरान े"या माणसाला बोलावले, “__________________________________________?” 

• आिण "या माणसाने उ2र Yदले, “___________________________________________________.” 

"यां�या िन[मती�या वेळी "यांना मािहत न4हत ेक/ त ेन` आहते.  न` असणे ह ेएक िच>ह @कवा �तीक होते क/ 

"यांना दवेापासून @कवा एकमेकांपासून वेगळे करणारे काहीही अि�त"वात न4हत.े  नवरा-बायको आिण 

"या�याबरोबर राह!याचा दवेाचा हतेू असा होता.  तुला कोणी सांिगतल?ं  लाज आिण अपराधीपणामुळे "यांचे 

िसन उघड झाले.  लाजेमुळे "यांना मािहत होते क/ ते न` आहते आिण "यां�या अपराधीपणामुळे ते घाबरत 

होते आिण लपून बसले होते. िनरागसपणा िनघनू गेला होता.   

 

��������    :::: कदािचत आपण तेवढे वेगळे नाही.  जे4हा आ5हाला कळले ते4हा एखाJाला आमचा �ितसाद काय 

आह?े  "तुला कोणी सांिगतलं?"?  फोडा!  आ5हाला ताबडतोब लपून बसायचं आह.े  आपण झाडांचा वापर 

आपली लप!याची जागा 5हणून क� शकत नाही परंत ुआ5ही लपतो. 

1. आपण केले�या भूतकाळातील चुकांब�ल आपली लाज आिण अपराधीपणा मा>य करणे आप�याला 

कठीण वाटते का? _______________________________________________________________ 

2. दवेापासून आिण इतरांपासून लप!याचा �य� कर!यासाठी आपण तयार केलेले "आवरण" काय आहते?   

______________________________________________________________________________ 
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3. तु5ही लप!यासाठी कुठे जाता, @कवा तु5ही कसा सामना करता, जे4हा त5ुहाला भीती असते क/ त5ुही 

खरोखर कोण आहात आिण तु5ही जे केल ेआह े"याब�ल तु5हाला भीती आह?े __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम #3:   

िसनचा ितसरा िनरी7णीय प;रणाम �हणजे दोष एखा5ावर ?कवा दसुर् या एखा5ावर ठेवAयाची गरज आह.े  वचन 11 

म%ये देव िवचारतो, "तुला आह ेका? __________________________________________________________.” 

• आिण, "या माणसाचा �ितसाद काय आह?े _____________________________________________ 

_____________________________________________ आिण मी ते खा�ले.  आदामाने केवळ 

]ीवरच न4ह ेतर दवेावरही दोष ठेव!याचा �य� केला!  "]ी ______________ मा)याबरोबर इथे 

ठेवा..."  मग देव �या Bीशी बोलला आिण िवचारतो, “____________________________________?” 

• ती ]ीही दोष द!ेयाचा �य� करत आह े5हणून ती 5हणते, “_______________________________ 

____________________________________________________________________________.” 

दोषाला िव|ांती साठी जागा आव�यक आह.े  पण, दोष नातेसंबंधांना काय करतो?  दोष "या माणसाला केवळ 

"या�या प�ीपासूनच वेगळे करत नाही, जसे आ5ही dोक ७ म8ये िशकलो होतो, तर दोष "याला दवेापासून 

वेगळे करतो, 7याला "यान ेजे िनमा�ण केले होते ते आवडले होते आिण 7याला "यान ेजे काही केल ेहोते "यासाठी 

फf "याचे सव�2म हवे होत.े 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: 
1. 7या गोUvसाठी दवेाला दोष िमळतो "या गोUvवर िवचार कर!यासाठी एक िमिनट oया. ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 7या वेळी त5ुही दोष दतेो "या काळाचा िवचार करा. _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. आप�या �वतः�या िवचारांची आिण कृतीची जबाबदारी घे!यास आपण नकार दतेो.  ह ेनेहमीच 

आप�यािशवाय कोणीतरी @कवा दसुरे काहीतरी असते 7याला आपण दोष दऊे इि�छतो.  लोकांनी 

जबाबदारी घेतली आिण यापुढे दवेासह इतर कोणाचा तरी दोष शोधला नाही तर काय फरक पडले? 

_________________________________________________________________________ 

4. आप�याला असे वाटते का क/ आप�याला जबाबदारी घे!याची गरज आह ेआिण आता दोष दणेे िनवडू 

नका?  असे असेल तर तु5ही कोणता बदल क� शकता? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: भगवान दवेा, मी पापी आह.े  मी �वत:�या आयु�यात केले�या िनवडीची जबाबदारी घे!यात मला 

माझी लाज, माझा अपराध आिण अपयश मुळे दोषी ठरव!यात आले आह.े  मी जे काही बोललो आिण केले 

"याब�ल मला gमा करा 7यामुळे माuयात आिण माuया आवड"या गोUvम8ये वेगळेपणा िनमा�ण झाला आह.े  

मी �वत: ला तुम�यापासून वेगळे कर!यासाठी केले�या गोUvसाठी मला gमा करा.  मी तुमचे मूल आह ेयावर 

माझा िवIास आह ेआिण िवIास आह ेकारण मी >या�य आह,े तुमची मुf कृपा �ा� केली आह ेआिण येशू�या 

रfान ेमाझी सुटका केली आह.े  यासाठी मी तुमचे आभार आिण �तुती करतो. 
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____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    6666 

    

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    :::: आपण िन[मती�या कथेत या gणी थांब!याचे धाडस क� शकत नाही, केवळ आपली लाज, 

अपराधीपणाची खा�ी आिण आप�या �वत:�या िवचारांची आिण कृतvची जबाबदारी घे!यात आपले अपयश.  

ियम�या 31:3 मधील श\द आठवतात, "मी तुuयावर साव�कािलक �ेमाने �ेम केले आह.े.."  उ"पि2 3 �या कथेत 

या gणी दवेाब�ल सवा�त गैरसमज झाले�या संक�पनांपैक/ एक 5हणजे दवे कंटाळला होता, "यान ेसृUीवर शाप 

लादला होता, ितर�कारान ेआपले हात वर केले आिण पु>हा कधीही न पािहलेले @कवा ऐकू न येणार् या बागेतनू 

फाडले.  दवे रागावला होता, "याचा राग हरवला होता, ितर�कार दाखवला होता आिण नंतर "या पु^षआिण 

]ीआिण "यान ेबनवले�या सव� ◌ा◌बं�ल ितर�कारान ेवागला होता, ही क�पना आह.े 

 

चला पु>हा dोक 14 वर कथा घेऊया.  �थम, दवे सपा�ला संबोिधत करतो.  तो 5हणतो, "कारण __________ 

__________________________________________________________________________________...” 

लढाई सु� झाली आह!े  यु+ चालू आह.े  बाजू िनवड�या गे�या आहते आिण �पUपणे ओळख�या गे�या आहते.  

लढाई चांग�या आिण वाईट यां�यात आह.े  �"येक संघाचा चॅि5पयन आह.े  ते कोण आहते? 

1. �तो� 106:1 आ5हाला कोण सांगते क/ चांग�यासाठी चॅि5पयन आह?े _______________________ 

1 कPरथकर 15:57 म8ये दवेा�या िवजयी चॅि5पयनची नावे आहते! "तो _____________________ 

______________ _____________.” 

2. इYफसकर 6:11-13 म8ये लढाईसाठी कपड ेघाल!याचे आिण कवच प�रधान कर!याचे िच� वापरले 

आह.े___________________________________________  वाईटाचा चॅि5पयन कोण आह?े   

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: सव� शा]वचन या लढाईब�ल आह ेआिण ते आजपयlत संतापले आह.े  बायबल ह ेयु+ आिण 

�ेमा�या उ"कटतेब�लचे पु�तक आह ेजे या अपराधाला चालना दणेारे आह.े  बायबलमधील सव� पु�तके या 

म8यवतK िवषयाभोवती आधा�रत आहते.  पा�ांचे वण�न केले जात.े  रणनीती उघड केली जाते आिण भूखंड 

उघड केले जातात.  चॅि5पय>स आमनेसामन ेआले.  या गाथेची सु^वात उ"पि2 3 म8य ेदवेाने सपा�शी 

बोल�या�या श\दांनी होत,े "कारण त5ुही ह ेकेले आह.े"  शेवटी, दवेाने पुढील dोक, 14 आिण 15 म8ये 

बोलले�या या शापाने वाईटासाठी चॅि5पयनचे नेमके काय होणार आह ेह ेजाहीर केले.  खरं तर �कटीकरण 

12:9 "या�या साठी आिण "या�या दUुते�या टीमसाठी, "या�या "अंधाmया जग" संघासाठी कथेचा शेवट सांगतो.  

हा dोक िलहा:  ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

मग, सव� भांडणकशाब�ल आह?े  दवे चांगला आह ेआिण "यान ेजे काही िनमा�ण केले त े"यान ेचांगल,े खूप 

चांगले अस�याचे घोिषत केले (उ"पि2 1:31).  "याचा हतेू असा होता क/ "यान ेतयार केले�या लोकांना फf 

चांगले मािहत होते आिण ते फf "या�याबरोबर�या ना"यात राहतात, फf "या�या श\दाला �ितसाद दते 
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होत,े 'वड� ऑफ द वड� ऑफ द वन जो गुड' आह.े  पण लgात ठेवा, सपा�ने िनमा�ण केलेला मोह हा होता क/ 

"यांना चांगले आिण वाईट मािहत आह.े  सैतानाची इ�छा होती क/ "यांनी "याला ओळखावे, दUु.  "याला ते 

"या�या बाजून ेहवे होते.  "यांनी आप�या श\दाचे पालन करावे अशी "याची इ�छा होती.  "याचा मोह "यां�या 

अि�त"वा�या मुळाशी गेला.  "यांना या �Sाचे उ2र Jावे लागेल: "यां�या Vदयात आिण जीवनात कोण रा7य 

करेल आिण रा7य करेल?  ही लढाई आता मानवजाती�या आ"5यांसाठी संतापली आह.े  दवे Oजकेल क/ 

सैताना?  या �Sाचे उ2र कधी ही द!ेयाचा दवेाचा हतेू न4हता.  "यांनी "या�यावर �ेम करावे आिण "यांना 

"यां�या �ेमळ िनमा�"या5हणून "यां�या Vदयात रा7य क� Jावे, जे "यां�या जीवनाचे क{ � असतील अशी "यांची 

इ�छा होती. 

 

dोकांम8ये 14 आिण 15 दवेाचा ;ोध सपा�वर, दUुतेवर ओतला जातो.  तो सप�, सैतान यावर शाप दतेो.  सव� 

संaा सैतानासाठी वापर�या जातात 7याला कधीकधी पडलेला दवेदतू 5हणून संबोधले जाते.  14 आिण 15 

dोक "यां�या िनधनाब�ल बोलतात. 

• तो आह े__________________________ दवेाने (dोक 14). 

• तो करेल _________________________ "या�या पोटावर "याचे उव��रत आयु�य (dोक 14). 

• "याचे डोके असेल _____________________________ (dोक 15). 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: dोक 14 आिण 15 ह ेसमज!यास कठीण dोक आहते परंतु ह ेजाणून घेणे मह"वाचे आह ेक/ 

वचन 15 हा बायबलमधील पिहला dोक आह ेजो मानवजातीची सुटका कर!या�या दवेा�या वचनाब�ल 

बोलतो.  (टीप: या धडधडीत sाyयांचा आढावा oया.)  दवे आता अि�त"वात असलेले तुटलेले नात ेदवे पु>हा 

��थािपत करेल, जे दवे ◌ाला आिण सव� मानवांना वेगळे करत,े खरे तर दवेाला सव� सृUीपासून वेगळे करत,े 

असे वचन या वचनात Yदले आह.े  आिण, सप� आिण ]ीची संतती यां�यात अि�त"वात असले�या या वैराचा 

प�रणाम काय होईल? 

1. "तो तुमचे डोके िचरडून टाकेल" येशू�या दःुख, मृ"यू आिण पुन^"थाना�ारे आपला िवजय आह े7याचा 

आपण भिव�यातील चार नवीन करारशुभवत�मान पु�तकांवर अिधक तपशीलवार अ,यास क�.  

तथािप, या िचरडले�या फट6याब�ल जाणून घे!यासाठी पुढे वाच!यात रस असले�यांसाठी, 

१कPरिथय>स वाचा15:20-28, 54-57. 

2. "... आिण तू "या�या टाचेवर �हार करशील" येशू�या मृ"यूचा संदभ� दतेो.  हा संप "याचा मृ"यू आह े

याची खा�ी आह ेपरंत ु"याचे पुन^"थान 5हणजे "या�या डो6याचा ";श" या दUुावर िवजय आह.े 

 

पाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठ    :::: उ"पि2 3:15 हा एक कठीण माग� आह ेह ेमा>य क�न, तरीही, आप�याला ते �मृतीला सु^वात 

कर!यास �ो"सािहत केले जाते.  हा dोक आिण आपण आप�या संपूण� अ,यासात जमा कराल ह ेआप�याला 

aान दईेल कारण दवे "या�या वचना�ारे आप�याला मुf/ची कथा उलगडत आह.े  अनु;मिणका काड�वर 

उ"पि2 3:15 िलहा आिण हा dोक पाठ करा.  तु5हाला आिण माझी सुटका कर!या�या दवेा�या पिह�या 

वचनाची आठवण क�न द!ेयासाठी आिण अशा �कारे आ5हाला पु>हा आपली मौ�यवान मुले बनव!या�या 

काड�वर "दवेाचे वचन" िलिह!याचा िनण�य त5ुही oयाल. 
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�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम    :::: साचेचे प�रणाम सव� सृUीत पसरलेल ेअसतात. 

1. ह े�थम दवेा�या वड� टू इ4हम8ये dोक 16 म8ये पािहले जाते.  ]ीसाठी दोन प�रणाम �पU आहते.   

"याचे प�रणाम काय होतील असे दवेाने काय 5हटल?े 

मी खूप छान करन __________________________________________________________ 

तुझी इ/छा ______________________________________________________________ 

2. "या माणसाने ही अवaा केली.  पापा�या शापाने आदामा�या जीवनावरही प�रणाम झाला.  या �या 

तडा-यामुळे दवे काय 5हणाला? 

शािपत �हणजे _____________________________________________________________ 

... वेदनादायक Cारे _________________________________________________________ 

ते उ�पादन करेल ___________________________________________________________ 

... आिण तु�ही कराल ________________________________________________________ 

... तु)यापयDत ______________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    7777    
 
अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: पाप वचनब+ आह.े  तो कोण आह ेह ेदUुपणउघड झाले आह.े  पु^ष आिण ]ी आता 7या 

वा�तवात राहतात "या वा�तवाकड ेडोळे िव�फारले आहते.  िसन ही एकवेळची घटना नाही परंतु संपूण� 

जीवनात पाईन पसरले आह ेआिण ते सव� काळ मानवी अि�त"वाचा एक भाग असेल.  ह ेकसे असावे?  कदािचत 

ह ेनवीन वा�तव समजून घे!यासाठी आपण सवा�त जवळ येऊ शकतो तो 5हणजे अशा काळाचा िवचार करणे 

जे4हा आपण 5हटल ेआह,े "मी कधीच करणार नाही..." आिण मग आपण �वत:�या िवaाaे�या इ�छेने केले�या 

कृ"याची अ"यंत वाईट कबुली दते अस�याचे आढळले. 

 

एक िच� जे मनात येत ेते 5हणजे पालक आप�या/ित�या मुलाचे अवaापूण� कृतीचे प�रणाम वेदनादायकपणे 

िनरीgण करतात.  िश�तभंगाची कारवाई हा एक िवशेषािधकार असू शकतो, @कवा नाकारलेली िवनतंी @कवा 

बंडखोरी @कवा अवaा कर!या�या कृ"याचा प�रणाम 5हणून Yदलेली इतर काही िशgा असू शकते.  आ5ही 

ऐकले आह ेक/ असे 5हटल ेआह ेक/ "यामुळे मला िजतका �ास होतो िततकाच @कवा "याMन अिधक �ास होतो."  

मुलाला Yदले�या प�रणामांचे वजनही पालकसहन करतात. 

 

�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम    :::: पण दवे अशा वेळीही आदाम आिण ह4वेला सोडून द!ेयास नकार दतेो.  "याऐवजी तो तकुड े

उचलताना Yदसतो, 7यांवर तो �ेम करतो "यांची काळजी घेत असतो, कारण तो आता "यांना पापाचे प�रणाम 

सहन करताना पाहतो.  तीन गोUी ताबडतोब घडतात आिण "या �"येकाची सु^वात दवेाने केली आह.े 

1. dोक ७ म8ये आठवा क/ "यांचे न`ता झाक!यासाठी "यांनी आकृतीची पाने झाक!यासाठी एक� 

िशवली.  वचनात दवेान ेपिहली गोU कोणती केली2? ___________________________ 

______________________________________________________________________________

कपड ेतयार कर!यासाठी जे कोण"याही कालावधीपयlत �टकतील अशा �ा!यांचे रf कमी करावे 
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लागेल.  भिव�यातील संदभा�साठी, पु>हा एकदा ह ेलgात घेणे चांगले आह ेक/ बायबल�या कथना�या 

अगदी सु^वाती�या काळात दवे आप�या लgात आणून दतेो क/, पाशा�या आवरणात "याग, रf 

सांड!याची मागणी केली जाते.  अशा �कारे, इ�ी लोकांस 9:22 आप�याला आठवण क�न दतेे क/ 

"सांड�यािशवाय ______________________________________________________________.” 

2. सम�या काय होती (उ�पि� 3:22)? ___________________________________________________ 

देवाने �यांना जीवना/या झाडापासून संर7ण देAयाची गरज का होती? ___________________________ 

�याला काय करAयाची गरज होती? _____________________________________________________ 

3. बागे/या पूव* ◌ेकडे देवाने काय केल?े ____________________________________________________ 

देवदतू ला ?कवा चे�िबमला ितथे का ठेवAयात आल?े ________________________________________ 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: या तीन उप;मां�ारे दवेाने पु^ष आिण ]ीवर आपले �ेम कसे दाखवले याचा िवचार 

कर!यासाठी एक gण oया.  तुमचे �ितOबब िलहा. 

1. पु^ष आिण ]ीन े�वत: ला लाजव!यापासून झाक!याचा �य� केला यात काही चांगले होते का? 

2. "यांनी जीवनाचे झाड खा�ले असते आिण दवेाशी पु>हा संबंध ��थािपत हो!याची कोणतीही आशा न 

बाळगता "यां�या पापी अव�थेत कायमचे जगले असते तर काय झाले असत?े 

3. "यांची बस!याची �वृ2ी जाणून, "यान ेबागे�या �वेश�ारावर ठेवले�या पहारेकmया�या मा8यमातून 

दवेा�या �ेमाचा िवचार करा. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, आम�या पापी असूनही तू अजूनही आम�यावर �ेम कर!याचा िनण�य घे.  जरी आ5ही 

तुम�या इ�छेचा आिण तुम�या मागा�चा अवमान करतो आिण बंड करतो तरीही त5ुही तुमचे �ेम आिण आमची 

आिण सव� िन[मतीची काळजी घेणे चालू ठेवता.  तुझा श\द स"य आह.े  त5ुही रोमकर 8:39 म8ये 5हणता क/, 

"िX�त येशू आप�या �भूम8ये असले�या दवेा�या �ेमापासून आप�याला काहीही वेगळे क� शकत नाही."  

आप�या कृपे�या या आनंदा�या बातमीब�ल ध>यवाद. __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    (या(या(या(या    �ट)प*या�ट)प*या�ट)प*या�ट)प*या:::: उ"पि2 3 �या आप�या अ,यासा�या या gणी आ5ही असे सािह"य क4हर केले आह े

जे आप�या मनात अनके �S उपि�थत क� शकते.  ह ेसांग!याची गरज नाही क/, सव� काही काही छोCा 

पानांम8ये मोZा तपशीलात समािवU केले जाऊ शकत नाही.  तथािप, तुम�यासाठी एक महtवाचे स"य 5हणजे 

दवेाला �ेमाचा दवे 5हणून ओळख!यास सु^वात करणे 

"िचरंतन �ेम" (ियम�या 32:3) आिण एक पिव� दवे 5हणून जे 5हणतात, "प�रपूण� 4हा, 5हणून, कारण तुमचे 

�वगKय वडील प�रपूण� आहते (म2य 4:26)."  एक पिव� दवे 5हणून तो पाशाशी सहअि�त"व ठेवू शकत नाही 

@कवा केवळ "याकड ेदलु�g क�न तो पाना माफ क� शकत नाही.  प�रणामी, तो मानवजातीला वाचव!या�या 

�ेमात पडतो 1) "याला "या�या आवड"या पाशांपासून वेगळे करणारे पापी नU क�न, 2) मृ"यूपासून जे 

आप�याला "या�यापासून िचरंतन वेगळे करेल आिण 3) सैतान, चॅि5पयन आिण पापी गु>हगेारापासून वेगळे 

करेल.  दवेान ेआप�या लोकांची सुटका क�न "यांना पु>हा एकदा "या�याशी �ेमळ नातेसंबंधात कसे आणणे 
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पसंत केले याची कथा बायबल आह.े  तो एकटा च काम करत नाही, पण श�ूला िचरडून पु>हा "या�याबरोबर 

पु>हा ��थािपत संबंधात आण!यासाठी "यान ेगाड�नमधील अ डम आिण इ4हला Yदलेले वचन पूण� कर!यासाठी 

लोक, ऐितहािसक घटना आिण प�रि�थतीचा वापर करणे िनवडतो.  आप�यापैक/ �"येकाने आप�यावर �ेम 

करणारा आिण आपला �भू आिण तारणहार असले�या आप�या पु� येशू िX�ता�या मा8यमातून "या�याशी 

वैयिfक संबंध ◌ात यावे अशी आपली इ�छा आह.े 
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पाठपाठपाठपाठ    तीनतीनतीनतीन 
 

 

 

मीमीमीमी    मा�यामा�यामा�यामा�या    भावाचाभावाचाभावाचाभावाचा    रखवालदाररखवालदाररखवालदाररखवालदार    
आहेआहेआहेआह े   काकाकाका? 

 

 

उ�पि� 4-5 - काइन आिण एबेलची कहाणी 
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ध�ाचीध�ाची
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 �सहावलोकन

�सहावलोकन�सहावलोकन

�सहावलोकन 
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• काइनचे पूव�ज                   38 

• हाबेल, िवIासाचा माणूस                            39 
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• वंशावळ                        40 
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    मीमीमीमी    मा�यामा�यामा�यामा�या    भावाचाभावाचाभावाचाभावाचा    रखवालदाररखवालदाररखवालदाररखवालदार    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका? 

 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

पाप सृUीत िशरले आिण आता दवेाने जे काही केले "या�याशी प�रपूण� सुसंवाद संपला.  दवेा�या प�रपूण� 

िन[मती�या जगात अवaा आिण मृ"यूचा ही प�रचय झाला.  Yकती िवरोधाभास आह!े  जीवन आिण मृ"यू!  

उ"पि2 4 म8ये दवे आप�याला कठोर वा�तव दाखवतो कारण आदाम आिण ह4वेचे जीवन कायमचे नराने 

हादरले होते.  दवेान े"यांना दोन मुलगे दऊेन आशीवा�द Yदले— काइन, मोठा मुलगा आिण हाबेल, "याचा भाऊ.  

"यांचे sवसाय वेगळे होते.  एकाने माती ची शेती केली आिण दसुरा कळप ठेवत होता.   �"येकाने आपले 

अप�ण परमेIराकड ेआणले.  हाबेल आिण "या�या अप�णाला दवेाने पसंती Yदली पण काइन आिण "या�या 

अप�णाला दवेाची कृपा िमळाली नाही.  दवेाने हाबेल�या बाजूने केले�या उपकाराला काइनने रागाने �"यु2र 

Yदले. 

 

मग दवे काइनकड ेयेतो आिण तो िवचारतो, "तू का रागावलाआहसे?  तुझा चेहरा का खाली आह?े"  दवे 

काइनला आaाधारकतेचे आवाहन करते.  तो 5हणतो, "जे यो~य आह ेते केलतं तर तुला �वीकारलं जाणार नाही 

का?"  काइन आिण हाबेल�या Vदयाची दवेाला काळजी वाटत होती कारण "यांनी "याला अप�ण केले होते.  दवे 

काइनला इशारा दऊेन पुढे 5हणतो क/, काइन�या Vदयात तड ेगे�याची वाट पाहत असताना "या�या भोवती 

पाना सरकत आह ेक/ तो आत िश� शकेल आिण "याचा ताबा घेईल.   

 

काइनने दवेा�या जीवना�या क{ ��थानी इशारा द!ेयाचा श\द न बनवणे पसंत केले परंतु "याऐवजी 

आप�याबरोबर आप�या परीने आप�या परीने पु�ाला माग� सोडणे पसंत केले.  दवेाला काइनसाठी सव�2म हवे 

होते पण काइनने वाईटाला �बळ होऊ दणेे पसंत केले.  मग दवे दसु-यांदा काइनकड ेयेतो आिण िवचारतो, 

"तुझा भाऊ कुठे आह?े" आिण काईन खोटं उ2र दतेो, "मला माहीत नाही."  काइन िवचारतो तो �S 

इितहासात िवचारला गेला आह,े "मी माuया भावाचा रखवालदार आह ेका?" 

 

उ"पि2 4 म8ये दवे मानवी जीवनावर Yकती मू�य ठेवतो आिण आप�या पैक/ �"येकाला आप�या भावाचा 

रखवालदार 5हणून "यान ेYदले�या जबाबदारीचे �कटकरतो.  दUु दवेकर!या�या आप�या वाकले�या िव8वंसक 

शf/मुळे आता आपण इतरांशी �ेमसंबंध ◌ात अडक!याची गरज आह ेकारण आ5ही "या�याशी इतरांची 

काळजी घे!यास भाग मानतो.  या संपूण� अ,यासात �वत:ला �S िवचारा: 1) माझा भाऊ/बहीण कोण आह?े  

2) मी "याची/ितची काळजी कशी घेईन?  "या�या �ेमाला आिण क^णेला आशीवा�द द!ेयासाठी दवेाने मला 

कोण 5हटल ेआह?े 

 

मी माuया भावाचा रखवालदार आह ेका?  याचे उ2र �पUपणे "होय" आह ेआिण Yकती िवशेषािधकार आह!े  

दवेा�या पिव� आ"5यान ेआपले जीवन आिण समाजात राहणाmयांचे जीवन "या�यासाठी Yकती मौ�यवान आह े

ह ेजाणून घे!यासाठी आप�या Vदयाचे डोळे उघडले 5हणून अंतदृ�Uी आिण शोधांचा आनंद oया. 
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    मीमीमीमी    मा�यामा�यामा�यामा�या    भावाचाभावाचाभावाचाभावाचा    रखवालदाररखवालदाररखवालदाररखवालदार    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका? 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    :::: दवेाने आदाम आिण ह4वा यांना ईडन बागेत राह!यापासून दरू केले आह.े  आपण "यांना दरू 

जा!याची क�पना क� शकतो आिण पाI�भूमीत ह ेजाणून घेऊ शकतो क/ चे^िबमची 7वलंत तलवार 

"जीवना�या झाडाकड ेपहारा दते आह.े"  ह ेएक वेदनादायक िच� आह.े  "यां�या मनात काय चालले आह े

याचा िवचार के�यािशवाय राहणार नाही.  "यांनी ईडन�या बाहरेचे जीवन कधीच अनुभवले न4हत.े  "यांनी 

�वत:�या पायावर राह!याचा अनुभव कधीच घतेला न4हता.  "यां�यासाठी सव� काही पुरवले गेले होते आिण 

"यांना फf "याचा आनंद oयावा लागला.  "यां�यात आिण सव� िन[मतीत सुसंवाद अि�त"वात होता आिण 

आता आदाम काटे आिण िथसल तयार करणार् या जिमनीतून कापणी कर!यासाठी िनघाला ते4हा जीवन कसे 

असेल.  ह4वेला बाळंतपणा�या वेदनांब�ल नQ/च काही सुगावा न4हता @कवा ित�या नवmयाने ित�यावर रा7य 

करणे कसे असेल याची जाणीव न4हती.  आिण, आता दवे कुठे होता? 

 

एकटेपणाची sथा �थमच अनुभवत आहते.  जरी ते ल`ात एक� असले तरी "यां�या ना"यात िवभf होणे, हा 

एक नवीन घटक आह ेजो "यांना यापूवK कधीच मािहत न4हता.  उ"पि2 2:24 मधील श\द आपण आठवू 

शकतो, "आिण ते दोघे एक मांस बनतील."  िशवाय दवेाशी असलेले "यांचे नाते बदलल ेहोते.  पापाने "यांना 

दवेापासून दरू करणारी लाज आिण अपराधीपणा आणला होता.  त े"या�यापासून आिण एकमेकांपासून लपले.  

आिण, या कुटंुबातील नातेसंबंधांना िसन कसे उ�8व�त करते ह ेिशक�यामुळे कथा आणखी वाईट होते. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: वाचा उ"पि2 4.   

टीप: या �करणात अनेक तपशील आिण तपशील नrदवले जात नाहीत.  @कब}ना, जे4हा उ"पि2या�या 

या िवभागाचा अ,यास पूण� होतो ते4हा तु5हाला उ2रांपेgा जा�त �S असू शकतात.  उ"पि2�या या 

सु^वाती�या अ8यायांचा उ�शे वाईटाचे िवनाशकारी काय� आिण मानवजाती�माणे स"यात िनमा�ण 

झाले�या िवनाशाचे अनावरण करणे हा आह,े तो दवेाशी, इतरांशी आिण िन[मतीशी संबंिधत आह.े  

पु>हा आप�या �करणात श�ू आपली श]ागार आिण जखम, वेगळे आिण पाड!याची शf/ �कट 

करतो.  योहान 10:10 आप�याला आठवण क�न दतेो क/ श�ू फf चोरी, ठार मार!यासाठी आिण 

नU कर!यासाठी येतो.  ह ेलgात घेऊन आपण पुढे जाऊया.  अ8याय ४ म8ये मुला�या ददु�वीतेचा 

पदा�फाश केला आह ेकारण तो कुटंुबा�या जीवनात पसरला आह.े  ह ेउघड होत असताना, आपण 

दवेाची उपि�थती आिण ह�तgेप शोधणे आव�यक आह ेजो दयाळूपणे सृUी �टकवून ठेवतो. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. या उ"पि2कथेतील मुyय पा�े अचानक बदलतात, "आदाम आप�या प�ीबरोबर पडून रािहला..."  

"यां�या दोन मुलांची नावे काय आहते? _____________________________________________ 

2. या दोन मुलां�या काया�ब�ल आपण काय िशकतो (dोक 2)? 
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अ. एबेलब�ल? ______________________________________________________ 

ब. काइनब�ल? ______________________________________________________ 

3. "कालांतराने" काइन आिण हाबेल यांनी "यां�या कामातनू परमेIराला अप�ण केले.  �"येकाने काय 

आणले (dोक 3-4)? 

ए.  केन आणले ______________________________________________________ 

ब. हाबेल आणला ____________________________________________________ 

4. �"येक �सादावर परमेIराची �ितY;या काय होती (dोक 4-5)? 

एबेल/या ऑफरला ________________________________________________________ 

काइन/या ऑफरला ________________________________________________________ 

5. परमेIरा�या िवपया�सावर काइनची �ितY;या काय होती (dोक 5)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2222    
 
अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: �थमदश�नी परमेIर या दोन भावांब�ल यो~य �कारे वागताना Yदसत नाही आिण प�रणामी 

"यान े"यां�यात मतभेद िनमा�ण के�याचे Yदसून यतेे.  दवेाने "यांना "या�यासाठी यो~य आिण �वीकाराह� ऑफर 

काय आह ेयाची सूचना Yदली होती क/ नाही ह ेआ5हाला मािहत नाही.  आ5हाला मािहत आह ेक/ dोक ४ 

आप�याला सांगतो, "परमेIरान ेहाबेल आिण "या�या ऑफरवर उपकार ◌ाने पािहले."  मग, "या�या 

ऑफरमुळे हाबेल परमेIराला अनुकूल झाला याब�ल काय होत?े  आ5हाला एक गोU माहीत आह.े  हाबेलने 

चरबीचे भाग आणले.  याचा अथ� असा क/ तो भाग िमळव!यासाठी एखाJा �ा!याचे रf कमी करावे लागले. 

 

उ"पि2 3:21 �या आम�या अ,यासात आठवत ेक/, परमेIरान ेआदाम आिण ह4वेला �ा!यां�या कातडीपासून 

बनवले�या कपDांसह कपड ेघालणे यो~य अस�याचे पािहले आिण "वचेचे रf िमळव!यासाठी रf कमी 

करावे लागले.  या वचनांम8ये रf सांड!याचं महtव आप�याला सांिगतलं जात नसलं, तरी बायबलमधील 

इतर घटक आप�याला िशकवतात क/ मानवजाती�या मुf/साठी रf सांडणे आव�यक आह.े  रf ह ेअसे होते 

क/ जे िसनवर झाकलेले होते.  अनेक वषाlनंतर आपण पुढे पाहतो आिण येशूचे रf ;ॉसवर टाकताना पाहतो 

ते4हा ह ेसमजून घेणे मह"वाचे आह.े  "याचे रf सांडणे हा संपूण� जगा�या नसा sापलेला अंितम "याग होता.  

अ,यास सु� असताना आ5ही याचा अिधक तपशीलवार अ,यास क�. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास::::   
1. तर "काइन________________________ खूप____________ _______________________.” 

कारण परमेIराला काइन आिण "या�या ऑफरचा चांगला �ितसाद िमळाला नाही 5हणून "याला 

नकार वाटला.  परमेIर काइनकड ेयेतो आिण "याला िवचारतो क/ तो सव� रागावला आह ेआिण 

"याचा चेहरा का खाली आह.े   



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

40 

2. वचन 7 म8ये परमेIर पुढे काय िवचारतो?  "जर त ूतसं केलंस तर ___________________________ 

____________________________________________________________________________?” 

3. मग येतो "पण जर _____________________________________________________________.” 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: हा dोक दवेान ेउ"पि2 2:17 मधील बागेत सांिगतले�या "परंतु" सारखावाटतो का?  दवे काइनला 

िवचारतो, "तू कोणाची सेवा करणार आहसे?"  िसन कोणतीही िपढी सोडत नाही.  ते विडलांकडून मुलापयlत 

खाली Yदले जाते.  �ेमात वागतो तो दवे काइनकड ेयेतो आिण 5हणतो, "तुला घेऊ दऊे नकोस!"  सारांश तो 

काइनला सांगत आह ेक/ तो "या�यावर �ेम करतो आिण काइन�या आयु�याचे क{ � असलेला एक बन ूइि�छतो.  

पण श�ू िनद�यी आह.े 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. "िसन तुuया दाराकड ेझुकत आह.े"  ह ेआप�यासाठी कोणते िच� िचि�त करत?े  तु5ही 1 पीटर 5:8 

चा िवचार कर!याचा िनण�य oयाल. __________________________________________________ 

2. �कटीकरण 3:20 आप�या Vदया�या दारात येशूचे िच� दतेे.  हा dोक िलहा: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. आसनातील फरक लgात oया. 

िसन आह े____________________________________ तुम�या दारात (उ"पि2 4:7). 

येशू आह े______________________________________ दारात (�कटीकरण 3:20). 

येशू ला आमंि�त कर!याची वाट पाहत आह ेतर तो 7या gणी तो आत जाऊ शकतो आिण "याचा नाश 

क� शकतो "या gणाची वाट पाहत असताना िसन दारात लपून बसतो @कवा झुकतो. 

 

भागभागभागभाग    3333    

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: पु>हा dोक 8 वाचा.  काइन आपला राग भरवतो आिण एबेलला शेतात आमंि�त करतो.  ितथ े

तो आप�या भावावर ह�ला करतो आिण "याला ठार मारतो.  खून फf सांिगतला आह.े  हॉिलवूडचे कोणतहेी 

तं�aान गंुतलेले नाही, कटकार�थान नाही, मा�टरमाइंड कं�ोल स{टर नाही.  नाही, काइनने फf हाबेलवर 

ह�ला केला आिण "याला ठार मारले. 

 

पुढे काय होत?े  आप�या भावा�या आयु�यासाठी काइनला जबाबदार धर!यासाठी कोण परत आले आह?े  

उ"पि2 3:9 म8ये परमेIरान ेआदाम आिण ह4वेला "तू कुठे आहसे?" असे िवचार�याब�ल तु5हाला सा5य 

माहीत आह ेका?  "यांनी नुकतेच िनिष+ फळ खा�ले आह.े  आता परमेIर आिण काइन म8ये संभाषण झाले 

आह.े.. 
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अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. परमेIर काइनला काय िवचारतो? __________________________________________________ 

2. केनचं उ2र काय आह?े ____________________________________________________________ 

3. पुढे परमेIर काय िवचारतो? ______________________________________________________ 

4. एक gण oया आिण जेनिेसस 3 कड ेपरत जा 13 �या वचनात दवे काय िवचारतो? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

पुढे काय होत?े  आप�या भावा�या आयु�यासाठी काइनला जबाबदार धर!यासाठी कोण परत आले आह?े  

उ"पि2  म8ये परमेIरान ेआदाम आिण ह4वेला "तू कुठे आहसे?" असे िवचार�याब�ल तु5हाला सा5य माहीत 

आह ेका?  "यांनी नुकतेच िनिष+ फळ खा�ले आह.े  आता परमेIर आिण काइन म8य ेसंभाषण झाले आह.े.. ...  

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. दवे 5हणतो ती पुढची गोU (dोक 10) इतक/ �कट करणारी आह:े "ऐका!  तुuया भावाचा __________ 

______________________________________________________________________________ 

दवेाने जी िन[मती केली होती ती "या�यासाठी मौ�यवान आह ेआिण जिमनीपासून "याला 

आवडणाmया एकाची ओरड ऐकू लागते (उ"पि2 3:10). 

2. पु>हा एकदा, िसनचे प�रणाम होतात.  दवे न ेआप�या भावाचा खून के�यामुळे काइनवर काय प�रणाम 

होतील असे दवे जाहीर करतो (उ"पि2 4:11-12)? 

अ. "तू खाली आहसे. __________________________________________________” 

ब. "जे4हा त5ुही काम करता ते4हा _______________________________________” 

क. "तू असेन ____________________________________________________________” 

3. आिण काइनची �ितY;या काय आह?े _________________________________________________ 

7या भूमीतून "यान ेआपले जीवन जगले होत,े ती जमीन आता शािपत झाली आह ेआिण आता 

"या�यासाठी "आपली िपके" दणेार नाही.  काइनने "या�या िशgेब�ल आणखी काय सांिगतले       

(dोक 14)? 

ए. "तू गाडी चालवत आहसे. ____________________________________________” 

बी. "आिण मी करेन __________________________________________________” 

क. "मी होईन. ______________________________________________________” 

डी. "आिण जो कोणी ______________________________________________________” 

4. परमेIर पुढे काय करतो ह ेलgात oया 15 वचनात? 

तो काय 5हणतो? ____________________________________________________ 

परमेIर काय करतो? ____________________________________________________ 

टीप: ही खूण काय असावी याब�ल आप�याला काहीच मािहती नाही, तथािप, काइनसाठी ह ेिच>ह 

दवेा�या दयेचे लgण होते कारण तो दवेा�या ;ोधािशवाय काहीही पा� न4हता. 
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5. उ"पि2 4:16 5हणत ेक/ काइन  ____________________________________________________ 

पु>हा एकदा आपण अ8याय 3 चा शेवट आठवू शकतो आिण जे4हा आपण अ डम आिण इ4हला 

ईडन�या बागेतून बाहरे पडताना पािहल ेते4हा आपण केनला परमेIराची उपि�थती सोडून दसुर् या 

दशेात राहायला जाताना पाहतो. 

 

भागभागभागभाग    4444 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: थोड6यात, काइन�या पूव�जांकड ेआिण "या वेळी "या�या वंशजांनी जगात आणले�या काही 

�गतीकड ेपाMया.   

1. dोक 17 आप�याला सांगतो क/ एक मुलगा ज>माला आला 7याचे नाव "यान ेठेवल े_____________.   

2. "याच dोकात आप�याला कळते क/ काइन होता ________________________________________ 

आिण "याचे नाव Yदल े__________________________________________ "या�या मुलानंतर. 

3. पुढे केन�या वंशजांची नrद यतेे: 

पJ 20:  जबल, िपता _______________________________________________ 

पJ 21:  जबल, िपता _______________________________________________ 

पJ 22:  तुबल-केन कोण ________________________________________________ 

टीप: "या Yदवसा�या सं�कृतीत बांधकाम, शेती आिण संगीत यांचा उ�लेख आधीच उदयास येत 

अस�याचे नमूद केले आह ेह ेलgात घेणे मनोरंजक आह.े 

4. आपण 25आिण 26 या वचनात आदाम आिण ह4वेचे वंशज पाहतो.  इ4हने ज>म Yदला 

__________________ आिण सेठला एक मुलगा होता 7याचे नाव होत े_____________________. 

5. यािशवाय, dोक 26 म8ये आपण परमेIराला "या�या लोकांशी संबंिधत अस�याचे पाहतो जसे ते सु� 

करतात ____________________________________________ यामुळे आप�याला लोकां�या 

उपासनेची आिण �ाथ�ना जीवनाची जाणीव होते कारण "यांनी "याला हाक द!ेयास सुरवात केली. 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे:::: बायबल�या आणखी एका भागावर पर�पर संदभ�  11चा वापर करणे जे एबेलब�ल अिधक 

मािहती दतेे.  जर त5ुही उ"पि2 4:2 म8ये पािहले तर तुमचे बायबल "हाबेल" या श\दाचे अनुसरण क�न 

पर�पर संदभ� दऊे शकते.  जर नाही, तर dोक ४ मधील "ऑफर" या श\दाचे अनुसरण करणारा ;ॉस-संदभ� 

शोधा.  ;ॉस-रेफर>स कॉलमम8ये या दोन श\दांचे अनुसरण करणारे संबंिधत dोक आिण संबंिधत प� शोधा.  

ब}धा इ�ी लोकांस 11:4 हा एकमेव संदभ� नसला तरी एक 5हणून सूचीब+ केला जाईल. 

 

िह�ंूचे पु�तक नवीन करारा�या शेवटी आढळते.  इ�ी लोकांस 11 हा "िवIासाचा अ8याय" 5हणून ओळखला 

जातो.  जर तु5ही या �करणातून �कॅन केले तर तुम�या लgात येईल क/ अनेक dोकांची सु^वात "िवIासान"े 

या श\दांनी होत.े  बायबलमधील अनेक पा�ांचा उ�लेख आह ेह ेतुम�या लgात येईल.  उदाहरणाथ�, dोक ७ 

म8ये नोहाचा उ�लेख आह.े  dोक 7 म8ये अ�ाहमची यादी आह.े  जेकब, जोसेफ, मोशे आिण इतर �ाचीन 

लोकांपैक/ एक आहते 7यांना "यां�या िवIासाब�ल कौतकु केले गेले.   
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�ा�या�ा�या�ा�या�ा�या:::: 
• िवIास – इ�ी लोकांत 11:1 िवIास ◌ाची sाyया केली जाते.  िवIास आह े___________ 

________________________________________________________________________ 

जर त5ुही dोक 4 पािहलात, तर एबेलला "या�या िवIासाब�ल �शंसा केली गेली.  एबेलब�ल तीन गोUvचा 

उ�लेख केला आह:े 

1. िवEासाने________________________________________________________________ 

2. िवEासाने________________________________________________________________ 

3. िवEासाने________________________________________________________________ 

मधील काइन आिण एबेल�या कथे�या आप�या अ,यासाला हा dोक काय अंतदृ�Uी दतेो उ"पि2 4? ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग    ��������:::: उ"पि2 ४:९ म8ये दवे काइनला �S िवचारतो, "तुझा भाऊ कुठे आह?े"   

1. माuया आयु�यात असे कोण आहते जे मी माझा "भाऊ" 5हणून ओळखू शकेन. __________________ 

2. केनचा ताबडतोब �ितसाद काय होता? _______________________________________________ 

3. मी माझा भाऊ 5हणून ओळख�या गेले�यांची काळजी आिण काळजी दाखव!यास मी कोण"या मागाlनी 

सgम आह?े ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. कधीकधी मला माuया भावाब�ल िवचारलं तर मलाही माझा भाऊ कुठे आह ेह ेमाहीत नाही ह ेमलाही 

का मा>य करावं लागत?ं __________________________________________________________ 

5. म2य 25:37-40 काय अंतदृ�Uी दतेो?  येशूला काईन�या भावाची इतक/ काळजी का वाटते? 

6. आिण माझा भाऊ? ______________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, काइनकड ेदोषाचे बोट दाखवणे आिण "मी असे कधीच करणार नाही" असे 5हणणे खूप सोपे 

आह.े  तथािप, मला मािहत आह ेक/ मी बर् याचदा माuया श\दांनी आिण कृतvनी इतरांना दखुावतो आिण 

नाराज करतो.  कृपया मला gमा करा आिण तुमचे आिण इतरांशी माझे संबंध पु>हा ��थािपत करा.  त5ुही 

माuयावर �ेमाने आिण �ेमाने वाग�यामुळे मला इतरांब�ल जबाबदारीन,े आदराने आिण �ेमाने वाग!यास 

सgम करा. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555    

 

जीनलेोजीचीजीनलेोजीचीजीनलेोजीचीजीनलेोजीची    ओळखओळखओळखओळख:::: उ"पि2 5 ची सु^वात उ"पि2 1 पासून माणसा�या िन[मती�या पुनरावलोकनान े

होते आिण नंतर dोक ३ म8ये अ ◌ॅडम आिण "या�या कुटंुबापासून सु� होणाmया वंशावळीचे तपशीलवार वण�न 

कर!यापूवK नवीन मािहतीसह पुढे जाते.  या �करणात या sf/ Yकती वषx जग�या ह ेतुम�या लgात येईल.  
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हा डटेा आप�यासाठी काही मनोरंजक आिण आ4हाना"मक �S उपि�थत क� शकतो.  ह े�S आप�या वहीत 

रेकॉड� करा आिण नतंर आप�या अ,यासात दाबा.  आ5ही या �करणात जा�त वेळ घालवणार नाही परंतु दोन 

मनोरंजक तपशीलांकड ेलg वेधू. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. उ"पि2 5:1 म8ये आप�याला याची आठवण क�न Yदली जाते... 

दवेाने मनु�य िनमा�ण केला ______________________  ________  ________________.  

पु�हा वाचा उ�पि� 1: 27 . 

दवेाने "यांना िनमा�ण केल े________________________________________ आिण  

____________________________________________________________________. 

आिण तो ____________________________________________ ते (उ"पि2 1:28). 

जे4हा त ेतयार झाले ते4हा "यान े"यांना बोलावले “____________________________.” 

2. उ"पि2 5:3 म8ये १ वचनान ेसांिगतले�या वचनापेgा खूप वेगळे काहीतरी Yदसून यते.े 

हा dोक अॅडम�या मुलाब�ल काय सांगतो? ___________________________________ 

दवेाने 7या �कारे आदाम ची िन[मती केली होती आिण मानवजातीची �ितमा असावी असा 

"याचा हते ूहोता, "यापेgा आदामा�या संततीची समानता @कवा �ितमा कशी वेगळी होती? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

उ"पि2 दखेील पहा 1:26, 27. 

मानवजाती�या �ितमेतून आता दवेाची प�रपूण� �ितमा �ितOबिबत होत नाही.  िसनन े

येणाmया सव� िप�ांसाठी "या�या �ितमेचे �ितOबब खराब केले. 

3. या �करणात अ डम ते नोहा पयlत उ�लेख केले�या नावांची यादी "यां�या ज>म;मात आिण �"येक वषx 

जग�याची नrद कर!यासाठी वेळ काढा. 

 

नामनामनामनाम   वष�वष�वष�वष�    जगलीजगलीजगलीजगली         नामनामनामनाम          वष�वष�वष�वष�    जगलीजगलीजगलीजगली 
    

    

    

    

    

 

4. �या वचनांम8ये हनोखब�ल तु5ही कोणते मनोरंजक स"य िशकलात 21 -24? __________________ 

______________________________________________________________________________ 
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टीप: हनोखवरील अित�रf मािहतीसाठी इ�ी लोकांस 11:5 -6 वाचा.  दवेाला �स� करणारा दवे 

"याला दवेाने मानले.  "याला खूश कर!यासाठी आप�याला काय आव�यक आह ेह ेdोक 6 आप�याला 

काय सांगतो? __________   

5. िवIासाचा असा िवIास आह ेक/ दवे अि�त"वात आह ेआिण जे "जो "याला मनापासून शोधतो" तो 

�वत: ला "यां�याब�ल �कट क�न बgीस दतेो! 

6. सवा�त वय�कर कोण जगल?े _______________________ "याचं नाव तु5हाला प�रिचत आह ेका? 

7. उ"पि2 5:29 म8ये लामेच न ेआपला मुलगा नोहा ब�ल काय 5हटल?े _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. दवेाने जिमनीला शाप Yदला क/ पापामुळे शाप Yदला गेला?  पुनरावलोकन उ"पि2 3:17-19.  

______________________________________________________________________________ 

9. म8ये नोहा�या तीन मुलांचा उ�लेख कोण आह ेजेनेिसस 5:32? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग:::: आप�या �वत: �या पूव�जांवर िवचार करा.  आईवडील आिण आजी-आजोबा, िम� आिण इतर 

नातेवाईकांकडून तुम�या कौटंुिबक झाडगोळा कर!या�या मािहतीचे िच� काढा.  जीवनाची प�रि�थती, मृ"यू, 

द2क घेणे आिण पाळणाघर यामुळे आपले कौटंुिबक झाड काढणे कठीण असू शकते.  तमुचे झाड तयार करा 

आिण "यात तुम�या जीवनात महtवपूण� ठरले�या, तु5ही 7यांचे कौतुक करता, 7यांनी तु5हाला पाPठबा Yदला 

आह ेआिण �ो"साहन Yदले आह,े 7यांनी तु5हाला िशकवले आह ेआिण तुम�या क�याणाची आिण िशgणाची 

तरतूद केली आह,े अशा साधनांचा समावेश क� Jा 7यामुळे तु5ही आज िजथे आहात ितथे त5ुहाला आणले 

आह.े  

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, माuयासमोर गेले�यांसाठी, जे मी जेनेिसस 5 म8ये वाचले आहते आिण माuया �वत: �या 

वंशजांसाठी मी तुमचे आभार मानतो.  त5ुही मला आशीवा�द Yद�याब�ल "यांना आशीवा�द Yद�याब�ल 

ध>यवाद.  "या �"येकाची �ेमाने िन[मती के�याब�ल ध>यवाद.  माuया मागे जाणारे लोकही माuयाकड ेआहते.  

िX�त येशूम8ये माuयाब�ल�या तुम�या �ेमाची साg दतेाना मी "यां�यासाठी एक उदाहरण असू शकतो ह े

मा>य करा. ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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धडा चार 

 

पु�हापु�हापु�हापु�हा    कधीचकधीचकधीचकधीच    
नाहीनाहीनाहीनाही!!!! 

 

उ�पि� 6:9-17 - नोहा आिण पूर 

 

 
 

ध�ाची

ध�ाचीध�ाची

ध�ाची 

  

 मािहती

मािहतीमािहती

मािहती 

  

 4 

 

 सामWीचे टेबल        43 

प�रचय         44 

धडा 4: उ"पि2 6: 9-17 

• सृUीची ि�थती आिण दवेाचा िनण�य    45 

• नोहा आिण आक�        47 

• पाऊस आला       49 

• दवेाने नोहाची आठवण केली     50 

• अक�  उतरवला       51 

• sाyया: दया       52 

• दवेाचा आशीवा�द      54 

• sाyया: �ायि'2 आिण >या�य     55 

• जीवनरfाचे मू�य      56 

• "या�या �ितमेत बनवलेल े     57 

• sाyया: करार       59 
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पु�हापु�हापु�हापु�हा    कधीचकधीचकधीचकधीच    नाहीनाहीनाहीनाही!!!! 

 
 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

नोहा आिण पुराची कहाणी "परमेIर दःुखी झाला... "याचे Vदय वेदनेन ेभरलेले होते."  "यान ेजे काही 

िनमा�ण केले होते त ेआता दUुपणा आिण दUुपणा, �Uाचार आिण Oहसाचाराने भरललेे होते.  "यान ेजे काही 

केले होत,े मानवजातीन,े �ा!यांना आिण सव� िजवंत �ा!यांना नU कर!याचा आिण पु>हा सव� काही सु� 

कर!याचा "याचा िनण�य होता.  उ"पि2 6-9 म8ये नrदवलेली िवनाश आिण मृ"यूची ही कहाणी मा� नोहा 

नावा�या माणसामुळे ही आशा दखेील दतेे.  आ5हाला असे सांिगतले जाते क/ नोहाला "परमेIरा�या नजरेत 

उपकार िमळाला."  तो एक नीितमान माणूस होता आिण "दवेाबरोबर चालला." 

पुरा�या पा!यान ेिन[मतीला sापून ठेवले आिण दवेाला वाईट असले�या सव�गोUvपासून वेगळे केले.  

पण नोहा आिण "याचे कुटंुब दवे यांनी �"येक �कार�या दोन िजवंत �ा!यासह कोशा�या आ|य�थानात जतन 

केले.  दवेाने जे जतन केल ेते पु>हा एकदा पृbवीवर गुणाकार आिण भर!याचे िनदxश Yदले जातील.  दवेाने 

नोहाबरोबर �थािपत केल े"याचे आिण "या�या कुटंुबाचे जतन कर!याचे वचन.  नोहा आaाधारक होता आिण 

दवेाने "याला जे काही कर!याची आaा Yदली होती त ेसव� केले. 

7या पावसामुळे पुराने सव� सृUी नU झाली तोच पाऊस होता 7यान ेकोश उचलला आिण 

डrगरमाbयावर तरंगला.  7या कोशात जीवन होते "या कोशात नसलेले सव� काही मरण पावले.  काही मिहने 

उलटले पण नंतर आ5हाला सांग!यात आले क/ दवेाने नोहा आिण "या�याबरोबर असले�या सवाlची आठवण 

क�न Yदली.  वारा वाहत होता, पाणी ओसरले होत,े पाऊस थांबला होता आिण कोश शेवटी कोरDा 

जिमनीवर ि�थरावला.   

शेवटी दवेाने नोहाला कोशातून बाहरे काढले आिण "या�याबरोबर असले�या सवाlना.  "या�याबरोबर 

�या सव� िजवंत �ा!यांना सोड!यात आले.  नोहाने एक वेदी बांधली आिण दवेाची पूजा केली.  परमेIरान े

वचन Yदले क/ , "मी पु>हा कधीही मनु�यामुळे जिमनीवर शाप दणेार नाही... आिण मी जे काही केले आह ेतसे 

मी पु>हा कधीही सव� िजवंत �ा!यांचा नाश करणार नाही."  दवेाने या वचनाने कृपापूव�क वागले कारण "याला 

मािहत होते क/ "Vदयाचा �"येक कल लहानपणापासून वाईट आह,े" तरीही "यान ेवचन Yदले होते क/ "यान े

जसे केले होते तसे पु>हा कधीही सव� िजवंत �ा!यांचा नाश क� नये. 

या कथेत आपण मानवी जीवनावर दवेाचे मू�य िशकतो कारण तो आप�याला आप�या सहपु^षा�या 

जीवनाचा िहशेब द!ेयासाठी 5हणतो.  दवेाने आप�यावर कृपा कर!याचे वचन Yदले आह ेआिण "यान ेनोहाला 

Yदलेले साव�कािलक कराराचे वचन तो लgात ठेवेल आिण कधीही िवसरणार नाही, या aानावर आपण िवसंबून 

आहोत.   

'ने1हर अगेन' या अFयासात गुंतताना, तु�हाला धा"मकता आिण देव�वाकडे हाक मारणारे आिण �यां/याबरोबर 

चालAयासाठी तुम/या �वग�य िप�याबIल/या तुम/या #ेमात तु�ही वाढू शकता का? 
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           पु�हापु�हापु�हापु�हा    कधीचकधीचकधीचकधीच    नाहीनाहीनाहीनाही!!!! 

 
भागभागभागभाग    1111 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: लgात ठेवा, सव� मानवजाती�या आ"5यांसाठी दवे आिण दUु यां�यात लढाई सु� होते.  दवेाची 

उ"कट इ�छा 5हणजे "यान ेजे काही केले आह े"या�याशी पुन�था�िपत संबंध आह,े जे आता "या�यापासून पायांनी 

दरू केले आह.े 

 
टीप: उ�पि/ 6, 7 आिण ८ म0ये पुराची कहाणी न1दिवली आह.े  अ0याय ६ ची सु(वात चार कठीण 3ोकांनी होते.  

तु&ही अनेक कठीण �5 िवचा$ शकता.  उदाहरणाथ%, ह ेलोक कोठून आल?े  कोणाशी ल7 केल?ं  �प8ीकरणाचा अभाव 

आिण �प8तेची इ�छा मा�य क$न, हा अ;यास या �5ांची उ/रे दे<याचा हतूे नाही तर �याने केल�ेया सव% गो8>ब@ल 

देवा�या �ेमाब@ल Aान आिण अंतदृ%8ी देणा!या कथांशी आप�याला पCरिचत कर<याचा आह.े 

 

उ"पि2 6:5 म8ये उ"पि2 8:22 �ारे नrदवले�या पुराचा अ,यास सु� क�या. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट: : : : वाचा उ"पि2 6:5 -7, 11-12 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. अ8याय 5 चा dोक 6 एक भयानक िच� रंगवतो.  परमेIरान ेकाय पािहल?े  या वचनाला श\द िलहा:  

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. मानवाची दUुता Yकती sापक झाली आह ेयाचे वण�न कर!यासाठी ह ेdोक तीन श\द वापरतात 

(उ"पि2 5): 

“…__________________�या/या Jदया/या िवचारांचा कल होता _______________ वाईट 

_____________________ वेळ.” 

3. िसनन ेसव� सृUी �दिूषत केली.  अगदी मानवी जाती�या Vदयात आिण मनात ही िसन पसरली होती.  

लोकांम8ये आता चांग�याऐवजी वाईटाची �वृ2ी होती.  िसन "यां�या सव� कृतvम8ये िशरला.  अगदी 

चांग�या कृतीही पायांनी संपfृ हो"या कारण "यां�यात दवेाशी संबंध न4हत.े  इ�ी लोकांस 11:6 

�हणतो, "आिण _____________________________"याला __________________  "यां�या 

___________________________�दिूषत__________________________ अव�थेत "यांचा 

_____________________दUुपणा महान झाला (उ"पि2 6:5). 

4. इ�ी लोकांनुसार 11:6 दवेाशी संबंध ठेव!यासाठी काय आव�यक आह?े 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. आता उ"पि2 6:11-  आिण 12 कड ेपहा.  dोक 11 म8य ेYदवसा�या प�रि�थतीचे वण�न कर!यासाठी 

कोणते श\द वापरले जातात?   

_____________________________________  

_____________________________________ 

��������:::: 
1. वचन 6 आप�याला दवेाब�ल काय सांगत?े ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
2. दवेाने काय करायचे ठरवले ह ेवचन 7 आप�याला काय सांगत?े ___________________________ 

________________________________________________________________________ 
3. दवेाने माणसाला काय Yदले होते (उ"पि2 2:7) क/ तो आता नU करणार होता? _______________ 

________________________________________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    :::: 7या गोUीला जीवनाचा Iास होता "या �"यके गोUीचा नाश कर!याचा िनण�य दवेाने घेतला.  

उदाहरणाथ�, सव� जीवन, अगदी हवेतील पgी नU कर!याचा िनण�य तो घेईल अशा Yकती वाईट गोUी बन�या 

असतील याचा िवचार करा?  दवेा�या Vदयाची अिधक समृ+ समज कर!याचा �य� करताना आपली 

िनरीgणे लgात oया. 

1. ह े"या�या रागाचे �दश�न होते का, "या�या ;ोधाचा उ�के होता का? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. आपली सवा�त मौ�यवान िन[मती असणे कसे असेल 7यान ेआपली �ितमा �ितOबिबत केली आह ेआता 

फf आप�या टोका�या िव^+ �ितOबिबत झाली आह?े __________________________________ 

3. दवेाचे सृUीचे काय� चालू आह.े  मुले ज>माला येतात; वन�पती आिण �ाणी पुन^"पादन करतात.  

"यान ेकृती केली नसती तर काय झाले असत?े  केवळ दUुतेची शf/ �बळ होईल का?  िनमा�ण केलेले 

सव� काही कायमचे गमावले जाईल का? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. मानवजातीन ेजर केवळ दUुपणा च करणे पसंत केल,े तर केवळ दUुपणा च �बळ होईल.  दवेाने 

मनु�याची िन[मती "या�या आिण "या�या चांगुलपणाचे �ितOबब या उ�शेाने केली, वाईट सेवा 

कर!यासाठी सै>यात सामील न होता.  "यांची इ�छा "यां�या आयु�याला "या�या आिण "या�या 

श\दाभोवती क{ ��थानी ठेव!याची होती.  "याला �ेमळ �ितसाद 5हणून "यांनी आपले जीवन जगावे 

अशी "याची इ�छा होती.  दवेाची जागा कशाने घतेली होती आिण आता "यां�या Vदयाचे क{ �Oबद ू

बनले होत?े ____________________________________________________________________ 

 

अजा�चेअजा�चेअजा�चेअजा�चे    ��������:::: 
1. लgात ठेवा, दवे हा एक संबंधी दवे आह.े  "या�या िन[मतीशी �ेमा�या ना"यात जग!याची "याची 

इ�छा आह.े  दवेाशी तुमचे काय संबंध आहते?  �वत:�या Vदया�या िवचारांब�ल आिण कलांब�ल 

तु5हाला काय वाटत?े  तुमचे काही िवचार �ितOबिबत करा आिण लgात oया: _________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. एक वेळ आठवते जे4हा आपण �ेमा�या ना"यात एखाJाशी संपक�  साध!याचा �य� केला फf 

नकाराचा अनुभव घे!यासाठी.  @कवा कदािचत तुम�यासाठी ही आठवण आह ेक/ तु5ही दसुर् याचे �ेम 

नाकारल ेआह.े  या �Y;येत ना"याचे काय झाल?े ______________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    : : : : �भू येश,ू माuयाशी संबंध ठेव!याची तुमची इ�छा आह,े "याब�ल मी तुमचे आभार मानतो.  मी 

तुuयाशी कसे वागतो ह ेअसूनही तू मला सतत gमा करतोस आिण माuयावर �ेम करतोस.  मी कधीकधी 

तुuयाशी आgेपाह� वागलो तरी तू नेहमीच मला �ेमाने हाक मा�न टाकतोस.  मला तuुयावर अिधक �ेम 

करायला िशकवा आिण इतरां�या �ेमात जाऊन तुuयावर �ेम sf करा. ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    2222 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    :::: आदाम आिण ह4वे ह ेया दोन गोUी म8ये पड�यापासून मानवजातीचा इितहास वाईटतेकड ेगेला 

आह.े  सु^वातीलाच आप�याला काइनन ेहाबेलला ठार मार�याची कहाणी सांिगतली जाते आिण आता 

आप�याला कळते क/ जग इत6या दयनीय ि�थतीत आह ेक/, �वग� आिण पृbवी िनमा�ण करणारा दवे 

"मानवजातीचा सफाया करणार आह.े.. पृbवी�या चेहmयाव�न."  दवेा�या िन[मतीची ि�थती िनराशाजनक 

वाटते.  पण मग, dोक ८ म8ये एक छोटा सा आशा Yकरण येतो... 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2  वाचा 6:8 -7:5.  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 

1. dोक 8 नावा�या माणसा�ारे आशेचा एक श\द �दान करतो __________________. 

2. "याचे वण�न कर!यासाठी कोणते श\द वापरले जातात (dोक 9)?  तसेच उ"पि2 7:1 पहा. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. नोहाला तीन मुलगे होते (dोक 10):  _________________________, 

_________________________, आिण ______________________________________ 

4. दवे "याची योजना नोहाबरोबर सामाियक करतो.  तो "याला 13 आिण 17 वचनांम8ये काय सांगतो?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. पृbवी Oहसा आिण �Uाचाराने भरलेली असली आिण तो �"येक िजवंत �ा!याचा नाश करणार असला, 

तरी नोहा आिण "या�या कुटंुबावर "याचे मोठे �ेम तो दाखवतो.  नोहासाठी "याची ऑड�र काय होती 

(dोक 14) _____________________________________________________________________ 

6. कोश तयार कर!यासाठी दवेाने नोहाला काय सूचना Yद�या आहते (dोक 14-16)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. एकदा कोश बांधला क/, नोहा काय करायचे (dोक 19-21)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. 5हणून नोहाने कोश बांधला आिण परमेIरान ेतो लोड कर!याची आaा Yदली (उ"पि2 7:1-3).  तो 

नोहाला सांगतो क/ एका आठवDात पाऊस सु� होईल आिण तो �टकेल ___________ Yदवस आिण 

__________ रा�ी (dोक 4).  आिण मग तो पुढे 5हणतो, "मी करेन _______________________.” 

9. जेनेिसस 6:22 आिण पु>हा उ"पि2 7:5 म8ये नोहा�या िवIासाब�ल आप�याला काय सांिगतले जाते.  

______________________________________________________________________________ 

 

�ायाम�ायाम�ायाम�ायाम    :::: पृbवीवरील लोक आिण नोहा नावाचा माणूस यां�यात असा िवरोधाभास अि�त"वात आह.े  उ"पि2 

6:5 ते 7:5 चा आढावा oया.  नोहा आिण पृbवीवरील लोकांची तुलना कर!यासाठी कोण"या श\दांचा वापर 

केला जातो? 

  नोहानोहानोहानोहा        पृ�वीवरीलपृ�वीवरीलपृ�वीवरीलपृ�वीवरील    लोकलोकलोकलोक 

 

उपकार सापडला 

 

दKुता 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अज�अज�अज�अज�: : : :   
1. 7या काळात कोशाचे बांधकाम सु� होते "या काळात नोहा आिण "या�या कुटंुबाचे जीवन कसे असावे? 

____________________________________________________________________________ 

2. आपण 7यावर िवIास ठेवला "याब�ल भूिमका घेत�यामुळे आपण कधी उपहास अनभुवला आह े@कवा 

िचडवले आह?े __________________________________________________________________ 

3. इतरांची �ितY;या काय होती?  अलोकि�य िनवड के�याब�ल तुमचे काय िवचार होते? 

__________________________________________________________________________ 

 

खोलखोलखोलखोल    तततत    खोदणेखोदणेखोदणेखोदणे    :::: िनःसंशयपणे, नोहा एखाJा मूखा�सारखा Yदसत होता 7यान ेशु�क भूमीत ही �चंड रचना 

तयार केली होती आिण येणाmया िवनाशा�या मोZा पुराब�ल सांिगतले होते.  जरी तो अशा लोकांना मूख� 

◌ासारखा Yदसत असला तरी 7यां�या "�"येक कल... इ�ी लोक 11:7-8 "या�याब�ल काय सांगतात? 

• “जवळ ________________ नोहा, के1हा __________________ गोKLबIल अजून नाही ____________, 

पिव2म%ये _________________ (िव�मय, आदर) एक बांधल े____________ ते ________________ 

�याचे कुटंुब.  �या/याCारे _____________________ तो __________________________________ 
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_____________ आिण बनला _____________________________________________ पैक� 

__________________________________ ते येते _________________________________.” 

नोहा िवIासाचा माणूस होता.  "याला दवेाने "अJाप न पािहले�या गोUvब�ल" ताक/द Yदली होती.  जरी ते 

अिवIसनीय वाटत होत ेआिण िवIास ठेवत होत,े तरीही नोहादवेावर िवIास ठेवत होता आिण "याचे पालन 

करत होता.  दवेा�या वचनात जे काही 5हटल ेआह े"यावर काम करणारे आिण तो आप�याला जे सांगतो "याला 

आaाधारकपणे �ितसाद द!ेयासाठी आप�याला िवIासाचे पु^ष आिण ि]या बन!यास �ो"सािहत केले जाते. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, तु5ही सृUी�या अव�थेब�ल दःुखी झालात.  लोकांनी तुम�याब�ल ितर�कार ◌ाने वागणे 

पसंत केले.  नोहाला मा� तुuया डोwयांत उपकार िमळाला कारण त ूअि�त"वात आहसे असा "याचा िवIास 

होता आिण तो तुझा श\द स"य आह ेअसे मानत होता.  तमु�या वचनावर िवIास ठेवणारा, तुम�यावर िवIास 

ठेवणारा आिण आaाधारकपणे �ितसाद द!ेयाची इ�छा करणारा असा िवIास मला Jा. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    3333 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: कोश भरलेला आह.े  दवे दरवाजा बंद करतो.  आिण, पाऊस पडतो _______ 
दवस आिण  

_______ रा�ी (उ"पि2 7:17) जसे दवेाने नोहाला (उ"पि2 7:4) सांिगतले होते.  कथा काय 5हणते ते पाMया.  

उ"पि2 7 वाचा. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास::::   
1. या वचनांनुसार कोशात कोणी #वेश केला 7 आिण 13: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. कोण�या #ाAयांचा समावेश होता?  Nोक पहा 8-9, 14-15. ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. एकदा सव*जण आत आले क� दरवाजा कोणी बंद केला (Nोक 16)? ______________________________ 

4. पुराचे वण*न करAयासाठी वापरले जाणारे काही शOद काय आहते (Nोक 11-12, 17-20)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. काय नK झाल?े 

प5 21:  #�येक िजवंत … __________________________________________________ 

प5 22:  #�येक … _______________________________________________________ 

प5 23:  #�येक िजवंत... ___________________________________________________ 

6. पाणी पृ�वीला 
कती काळ झाकून होते (Nोक 24)? ________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: या पूर आिण िवनाशा�या काळात नोहा आिण "याचे कुटंुब काय िवचार करत असावेत याची 

क�पना करणे कठीण आह.े  जे "या�याशी संबंध ◌ात न4हत ेआिण "यांनी Oहसा आिण �Uाचाराचे जीवन 
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िनवडले "यां�याब�ल दवेाने Yदलेला िनण�य 5हणजे मृ"यू होता.  नोहाला माहीत होतं क/ "याचे शेजारी, 

sावसाियक सहकारी, कुटंुबातील सद�य आिण शहरातील लोक 7याशी तो दररोज संबंिधत होता, ते सव� नU 

झाले.  एखाJाला फf कोशा�या बाहरे होणाmया भयानकते�या टqqयाची क�पना कर!याचा �य� करता 

येईल.  पण "याच वेळी, दवेाने कोशा�या आत राहणाmयांसाठी जी शांती आिण सुरिgतता पुरवली होती ती 

ओळखली पािहजे. 

 

नोहा आिण "या�या कुटंुबाला दवेाने सांिगतले न4हते क/ ते Yकती काळ कोशात राहतील.  "यांना फf एवढेच 

माहीत होते क/ दवे "आकाशाखाली सव� जीवन नU कर!यासाठी पृbवीवरील पुराचे पाणी आणणार आह.े"  

िनःसंशयपणे, "यांना कोशावर पाऊस पडताना ऐकू यते होता.  ते थांब�याचे "यांना ४० Yदवस आिण रा�ीनतंर 

मािहत होते.  परंतु आता 150 Yदवसांनतंर ही गोU आह ेआिण कोश पा!यावर तरंगत आह.े  यथेेच उ"पि2 8 

सु� होते.   

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 वाचा 8:1-19. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास::::  
1. आपले कुटंुब Yकती काळ कोशात असेल ह ेनोहाला माहीत नसल,े तरी 7यान े"यांचे संरgण केले होते 

आिण "यांची तरतूद केली होती "याला तो ओळखत होता.  चे पिहले तीन श\द िलहा उ"पि2 8:1.  

______________________________________________________________________________ 

2. दवेाला नोहा आिण कोशात असले�या सव� ◌ा◌ंची आठवण झाली.  "याला "या�या िन[मतीची काळजी 

होती.  तो "यांना सोड!यास िनघाला पण �थम "याला काही काम करायचे होते.  पुढचे dोक 

आप�याला काय सांगतात? 

प5 1: ________________________________________________________________ 

प5 2: ________________________________________________________________ 

प5 3: ________________________________________________________________ 

प5 4: ________________________________________________________________ 

प5 5: ________________________________________________________________ 

3. अखेर अरारत�या पव�तांवर हा कोश ि�थरावला आह.े  dोक 6 ते 12 वाचा.  पाणी कमी झाले आह े

आिण शेवटी कोरडी जमीन आह ेह ेनोहाला कसे कळल?े ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. पृbवी पूण�पणे कोरडी हो!यापूवK अनेक आठवड ेगेले.  मग वचनांम8ये 15- 16 दवेाने नोहाला आaा 

Yदली _________________________________________________________________ 

5. नोहा आिण "या�या कुटंुबावर आिण "यां�याबरोबर असले�या सव� �ा!यांना बाहरे य!ेयाची वेळ आली 

होती.  उ"पि2 1:28 मधील श\द या वेळी नोहाला dोक 17 म8ये 5हटल ेजातात ह ेमनोरंजक आह.े 

"... जेणेक-न ते क- शकतील _____________________________________________________.” 
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�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, माझी आठवण Yद�याब�ल ध>यवाद.  माuया आयु�यात असे काही वेळा आले आह ेजे4हा मला 

इतरांनी आिण एकCाने िवसर�यासारखे वाटले आह.े  माuया आयु�याला इतरांना फारसा फरक पडत न4हता.  

मी तुम�यासाठी मौ�यवान आिण मौ�यवान आह ेयाची आठवण क�न Yद�याब�ल ध>यवाद.  �"येक Yदवशी 

माझे आयु�य तु5हाला ध>यवाद �ितOबिबत क� शकते. __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    4444    
 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: 5हणून नोहा "या�याबरोबर कोशात असले�या �"येकाबरोबर बाहरे आला (उ"पि2 8:18-19).  जर 

तु5ही नोहा असता आिण "या सव� मिह>यांत सव� कोशात गंुडाळले गेले असते, तर तु5ही पिहली गोU काय 

कराल असे तु5हाला वाटत?े  तुझी क�पनाशf/ जाऊ द!े ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट: : : : उ"पि2 वाचा 8:20-22. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. कोश �रकामा आह.े  नोहा पिहली गोU काय करतो? ___________________________________ 

(dोक 20).  काईन आिण हाबेल यां�या कथेव�न आ5हाला कळले क/, परमेIराला सुखावणारे 

बिलदान 5हणजे एखाJा �ा!याचे रf सांडणे आव�यक होते.  20 वचनात आप�याला कळते क/, 

परमेIराला जळालेली ऑफर द!ेयासाठी नोहाने कोशात असले�या काही �व�छ पcयांचा आिण 

�व�छ �ा!यांचा बळी घेतला. 

2. म%ये परमेEराची #ित
Pया ल7ात Qया वचन 21.  #थम, तो ________________________________ 

आिण �या/या Jदयात �हणाला: "मी पु�हा कधीही करणार नाही. ________________________ 

माणसामुळे, _______________________________ #�येक कल __________________________ 

आह े_______________ Rन __________________________.  आिण ________________________ 

मी करेन का? ___________________________ सव* ________________, मी के,या#माणे (Nोक 21).” 

3. �याचे वचन चालूच आह े(Nोक 22).  हा Nोक िलहा: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

पाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठ    :::: उ"पि2 8:21-22 मधील परमेIराचे ह ेवचन �मृतीला एक उ"कृU श\द आह.े  एक gण oया आिण 

ह ेdोक इंड6ेस काड�वर िलहा आिण ह ेमहान वचन लgात ठेव!यासाठी िनघाले.  त5ुही या वचनाचे आणखी 

एक "दवेाचे वचन" 5हणून वगKकरण करणे िनवडू शकता. 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    : मानवजाती�या पापीपणाब�ल दवे अनिभa नाही.  परंत,ु लोक काय करतील ह ेजरी "याला 

ठाऊक असले आिण पृbवीची ि�थती पु>हा Oहसा आिण �Uाचारान,े दUुतेने आिण दUुतनेे भरली जाईल ह ेजरी 
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"याला माहीत असल ेतरी तो पु>हा कधीही सव� िजवंत �ा!यांचा नाश करणार नाही, असे तो 5हणतो.  "जरी" ह े

श\द "या�या दयेचे �कट करणारे श\द आहते.  तो दयाळू दवे आह.े 

 
�ा�या�ा�या�ा�या�ा�या: : : : दयादयादयादया    �हणजे�हणजे�हणजे�हणजे    दवेदवेदवेदवे आप�या लायक/चे पालन न कर!याचा िनण�य करतो. 

आप�या िसनमुळे आिण दUु कृ"य कर!या�या आप�या Vदया�या हतेूंमुळे आप�याला िशgा 

हो!यास पा� आह.े  आपण मरायला पा� आहोत.  रोमकर 6:24 म8य ेआपण िशकतो क/ 

"साचे वेतन __________________________  आपण जे पा� आहोत ते 

_____________________मृ"यूचे आह ेपरंतु दवे आप�याला आप�या लायक/चे न दतेा 

आपली दया दाखवतो.  "याऐवजी येशूवर िवIास ठेवून आप�याला िचरंतन जीवन दऊेन तो 

आप�यावरील �ेमाचे �दश�न करतो. 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग:::: दया समजून घे!यास मदत करणारे एक उदाहरण 5हणजे कोट��म�या द�ृयात �वेश करणे.  

कोणीतरी एखाJा गु>�ात दोषी >यायाधीशांसमोर उभे आह.े  िशgा तु^ंगवास (@कवा, मृ"यू) आह.े  पण मग 

>यायाधीशांचा �वत:चा मुलगा पुढे सरकतो आिण 5हणतो, "तुझा स>मान, मी या sf/�या जागी वेळ (@कवा, 

म�न) करेन."  "यानतंर >यायाधीश दोषी पgाला "दोषी नाही" अशी घोषणा करतात आिण �वत:�या मुलाला 

तु^ंगात पाठवतात (@कवा, "या�या मृ"यूला).  दडं भरला आह.े  ती sf/ जा!यास मोकळी आह.े  खटला 

फेटाळून लावला. 

 

या उदाहरणात दवे >यायाधीश आह.े  >याय िमळावा अशी "या�या कायJाची मागणी आह.े  आ5ही केले�या 

चुक/ची दयेके पार पाडली पािहजेत.  आपण दवेासमोर बसून आप�या िशgेस पा� आहोत.  येशू या "या�या 

मुलाने मा� आप�या मुलाला आपण यो~य ती िशgा भोगून आप�या मुलासाठी पैसे Yदले.  "या�या दःुखामुळे 

आिण मृ"यूमुळे दवे िपता आप�याला "याची दया दतेो आिण "दोषी नाही" अशी घोषणा करतो.  आ5ही मोकळे 

आहोत!  खटला फेटाळून लावला. 

 
• जे1हा आपण दया अनुभवली ते1हा आप,या आयुTयातील एका काळाचा िवचार करा.  तू कशाची लायक� 

होतीस? �याऐवजी तु�हाला काय िमळाल?े _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• तु�हाला दया आली आह ेह ेकळ,यावर तुमचे काही िवचार आिण भावना आठवा: 

______________________________________________________________________________ 

• आप,या आजूबाजूचे लोक दया ळू �हणून ओरडत आहते.  अशी प;रि�थती काय असू शकते Wयात आपण दया 

आणू शकता? ____________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना: : : : कृपाळू दवे आिण वडील, तुम�या दयेब�ल ध>यवाद 7यामुळे मी जे पा� आह े"या�या भीतीने न4ह े

तर तुम�या जीवना�या मुf दणेगी�या अपेgेने जगू शकतो.  येशूब�ल ध>यवाद.  नोहा�माणे मलाही तुझा 

दयाळू हात पाह!याचा िवIास Jा.  माuया Vदया�या वाईट �वृ2ी असूनही तु5ही पु>हा कधीही नU न होता 

ह ेजीवन �टकून आह ेतोपयlत िन[मतीची sव�था �टकवून ठेव!याचा िनण�य घेतला आह.े 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    :::: दवेाने आप�या िन[मतीचे अवशेष जतन कर!यासाठी कोशाचा वापर केला.  संकटW�त पा!यातनू 

जाताना कोशाने रिहवाशांना सुरिgत आिण सुरिgत ठेवले.  अशा वेळी िवचार करा जे4हा आप�या 

सभोवतालचे जीवन तुटत चालले आह ेअसे वाटत होत.े  नातेसंबंधांवर ह�ला होत होता.  िम�ांनी केले�या 

अनैितक िनवडीमुळे ते कठीण प�रि�थतीत सापडले.  sावसाियक सहकाmयांना इतरांची फसवणूक करताना 

पकड!यात आले आिण नंतर "यां�या नोकरी, घरे आिण कौटंुिबक जीवनाचे धो6याचे प�रणाम भोगावे लागले.   

 

दवेाचे �ेम एखाJा कोशासारखे बनते 7यात तो आप�याला सवाlपेgा वर उचलतो 7याकड ेलg Yदले जाते आिण 

मदतीसाठी ओरडतो. दवेाला "या�या कोशात �"येकजण हवा आह.े  �"येकाने आपली कृपा आिण दया जाणून 

घेतली पािहजे आिण अनभुवली पािहजे अशी "याची इ�छा आह.े  �"येकाने "या�याशी �ेमसंबंध ◌ा◌ंचा आनंद 

लुटावा अशी "याची इ�छा आह े7यामुळे सवाlना मृ"यू�या भीतीपासून मुf राहता यईेल आिण "या�याबरोबर 

आता आिण कायमचे जीवनाचा आनंद घे!यास मोकळे पणाने जगता येईल. 

 

पनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकन:::: जेनेिससम8ये नrदवले�या पुरा�या बायबलमधील अहवालाचा आपण 6-8 असा अ,यास केला 

आह.े  मानवजातीचा नैितक mहास, Oहसा आिण �Uाचार, दUुता आिण दUुता परमेIरान ेपािहली त4ेहा "यान े

पृbवी�या चेहmयाव�न Iास ◌ो��वास, सव� मानवी आिण �ाणी जीवन सव� पुस!याचा िनधा�र केला.  "या�या 

िन[मती�या घृणा�पद अव�थेब�ल "यान ेदःुख sf केले. 

 

उ"पि2 6:8 सु� होत,े "पण नोहा..."  दवे नोहाला "या�याबरोबर नातेसंबंधात राहणारा नीितमान माणूस 

मानत अस�यामुळे दवेाने नोहाशी "याची िवनाशाची योजना सामाियक केली आिण कोश ◌ा�या बांधकामाची 

आaा Yदली.  जे4हा कोश पूण� झाला ते4हा दवेान ेनोहा आिण "याची प�ी, "याची तीन मुले आिण "यां�या 

प�vना कोशात �वेश कर!याची सूचना केली.  िशवाय �"येक �ा!याचा एक नर-मादी "यां�याबरोबर जाणार 

होता.  मग परमेIरान ेदरवाजा बंद केला आिण पुराचे पाणी पृbवीवर आले (उ"पि2 7:10). 

 

पुराचे पाणी पुरेसे ओसर�यानंतर, कोश जिमनीवर िवसावला आिण रिहवासी बाहरे आले.  जेनेिसस ८ �या 

शेवटी आ5हाला कळले क/ नोहाने सवा�त आधी परमेIराला जळाले�या अप�णांची ऑफर Yदली.  यामुळे दवे 

खूष झाला.  "यान ेवचन Yदले क/, "जरी [माणसा�या] Vदयाचा �"येक कल लहानपणापासून वाईट असला 

तरी" तो ""यान ेके�या�माणे पु>हा कधीही सव� िजवंत �ा!यांचा नाश करणार नाही."  आता आ5ही जेनेिसस 9 

सह जेथ ेिनघालो तेथ ेआ5ही उचलतो. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 वाचा 9:1-7. 

 

 

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

57 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. उ"पि2 9:1 जवळजवळ उ"पि2 1:28 �या पुनरावृ2ीसारखे वाटते.  पिह�या ]ी-पु^षाला दवेाने 

Yदलेला आशीवा�द आता नोहा आिण "या�या मुलांना दतेो.  "4हा ________________________ आिण 

________________________ संXया आिण _________________ पृbवी."  नोहा एखाJा नवीन 

आदामासारखा आह ेअसे जवळजवळ वाटते.  दवे पु>हा सु^वात कर!यास तयार आह ेआिण "या�या 

िन[मतीला आशीवा�द 4हावा अशी "याची इ�छा आह े5हणून तो "यांना 5हणतो, "फलदायी 4हा आिण 

वाढवा."  "यांनी "पृbवी भरायची" अशी "याची इ�छा आह.े  हा "यांचा आशीवा�द आह.े 

2. तो "यांना सांगतो क/ जमीन, समु� आिण हवेवरील सव� �ाणी ""यां�या हातात" (dोक 2) Yदले 

जातात.  उ"पि2 1:26 म8ये दवे काय 5हणतो? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

अ डम आिण ह4वेला "यान ेYदले�या सूचना सव� �ा!यांवर "रा7य" करत हो"या. 

3. म8ये दवे पुढील गोU सांगतो उ"पि2 9:3, "सव� काही... __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. उ"पि2म8ये सृUीसाठी अ� 5हणून दवे काय दतेो 1:29-31? 

प5 29 – मानवजातीसाठी अY: _______________________________________________ 

प5 30-31 – #ाAयांसाठी अY: _______________________________________________ 

5. दवे 5हणतो क/ जे काही जगते आिण हलते ते "यां�यासाठी अ� आह े(उ"पि2 9:3).  पण, पु>हा एकदा 

दवेाने एक अट घातली आह.े   

उ"पि2म8ये काय अट होती 2:17? _____________________________________ 

उ"पि2म8ये यावेळी काय अट होती 9:4? _______________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: भगवान दवेा, तु5ही तुम�या िन[मतीची इत6या उदारतेन ेतरतूद करता.  आपण दयाळूपणाने 

वागता, आ5ही केले�या सव� चुक/�या कृ"यांसाठी आ5ही पा� आहोत 5हणून आ5हाला िशgा दते नाही.  

"याऐवजी तु5ही आम�यावरील तुमचे �ेम भsपणे ओतणे िनवडता.  आ5हाला आशीवा�द Yद�याब�ल आिण 

आ5हाला फलदायी आिण पृbवी भर!याचे आवाहन के�याब�ल ध>यवाद.  पृbवी जीवनाने भरलेली असावी 

अशी तुमची इ�छा आह.े  आप�याला आयु�यभर पिव� धरायला िशकवा. ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: उ"पि2 9:4 मधील या मु�Jावर दवे इतका आWही का आह ेक/ मांस खा�ले जाऊ नये क/ ""याचे 

�ाण अजूनही "यात आहते?"  लेि4ह�टकस �या पु�तकात लेि4हटोलॉिजकल कायद े5हणून संबोधले जाते.  

बायबल�या इितहासात अनके वषाlनंतर अनके वषx जगणाmया आप�या मुलांसाठी, इiाएल मुलांसाठी @कवा 

इiाएललोकांसाठी दवेाचे ह ेिनयम आहते.  लेि4ह�टकस 17 : 10-14 म8ये दवेाने अनके वषाlपूवK नोहाला असे 

का सांिगतले होत ेक/, अजूनही "यात �ाणअसलेले मांस खा�ले जाणार नाही. 
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असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: लेि4ह�टकस वाचा 17:10-14. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास – खोलवर खोदकाम करत आह.े.. 

1. या वचनांनसुार दवे रfावर कोणते मू�य ठेवतो?  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

िवशेषत: 11 आिण 14 वचनांमधील श\द लgात oया: "... द. ___________ �"येकाचे 

________________ आह े______________.”  दवे रfाला महtव दतेो कारण रf ह े�"येक �ा!याचे 

जीवन आह.े   

2. दवे 11 वचनात असेही 5हणतो क/ रf "बनवत े________________ एखाJासाठी __________.” 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: येशू�या जीवन-मृ"यूपूवK लोकां�या अथानांचे �ायि'2 घे!यासाठी परमेIराला �ािणमा�ांचा 

बळी द!ेयात आला.  �ा!यांचा "याग आिण जे रf Yदले गेले "यामुळे दवेाचा लोकांब�लचा राग "यां�या 

िसनमुळे खूश झाला.  लोकां�या मृ"यू�या जागी दवेाने �ा!यांचा "याग आप�या आप�या मुला�या दयेक5हणून 

�वीकारला.   रf ह ेअसे होते क/ जे िसनवर झाकलेले होते. 

 

 �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या:::: �ायि'2 (�ायि'2) : लोकां�या नसा �ायि'2 घेणे 5हणजे आता दवे आिण मानवजाती 

यां�यातील संबंधात अडथळा आणणारे @कवा ह�तgेप करणारे काहीही रािहले नाही.  �ायि'2 

5हणजे ते दवेाबरोबर एकावर होते.  �ा!यांचे रf ह ेलोकांचे पापे काढून घेईल आिण दवेाचा रोष 

टाळेल असा "याग मानला जात असे.  �ा!यांचे रf सोडून "याला बिलदान दतेाना दवेाने लोकांना 

"यां�या पसासाठी माफ केले. 

 

शा]वचनातील इतर भाग �ायि'2ाची संक�पना प�रभािषत कर!यास आिण समजावून सांग!यास मदत 

करतील: 

1. इ�ी लोकांनुसार 9:22 आपण ते िशकतो “____________________शेZडग ऑफ __________ नाही 

___________________________.” 

2. रोमकर 3:25 5हणतो क/ दवेाने सादर केल े_______________________________________ 

________________________ आिण िवIासान े"या�यावर िवIास ठेवणारे सव� तो यो~य ठरवतो.   

 प�रभाषाप�रभाषाप�रभाषाप�रभाषा    पुनरावलोकनपुनरावलोकनपुनरावलोकनपुनरावलोकन:::: >या�य - दवे माझे पु� माuयािवरोधात ठेवत नाही.  मला आता माuयावरील 

आरोपांचा सामना कर!याची गरज नाही कारण मी िसन.  >या�यते�या उलट िनषेध केला जातो.  दवे 

जाहीर करतो क/ मी दोषी नाही.  तो मला 5हणतो क/ ह ेनाते पु>हा ��थािपत झाले आह.े  येशूचे 

जीवन, "या�या दःुखआिण मृ"यूसह, माuयासाठी केले गेले.  "यान ेमला दवेासमोर नीितमान बनवले 

आह.े  येशू या आप�या पु�ा�या या अंितम बिलदानामुळे इतर कोण"याही "यागाची गरज नसताना 

इतर सव� "याग चा अंत झाला.  येशूने आप�या जागी ;ॉसवर रf सांडून आप�या िपलाची अंितम 

@कमत मोजली. 
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पाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठपाठ    :::: धDा�या या भागात असे अनेक dोक आहते जे आप�याला अनु;मिणका काड� वर ठेव!यास आिण 

पाठ कर!यास �ो"सािहत केले जातात.  dोक कुठे सापडतो याचा संदभ� लgात ठेवा.  

1. इ�ी लोकांस 9:22 (समा�) "... आिण रf सांड�यािशवाय gमा नाही." 

2. लेिवयनस 17:11 - (संपूण� dोक) 

3. रोमकर 3:25 – "देवाने �याला �या/या र[ावर िवEास ठेवून #ायि\�ाचा �याग �हणून सादर केले." 

�"येक काड�वर �"येक dोकासह काही श\द आिण वा6ये िलहा जे रfाचे महtव लgात घे!यास मदत करतात. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू दवेाचे आभार क/, दयाळूपणे वाग�याब�ल आिण आप�या सJांना जे यो~य आह ेते आ5हाला न 

Yद�याब�ल, िचरंतन मृ"यू.  आप�या पु�येशूला �ायि'2 "याग 5हणून दऊेन आम�यावर �ेम के�याब�ल 

ध>यवाद, 7यान ेआप�या बरोबर एक क�न आ5हाला एक क�न Yदले आिण आ5हाला िचरंतन जीवन Yदले. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    6666 

    

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: दवेान ेनोहाला सांिगतले�या श\दांचा अ,यास कर!यासाठी आ5ही बराच वेळ घेतला आह ेआिण 

अशा �कारे "यान ेरfावर जे मू�य Yदले आह ेते समजून घ!ेयास आपण बराच वेळ घेतला आह.े  आपण अ,यास 

सु� ठेवत असताना अंतदृ�Uी शोध!याचा पाया दणेारी महtवपूण� dोक आपण पाठ क� लागला आहात.  

उ"पि2 9:5-6 म8ये काही अित�रf मािहती असते जी दवे रfावर इतके उ� मू�य का ठेवतो ह ेसमजून 

घे!यास मदत करते.  जरी असे वाटत असले क/ आपण या िवषयावर आव�यकतेपेgा जा�त वेळ घालवत 

आहोत, परंतु आप�याला दबाव आण!यासाठी �ो"सािहत केले जात.े  ह ेसव� नगेNस दवेा�या कौतुकात वाढ 

!यासाठी आिण तो आप�यावर जे मू�य ठेवतो आिण "याचे लोक 5हणून आप�याशी हवे असलेले नात े

ओळख!यासाठी मूलभूत स"य आहते. 

 

�"येक �ा!या�या �ाणाब�ल आिण �"येक माणसा�या �ाणाब�ल दवे ठाम होता.  तो फf अशी सूचना दतेो 

क/ "यात अजूनही �ाण असलेले मांस खा�ले जाऊ नये तर उ"पि2 9:5 म8ये तो पुढे 5हणतो क/ तो �"येक 

�ा!याचा ________________________आिण �"येक माणसाचा______________________________ 

माणूस असेल. 

 

�थम, आपण आणखी एका संदभा�वर एक नजर टाकू या 7यात �"येक �ा!या�या �ाणां�या िहशेबाचे िनराकरण 

केले आह.े  या धDात आधी 5हट�या�माणे दवेाने अनेक वषाlनंतर इiाएल�या मुलांना वाळवंटात असताना 

आपला नैितक कायदा Yदला.  ह ेकायद ेसिव�तरद!ेयात आले.  "यांना अaात धो6यापासून वाचव!यासाठी 

आिण अशा �कारे "यांची सुरिgतता आिण जतन कर!यासाठी "यांना द!ेयात आले आह ेह े"यांना कळावे आिण 

समजून oयावे अशी "यांची इ�छा होती.  दवेाचा कायदा ह ेएक साधन होते 7या�ारे लोक "याला 

आaाधारकपणे �ितसाद दऊे शकतात आिण अशा �कारे "यांनी "यांचे जीवन "या�यावर आिण "या�या 
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श\दावर क{ Y�त करणे िनवडले ह ेदश�वू शकतात.  या �ितसादामुळे "यांनी "या�याशी सामाियक केले�या �ेमाचे 

नाते �ितOबिबत होईल.   

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास – खोलवर खोदकाम करत आह.े.. 

1. उ"पि2 9:5 म8ये दवे नोहाला सांगतो क/ तो "�"येक �ा!याकडून िहशेब ची मागणी करेल."  िनग�म 

21:28-32 म8ये "या�या कायJात याचे उदाहरण काय आह?े _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

टीप: तपशीलात आिण या सूचनेब�ल जे �पU केले जात नाही @कवा समजले जात नाही "या सवाlम8ये 

खचून जाऊ नका.  "याऐवजी जे4हा तो "�"येक �ा!याकडून िहशेब मागतो" असे बोलतो ते4हा उ"पि2 

९ म8ये दवेाचा अथ� काय आह ेह ेसमजून घे!याचा �य� करा. 

2. उ"पि2 9:5 �या उ2राधा�त दवे असेही 5हणतो क/ �"येक sf/कडून तो "मागणी करेल 

_________________________ साठी ____________ �या/या ____________________________.”  

कधीकधी आप�या सहपु^षा�या �ाणांब�लची आपली Oचता जवळजवळ अि�त"वात नाही असे Yदसते.  

मा8यमां�ारे आ5हाला दररोज ह"या आिण खुनांचा सामना करावा लागतो.  टी4ही आिण िच�पटा�या 

पडJांनी मानवी जीवनाब�ल�या आम�या आदरावर �भाव पाडला आह.े  उ"पि2 ९ आप�याला 

दवेा�या दिृUकोनातनू या सवाlवर एक नजर टाकायला भाग पाडू शकते.  दवे वचन ६ म8ये 5हणतो, 

"जो कोणी ________________ ___________________ पैक� ______________, जवळ 

_____________ �याची चला _____________________ असणे ______________ साठी 

_________________ पैक� ________________ आह े_______________ बनवलेला माणूस.”  या 

वचनानुसार जीवन दवेाचे होते आिण दवेाने दणेे आिण काढून घेणे ह ेहोते.  दवेाचा आशीवा�द लोकांना 

"या�याबरोबर सृUीत गंुत!याचा होता ह ेलgात ठेवा.  "यांनी पृbवी वाढवून भरली पािहजे, इतरां�या 

�ाणांची अवहलेना क� नये @कवा "याकड ेदलु�g करावे अशी "याची इ�छा होती.  मृ"यूम8ये दवेाचा 

आशीवा�द न4ह ेतर, ह ेपु� �ितOबिबत होते. 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब:::: ह ेश\द अनेक गंुतागंुती�या प�रि�थतीलgात आणू शकतात आिण असंyय िवचार�वत�क �S 

उपि�थत क� शकतात 7याची उ2रे सवाlना Yदली पािहजेत.  स8या तरी तुम�या िवचारांची आिण 

िनरीgणांची दखल oया.  आपण �वत: ला नवीन दUृीकोनासह आिण आपण यापूवK कधीही िवचारात न 

केले�या संक�पनांसह िहसकावून घेत अस�याचे आढळू शकता.  ह ेनवीन िवचार अ�व�थ करणारे आहते का?  

ते त5ुहाला कसे आ4हान दतेात? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

या �Sांकड ेलg द!ेयासाठी वेळ काढा: अ) दवे काय 5हणतो आह?े  ब) तो जे 5हणतो "याचा अथ� "याला खरंच 

आह ेका? 

1. दवेा�या वचनाला आaाधारक �ितसाद कोण"या �कारे आपले जग �ितOबिबत करत?े ___________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. आप�या जगाला "या�या श\दाला अवaाकरणारा �ितसाद कोण"या �कारे �ितOबिबत होतो? 

______________________________________________________________________________ 

3. दवेा�या वचनाला �ितसाद 5हणून आपण 7या �कारे आपले जीवन जगतो ते आपण आप�या जीवनाचे 

क{ � बनिवणे िनवडले आह.े 

उ�र: मा)या जीवनात काय 
दसून येते? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ब. "मा)या िम2ांचे जीवन काय #ितZबिबत करते? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

डी. "आपल ेजग काय #ितZबिबत करते? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: �भू, मला अनेक िवचार आिण �S आहते.  या अ,यासात मला आठवण क�न द!ेयात आली आह ेक/ 

तु5ही नोहाला "या�या आयु�यासाठी सज�नशील हतेू दऊेन आशीवा�द Yदला.  तू "याला "या�या सहपु^षा�या 

�ाणाची जबाबदारीही Yदलीस.  पिव� मानवी जीवन धारण करणारे �ेम माuया Vदयात पु>हा जागृत करा.  

मला इतरांचे संरgण आिण संरgण कर!यास सgम करा जे "यांना जीवनापासून वंिचत ठेवेल. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: दवेाने माणसाला "या�या �ितमेत बनवले (उ"पि2 1:27).  उ"पि2 5:3 म8ये आ5हाला कळले 

क/, दवेाची प�रपूण� �ितमा �ितOबिबत कर!याची माणसाची gमता िसनामुळे उ�8व�त झाली आह.े  आदामाने 

7या मुलांची क�पना केली होती ती आदामा�या �ितमेत तयार झाली होती.  जर ते वसले तरी सव� लोक 

दवेाची काही �ितमा सहन करत राहतात आिण ती �ितमा धारण करणाmयाचे आयु�य दसुmयाने oयावे असे 

"याला कधीच वाटत ेनाही.  काइनने आपला भाऊ एबेलला ठार मार�यानतंर 4:10 �या उ"पि2म8ये दवेाने 

काइनला काय 5हटल ेते आठवा, "ऐका!  तुuया भावाचं रf मला जिमनीव�न ओरडते." 

 

उ"पि2 9:6 5हणत,े "कारण _________________ पैक/ _____________ आह े_____________ बनवलेले 

___________________.”   दवे आपली �ितमा धारण करणारा 5हणून आप�यावर खूप महtव ठेवतो.  जे4हा 

माणसाचे रf कमी होते ते4हा दवेाची �ितमा धारण करणारा मरतो.  कारण आपण दवेाची �ितमा वाहक 

आहोत क/ जीवनाला इतके मोठे महtव आह.े 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    आिणआिणआिणआिण    अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग    ��������    :::: दवेा�या वचनात असे 5हटल ेआह ेक/ मी दवेा�या �ितमेत तयार झालो 

आह.े  माuया सहमानवांचीही िन[मती "या�या �ितमेत झाली आह.े  आपण दवेा�या �ितमेत बनलो आहोत 

याचा अथ� काय आह ेयावर िवचार कर!यास आिण आपण आप�या �वतः�या जीवनावर आिण इतरां�या 

जीवनावर काय मू�य ठेवतो याचा िवचार कर!यासाठी खालील �S तयार केले गेले आहते. 
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1. ती �ितमा जर आप�या मनात आली असली तरी सव� मानवता दवेा�या �ितमेत िनमा�ण झाली आह े

असे आपण मानता ते4हा मनात काय िवचार यतेात? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दवेाची �ितमा हरवू शकत ेका?  जे दवेाला नाका�न "या�यापासून वेगळे जीवन जगू शकतात "यांचे 

काय? ______________________________________________________________________ 

3. देवाची #ितमा धारण करणारा �हणून तु�ही तुम/या जीवनावर कोणते मू,य ठेवाल?  तुमचे जीवन ह ेमू,य कसे 

दश*िवते? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. देवाची #ितमा असल,ेया इतरां/या जीवनावर तु�ही कोणते मू,य ठेवाल?  तुमचे जीवन ह ेमू,य कसे दश*िवते? 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

या �Sांची उ2रे दणेे कठीण असेल पण जोपयlत आपण ह ेओळखत नाही क/ सव� दवेा�या �ितमेत िनमा�ण झाले 

आहते तोपयlत आपण इतरांची काळजी घ!ेयाची आिण "यांचे संरgण कर!याची आपली जबाबदारी िवस� 

शकतो - "यांचे जीवन, "यांची मालम2ा आिण संप2ी, "यांची �ित�ा आिण चा�र�य आिण सवा�त महtवाचे 

5हणजे "यांचे "यां�या िनमा�"याशी असलेले संबंध. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, मी अनेकदा इतरांपेgा �वत:चा जा�त िवचार केला आह.े  मी इतरांचा आदर कर!यात आिण 

"यांचा आदर कर!यात अपयशी ठरलो आह.े  माuया�माणेच तेही तुम�या �ितमेत तयार झाले आहते आिण 

"यांचे जीवन तुम�याकडून आले आह.े  मी अनकेदा िवसरतो क/ मी िX�तात आह ेआिण मी 7या समुदायात 

राहतो "या समुदायात सामाियक करणार् या इतरांसाठी, िवशेषत: माuया कुटंुबाला, िम�ांना आिण आप�या 

िन[मतीला आपण �ितOबिबत कर!यासाठी बोलावले आह.े  जे4हा मी अपयशी ठरतो ते4हा मला gमा करा 

आिण माuयात जीवनाला महtव द!ेयाची आिण जबाबदारीने जग!याची इ�छा पूण� करा. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग 7 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन    :::: उ"पि2 6:18 म8ये दवे नोहाबरोबर सव� जीवन नU कर!याचा आिण "याला वचन द!ेयाचा 

आपला हतेू सामाियक करतो.  िलहा dोक 18: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

वचनात दवे 5हणतो क/ तो नोहाबरोबरचा करार ��थािपत करणार आह.े 

 

 �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या: : : : करार - करार हा एक गंभीर करार आह ेजो एका पgाने सु� केला आह ेआिण दसुर् या 

पgाला दऊे केला आह.े  जोपयlत पgाचा एक सद�य करारा�या अटvवर सहमत नाही @कवा सोडत 

नाही तोपयlत हा करार उभा राहतो. 

टीप: तु5ही एखाJा कराराशी प�रिचत असाल.  उदाहरणाथ�, कजा�साठी बँकेत गे�यास कज� दणेारी 

एज>सी 5हणून बँक कजा�संदभा�त काही अटी घालून दतेे आिण नंतर कज�दार 5हणून त5ुहाला करार दतेे.  
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एकदा का त5ुही दोघांनी �वाgरी केली क/, हा करार एक कायदशेीर द�तऐवज बनतो जो कायJा�या 

>यायालयात �टकून राहील. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. या कथेत दवे आप�या दयाळूपणाचे एक गंभीर वचन सु� करतो.  ह ेवचन आह ेजे "यान ेYदले आह े

आिण जे तो मोडू शकत नाही.  दवे कोणाशी "याचा करार ��थािपत करतो (उ"पि2 9:9-10). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. दवे नोहा, "याची मुले आिण येणाmया िप�ांशी करार सु� करतो आिण ��थािपत करतो.  कोशातून 

बाहरे आलेले सव� �ाणी आिण पृbवीवरील �"येक िजवंत �ाणी यांचाही "यात समावेश आह.े  ह ेअगदी 

सव�समावेशक आह,े तु5ही 5हणणार नाही का?  उ"पि2 9:11 हा �"यg करार आह.े  हा dोक िलहा: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. उ"पि2 8:21 म8ये जे4हा दवेाला नोहा�या बिलदानाचा "आनंददायक सुगंध" वास येत असे, ते4हा तो 

"आप�या Vदयात 5हणाला..." असे 5हणतो.  दवेा�या Vदयातून आपण "याला असे 5हणताना ऐकतो 

क/ तो पु>हा कधीही पुरान ेसृUीनU करणार नाही.  उ"पि2 8:21 आिण उ"पि2 9:11 म8ये "पु>हा 

कधीही नाही"__________________________ या श\दांचा वापर लgात oया.  "यान ेYकती वेळा 

"यांचा वापर केला?” 

4. मग दवेाने कराराचे िच>ह द!ेयाचा िनधा�र केला.  ते िच>ह काय होत?ं ________________________ 

5. dोक 12 आिण 13 वाचा.  दवे इं�धनु�याचा वापर आप�यासाठी एक िच>ह 5हणून करतो क/ "याला 

"याचे वचन आठवेल.  तो इं�धनु�याचा वापर सव� िप�ांसाठी �"येक िजवंत �ा!याला Yदले�या दयाळू 

वचनाची आठवण 5हणून �वत: ला आठवण 5हणून करतो.  जे4हा जे4हा ढग येतात आिण इं�धनु�य 

Yदसेल ते4हा तो 5हणतो क/ "मी करेन ___________________________ माझा करार  

(उ"पि2 9:14-15).” 

6. ह ेमनोरंजक आह ेक/ जे4हा जे4हा इं�धनु�य उपि�थत असते त4ेहा जवळजवळ नेहमीच �S िवचारला 

जातो: "त5ुहाला संुदर इं�धन�ुय Yदसले का?"  एकदा तर आप�याला दहुरेी इं�धनु�यदखेील Yदसू 

शकते.  आ5ही "या�या िन[मतीचे स�दय� आिण "जरी..." या वचना�या दयाळू िच>हाकड ेपाहतो. 

(उ"पि2 8:21) तो "पु>हा कधीही नाही... (उ"पि2 9:15).” 

7. आिण, पु
हा एकदा तो श�द वापरतो _____________________ _________________ 

�ोकात 15.  पाच वेळा तो 5हणतो क/ तो पु>हा कधीही पा!याचा वापर सव� जीवन नU कर!यासाठी 

करणार नाही.  दवे सृUीला खूप दयाळू आह.े  िन[मतीची ि�थती कोणतीही असो आप�याला पुरा�या 

पा!यान ेसंपूण� िवनाशाची भीती कधीही घाबर!याची गरज नाही.  "याचे मोठे �ेम (दया) कायम 

�टकून राहते (�तो� 106:1). 
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अज
अज
अज
अज
    :::: दवेाने 5हटल ेआह ेक/, तो पु>हा कधीही पूर W�त जीवन ◌ाचा नाश करणार नाही.  

1. या करारामुळे तुम�या आयु�यात काय फरक पडतो? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. दवेाने वचन Yदले असे मला वाटत असेल तर तो आपले वचन पाळेल यावर माझा िवIास का आह?े 

______________________________________________________________________________ 

3. तो इतका अश6य वाटतो 5हणून तो पु>हा कधीही असा परू येऊ दणेार नाही यावर िवIास ठेवणे मला 

सोपे वाटते का?  कारण मला इं�धनु�य Yदसू शकत?ं  कारण।।। ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. मी 7या �कारे वचन दतेो आिण इतरांना Yदलेली आIासन ेपाळतो "या�ारे मी माuया आयु�यातील 

दवेाची �ितमा �ितOबिबत करतो का?  इतरांना माuयाब�ल मािहती आह ेआिण "यावर अवलंबून आह े

का कारण "यांना मािहत आह ेक/ मी जे 5हणेन त ेमी करेन, मी करेन?  

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: दवेा, तु5ही दयाळूपणे सव� िनमा�ण केले�या जीवनाशी तुमचा करार ��थािपत केला आह ेआिण 

आIासन Yदले आह ेक/ त5ुही तुमचा रोष कधीही ओतणार नाही आिण पु>हा पुरा�या पा!यान ेिन[मती नU 

करणार नाही.  तू तुझं वचन पाळलं आहसे.  तुझा श\द स"य आह.े  मी जे बोलतो "या श\दां�ारे मला तुमचे 

�ितOबब ि◌ितत कर!यास सgम करा.  इतरांना ह ेमािहत असेल क/ मी जे वचन दतेो ते मी ठेवीन आिण अशा 

�कारे िवIास �थािपत करेन 7यावर वषा�नुवषx िवIास िनमा�ण होईल.  ध>यवाद क/ आप�या श\दावर 

िवIास ठेवला जाऊ शकतो आिण एक ठोस पाया �दान केला जाऊ शकतो 7यावर मी माझे जीवन तयार क� 

शकतो. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

.लो�जग.लो�जग.लो�जग.लो�जग    कम�टकम�टकम�टकम�ट:::: dोक 17 म8ये दवे 5हणतो क/, "मी हा करार ��थािपत केला आह.े"  या कराराब�ल 

काहीही नोहा, "याची मुल,े िजवंत �ाणी @कवा येणाmया िप�ांवर अवलंबून न4हते.  दवेाने Yदले�या वचनावर 

हा करार काटेकोरपणे अवलंबून होता.  भिव�यातील अ,यासात दवेाने आप�या लोकांशी ��थािपत केले�या 

वेगवेगwया करारांची मािहती आप�याला िमळेल.  काहvनी "जर तु5ही असे केल ेतर" अशा अटी ठेव�या आिण 

"मी ते करेन."  दवेा�या लोकां�या आaाधारकतेवर अवलबूंन असलेला आशीवा�द आिण शाप दो>ही ते धारण 

करतील.  स8या तरी ह ेसमजून घेणे महtवाचे आह ेक/, दवेाने नोहाबरोबर �थापन केलेला हा करार सव� 

िप�ांसाठी ठेव!याचे वचन दणेाmया दवेावर पूण�पणे अवलंबून आह.े 
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धडा पाच 
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उ�पि� 9:18 – उ�पि� 11 – िवखुरलेले लोक 
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�न�न�न�न    नोहानोहानोहानोहा    सससस    ए�ामए�ामए�ामए�ाम 

 
प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय 

 

या पुरामुळे "यान ेकोशात जे जतन केले होते त ेसोडून दवेाने जे काही िनमा�ण केले होते ते सव� नU झाल.े  कोश 

�रकामा होताच दवेान ेनोहापासून एक नवीन सु^वात सु� केली.  "यान ेआदामाला जो आशीवा�द Yदला होता 

तोच आशीवा�द "यान ेनोहाला Yदला.  "फलदायी 4हा आिण संyयेत वाढ करा; पृbवीवर गुणा आिण "यावर 

वाढ."  यािशवाय "यान ेनोहाशी करार केला आिण आIासन Yदले क/ तो पु>हा कधीही पुरा�या पा!यान े

िन[मती नU करणार नाही.  मग "यान ेठरवले क/ इं�धनु�य ह ेनोहा आिण सव� िन[मतीशी केले�या कराराचे 

लgण असेल. पण दवेाला माहीत होतं क/, माणसा�या Vदयाचा �"येक कल लहानपणापासून वाईट होता 

तरीही "यान ेजे वचन Yदलं होतं तसं पु>हा कधीही सव� िजवंत �ा!यांचा नाश क� नय.े 

 

वेळ िनघून गेला आिण लवकरच आपण पाहतो क/ नोहा�या �वतः�या कुटंुबापासून दवेाने िनमा�ण केले�या सव� 

म8ये पाशाचा प�रणाम परत येतो.  आप�या कुटंुबाला जर आप�या समीपांचे प�रणाम समजले असते आिण 

अशा �कारे परमेIरा�या आaेचे पालन केले असत,े असे एखाJाला वाटेल; पण आ5ही ह ेकधीही िवस� नये 

क/ पुरामुळे पृbवीचे पाणी नU झाले असले तरी माणसा�या Vदया�या �"येक �वृ2ीत िशरले होत.े  सैतान 

अजूनही दUुतेचा चॅि5पयन 5हणून यु+ पुकारत होता आिण दवेाला "या�या कृपेने आिण दयाळूपणाने sf 

केले�या �ेमाने मानवजातीला आशीवा�द दते राहायचे होते.   

वषx उलटून गेली आिण नोहा�या मुलां�या िप�ा पृbवीवर िवखुरले�या.  उ"पि2 10 म8ये आप�याला जफेथ, 

हमॅ आिण शेम यां�या वंशावळीचा अहवाल Yदला जातो.  वंशावळ हा या धDा�या अनाव�यक भागासारखा 

वाटू शकतो पण दवेा�या दUृीकोनातनू शेवटी दUुतेवर िवजय िमळवणाmया आिण नU करणाmया दवेा�या 

चॅि5पयनचे पूव�ज खूप मह"वाचे आहते.  उ"पि2 11:10-32 हा नोहा पासून अ�ामपयlत उ"पि2शा]ातील 

वंशावळीपूण� करतो. 

या युिनटमधील अंितम कथा 5हणजे बाबेल�या टॉवरची कहाणी.  संपूण� जगाची भाषा आिण भाषण एकच 

होते.  स8या�या इराक�या gे�ात असले�या िशनारमधील एका मैदानात एक गट �थाियक झाला.  "यां�या 

आ"मक{ Y�ततेमुळे "यांना �वत:साठी जग!यास आिण नाव कमाव!यास �वृ2 केले.  प�रणामी, दवे "खाली 

आला" आिण ते काय करत आहते ह ेपािहले आिण "यांची भाषा गrधळात टाक!याचा िनण�य घेतला जेणेक�न 

ते एकमेकांना समजू शकणार नाहीत.  भाषे�या या गrधळामुळे संपूण� पृbवीवरील लोक िवखुरले गेले. 

 

हा धडा आप�याला आप�या �वत: �या वंशाचा, आप�यासमोर गेले�यांचा आिण आप�या मागे येणाmयांचा 

िवचार कर!याचे आ4हान दतेो.  आप�या पूव�जांम8ये आ8याि"मक�र"या आप�यासमोर गेले�या sf/ आिण 

आप�या मागे येणाmया sf�चाही समावेश आह.े  आ5हाला �भावाचे लोक 5हणून �ो"सािहत केले जाते.  

कुटंुबातील सद�यांशी असले�या नातसंेबंधांमुळे आ5हाला आशीवा�द िमळाला आह े5हणून आ5हाला इतरां�या 

जीवनाला आशीवा�द द!ेयासाठी बोलावले जाते.  दवेा�या �ेमाची आिण gमाची ओळख झाली आह,े ते4हा 

7यालोकांना अJाप "याची ओळख पटलेली नाही "यां�याशी "याचे �ेम आिण gमा सामाियक कर!यासाठी 

आ5हाला बोलावले जाते.  आ4हान �वीकारा आिण आपण सेवा करत असताना िवIासू रहा. 
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भागभागभागभाग    1111 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: आ5ही नोहा आिण पुराची कहाणी सोडणार आहोत; तथािप, क4हर कर!यासाठी आणखी एक कथा 

आह.े  उ"पि2 9:18-19 या कोशातून बाहरे आले�या नोहा�या तीन मुलांिवषयी दोन िनरीgणे दतेात: 

1. पुनरावलोकनात "यांची नावे काय होती?  _________, ___________, आिण _______________ 

2. हमॅ�या संदभा�त िवशेषत: काय नमूद केले आह?े _________________________________________ 

3. या तीन मुलांब�ल 19 dोक आप�याला काय सांगतो? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

या माणसांब�ल नंतर�या वचनांम8ये अिधक सांिगतले जाईल.  स8या तरी ही मािहती 5हणून िमळाली. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 वाचा 9:20-28. 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. वचनात नोहाब�ल आपण काय िशकतो 20?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

आ5हाला मािहत आह ेक/ ही कथा पुरानतंर लगेच होत नाही कारण आ5हाला मािहत आह ेक/ 

�ाgबाग वाढ!यास अनेक वषx लागतात.  आ5हाला मािहत आह ेक/ तो "मातीचा माणूस" होता आिण 

तो �ाgबाग लाव!यासाठी िनघाला.  �ाgबागे�या फळापासून "यान ेवाईन बनवली आिण काही 

मJपान केले. 

2. dोक 21 5हणतो क/ तो "पडून रािहला _________________________________ "या�या आत 

__________________.”  नोहा पूण�पणे न` होता क/ उघड ेपडला होता ह ेआ5हाला मािहत नाही. 

आप�याला काय माहीत आह ेयाचा िवचार क�या: 

7याला नोहा �थम सापडला (dोक 22)? ________________________________________ 

"याला काय सापडल?ं ______________________________________________________ 

"यान ेकाय केल?े __________________________________________________________ 

3. साहिजकच पुढे काय घडते "याव�न आप�याला माहीत आह ेक/ नोहा लािजरवाणा अव�थेत होता 

आिण "याचा मुलगा हमॅ 7याला तो �थम सापडला "यान े"या�या भावांशी याब�ल बोलणे पसंत 

कर!यािशवाय काहीही केल ेनाही. 

शेम आिण जफेथ ने काय केल े(dोक 23)? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

या माणसांनी आप�या विडलांना लािजरवाणेपणे उघड ेन पाह!यासाठी खूप �य� केले.  dोक 

बी असे 5हणतो __________________________________________________________ 
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नोहाला ""या�या वाईनमधून" जाग आली आिण हमॅ या "या�या धाकCा मुलाने "याचे काय 

केले ह े"याला कळले.  तो काय करतो? __________________________________________ 

आप�या विडलांची लाज झाकून न गे�यामुळे हमॅची बदनामी झाली.  "याला "या�या 

विडलांनी शाप Yदला.  dोक 25 म8ये िलिह�या�माणे शाप काय होता? ________________ 

________________________________________________________________________ 

नोहा शेम आिण जफेथला आशीवा�द दतेो (dोक 26-27): 

i. शेमचा आशीवा�द काय आह?े _________________________________________ 

ii. जफेथचा आशीवा�द काय आह?े ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग    :::: दवेा�या दयाळूपणा�या नsा कराराखाली जगणाmयांम8ये आदराची ती� भावना धो6यात आली 

आह.े  इितहासात ही घटना इत6या लवकर घडली ह ेकसे श6य होऊ शकते ह ेसमजणे कठीण आह.े   नोहा�या 

मुलाने आप�या विडलांची बदनामी केली होती आिण "यांना लाजवाटली होती.  हमॅने आप�या विडलांशी 

अनादर केला.  वडील आिण मुलगा दोघांनाही लाज आिण अपमािनत के�यामुळे िसन कुटंुबावर आपली छाप 

सोडत आह.े  आप�या Yदवस-युगात पालकांब�ल अनादर दश�िवणारे �दश�न अनेकदा नाकारल ेजात ेआिण 

बरेचदा सव� प�रणामांिशवाय जाते.  काही लोकांसाठी कुटंुबातील संबंध इतके तुटले आहते क/ आदर आता 

अि�त"वात नाही. 

1. एक काळ आठवतो 7यात आपण पालक @कवा विडलांना आदर Yदला नाही असे पािहल?े  कदािचत 

तु5ही प�रि�थतीत सामील होता. 

कारण काय होत?ं _________________________________________________________ 

"याचा प�रणाम काय झाला? ________________________________________________ 

2. कधी कधी आपण पळून जा!यापेgा आिण इतरांना सांग!यापेgा जाणूनबुजून इतरांचे संरgण 

कर!याचा �य� क� शकतो? _______________________________________________________ 

3. अशा िविशU प�रि�थतीचा िवचार करा 7यात आपण जाणूनबुजून एखाJाला लाज, बदनामी आिण 

अनादरापासून वाचव!याचा पया�य िनवडू शकता?  तु5ही �ेमाने "यांचं संरgण कसं क� शकता? 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: भगवान दवे, मी कबूल करतो क/ मी बर् याचदा इतरांना झाकून ठेव!याचा आिण "यांचे संरgण 

कर!याचा िनण�य घे!याऐवजी "यांचा पदा�फाश कर!यासाठी बोलतो.  मला एक Vदय Jा जे इतरां�या �ित�चेे 

आिण चा�र�याचे संरgण करणे िनवडले.  तुमचा मुलगा येशू, माझा तारणहार यां�या रfान ेमाuया 

लािजरवा!या अव�थेवर पांघ�ण घात�याब�ल ध>यवाद. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    2222    
 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: उ"पि2 10 म8ये नोहा�या मुलां�या िप�ांचा अहवाल नrदिवला आह.े  �"येक खाते 1 ;ॉिनक�स 1 

म8येही िलिहले आह.े  आपण जेनेिससम8ये काम करत असताना �थम इितहासा�या पु�तकात अनुसरण करणे 

आप�याला मनोरंजक वाटेल.  ह ेखात ेआप�याला पुरानंतर स,यतेची सु^वात कोठे झाली याची जाणीव दईेल. 

 उ"पि2 9:19 5हणते क/, ""यां�यापासून असे लोक आले जे ____________________________________.” 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. �थम मधील नोहा�या मुलांपैक/ सवा�त वय�कर जफेथ कड ेपाMया जेनेिसस 10:1-5. 

जफेथला Yकती मुलगे होते (dोक 2)? ________________________ 

dोकांम8ये 3 आिण 4 "या�या दोन मुलांकड ेलg Yदले जाते:  ____________ आिण ________ 

Nोक 5 म%ये कोणती मनोरंजक व�तुि�थती 
दली जाते? ________________________________ 

आज तुक� �तान आिण यरुोप या नावाने ओळख�या जाणाmया आिशया मायनर या दशेांम8ये जफेथयांचे 

कुटंुब पि'मेकड े�थलांत�रत झाले ह ेलgात घेणे औ"सु6याचे असू शकते. 

2. dोक 6:20 हमॅ�या मुलांब�ल बोलतात.  हमॅचे कुटंुब आज इiायल 5हणून ओळख�या जाणाmया 

भागात उ2र आY�का आिण इिज�म8ये �थलांत�रत झाले. 

a. हमॅला Yकती मुलगे होते (dोक 6)? _______________________________ 

b. कुशला पाच मुलगे होते.  "या�या एका मुलाचा उ�लेख िवशेषतः dोक 8 म8ये केला आह:े 

i. �याचे नाव काय होते? ________________________________________________ 

ii. Nोक 8 कोणती अित;र[ मािहती देतो? ___________________________________ 

iii. तो केवळ एक शि[शाली यो]ाच न1हता तर एक पराPमी यो]ादेखील होता _________ 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:  :  :  :   
1. मधील 10-12 dोक िनमरोड�या रा7या�या वाढीब�ल बोलतात: 10 वचनात बॅिबलोन, dोक 11 

म8ये अिस�रया आिण dोक 11 मधील िननवे.  इiाएल�या इितहासात बॅिबलोन आिण अिस�रया 

यांनी �मुख भूिमका बजाव�या.  बॅिबलोनन ेय}दा, दिgण रा7य Oजकल ेआिण अिस�रयाने इiाएल, 

उ2र रा7य Oजकले.  इiाएली लोक अनेक वषx या दशेांम8ये बंYदवान 5हणून होते.  िननवे ह ेिनमरोडने 

बांधलेले शहर होते.  योना�या पु�तकात दवेाने "या दशेात एक ह�ी संदUेा आण!यासाठी काय करावे 

लागले याची कहाणी आह.े  या �ठकाणांची अिधक मािहती भिव�यातील अ,यास युिनटम8ये Yदली 

जाईल. 

2. इiायल�या इितहासात �मुख भूिमका बजावणाmया इतर नावांकड ेलg वेधणे: 

दािवदा राजा असताना Yफिल�टी>स (dोक 13) ह ेइiाएलांचे चालू असलेले श�ू असतील. 

 

इiाएल मुलांना दवेाने Yदले�या भूमीत कॅनािनNस (dोक 15- 18) �थाियक झाले.  जे4हा 

इराउ��ू लोक जमीन ता\यात घे!यासाठी आल ेते4हा "यांना अनेक श�ू रा1ांनी भेटले.  
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यापैक/ काही रा1ांम8य ेिहतती, जेबुसाइNस, अमो�रNस आिण िहि4हNस यांचा समावेश होता.  

तु5ही पाहता चक/त करता, ह ेसव� हमॅ, नोहाचा मुलगा, 7याचा "यान ेशाप Yदले होत,े "याचे 

वंशज होते.   

कॅनािनट कुळे िवखुरलेली.  आप�या बायबल�या माग�या बाजूस असले�या नकाशांवर एक 

नजर टाक!यासाठी ही एक उ"कृU वेळ असेल.  श6यतो सवा�त उपयुf नकाशा 5हणजे राजा 

डिे4हड आिण राजा शलमोन यां�या कारYकदKत इiायलचे रा7य दश�िवणारा नकाशा.  ही 

शहरे, शहरे आिण �दशे शोध!याचा �य� करा: 

i. िसडन – भूम8य समु�ा�या Yकनाmयालगत उ2रेकड े

ii. गाझा – दिgणेकडे, Yकनाmयालगतही 

iii. सदोम आिण गोमोरराह – मृत समु�ा�या पूव� कड ेि�थत 

iv. Yफिलि�टया – Yफिल�टी>सची भूमी 

ही �ठकाणे आप�याला इiायल�या इितहासातील मोZा घटना घडले�या �ठकाणांची ओळख 

क�न दतेात.  पु>हा, सव� िविच� नावांनी खचून जाऊ नका @कवा िनराश होऊ नका.  ही अशी 

मािहती आह ेजी आप�याला ऐितहािसक �थळे ओळख!याचा आनंद घे!यास सgम करेल. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
3. dोक 21-31 शेम�या मुलांब�ल बोलतात.  बायबल�या इितहासात शेमची वंशावळ अ"यंत महtवपूण� 

आह.े  अ�ाहम, आयझॅक, जेकब, जोसेफ, राजा डिे4हड आिण राजा शलमोन अशा sf�ची ही वंशज 

आह.े  नोहाचा मधला मुलगा शेम याचे वंशज बायबलम8ये मेसोपोटेिमया 5हणून 7याचा उ�लेख केला 

जातो आिण प[शयन आखात 5हणून आप�याला जे माहीत आह,े "या आ`ेय भागात �थलांत�रत झाले. 

शेमला Yकती मुलगे होत े(dोक 22)? _____________________ 

1 इितहास 1:24-27 कड ेवळा.  शेम आिण अ�ाहम यां�यातील िप�ांना आप�याला अगदी 

थोड6यात सांिगतले जाते.  वंशजांचे ह ेटेबल पूण� करा: 

 

शेम  

  

  

  

 अ^ाम, तो अ^ाहम आह े

 

अ. "उ"पि2 १० म8ये यापैक/ जा�तीत जा�त नावे ओळखा.  "यांना अधोरेिखत करा. 

 

टीप: एखादी sf/ आ'य�चYकत होऊ शकते आिण यासारyया वंशावळीचे महtव दखेील वाद घालू 

शकते.  @कब}ना, जर त5ुही उ"पि2 11 कड ेपािहले तर आणखी एक नrदवला जातो.  जरी 
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वंशावळीया या gणी कोणतहेी महtवपूण� मू�य दश�िवणार नाहीत, परंतु जसजसा इितहास उलगडत 

जाईल तसतसे आपण िशकू शॅक/ नोहा�या वंशजांचा िहशेब हा अ ◌ॅडम�या वंशजांइतकाच खूप 

महtवाचा आह.े 

 

भागभागभागभाग    ३३३३ 

 

अन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोगअन�ुयोग:::: आपण कधी आपली वंशावळ शोधली आह ेका?  काही लोक ह ेखूप गांभीया�ने घेतात.  काहvसाठी 

ही आशा आह ेक/ "यां�या वंशात कोणीतरी मह"वाचे सापडले.  थोडा वेळ oया आिण तुम�यासमोर गेले�यांचा 

िवचार करा.  जर तु5ही सgम असाल तर नातेवाईकांना या sf�ब�ल िवचारा.  आप�या कौटंुिबक वारशाशी 

जोडले�या कथा जाणून oया.  हा एक काळ असू शकतो 7यात कदािचत एका sf/ब�ल परमेIराचे आभार 

मानायचे, िवशेषत: 7यान ेआप�या जीवनात महtवपूण� भूिमका बजावली असेल. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

अन�ुयोअन�ुयोअन�ुयोअन�ुयोगगगग:::: आणखी एक वंश आह े7याचा आपण िवचार क� शकता.  जे आ8याि"मक पालक आहते, जर तु5ही 

कराल तर तुम�यासाठी कोण आहते?  7यांनी तुम�याशी आपला िवIास sf केला, 7यांनी तुम�यासाठी 

�ाथ�ना केली आिण जे तुमची येशूशी ओळख क�न दतेात?  @कवा, कदािचत तु5ही तुम�या �भावgे�ात पिहले 

आहात 7याची ओळख बायबलला दवेाचा श\द 5हणून क�न द!ेयात आली असेल.  तuुयाशी कोणी शेअर केले? 

____________________________________________________________________________ 

हा असा काळ असू शकतो 7यान ेत5ुहाला �ेम करणाmया आिण gमा करणार् या दवेाब�ल, तुम�याब�ल दया ळू 

शकणारा दवे, 7यादवेान ेतु5हाला िनमा�ण केल ेआिण सव� अनंत काळ आप�याशी संबंध ठेव!याची इ�छा sf 

केली "याब�ल परमेIराचे आभार मानू शकतात. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

अन�ुअन�ुअन�ुअन�ुयोगयोगयोगयोग:::: एखाJाला �वत: �या आ8याि"मक �वासाला सु^वात कर!यास मदत क�न आपण नवीन वंश सु� 

क� शकता.  त5ुही दवेाची आिण "या�या वचनाची ओळख क�न दऊे शकता ते कोण आहते? _________ 

हा एक काळ दखेील असू शकतो 7यात परमेIराचे इतरांशी �ेम सामाियक कर!याची संधी Yद�याब�ल "यांचे 

आभार मानणे.  जे "याला अजून ओळखत नाहीत "यांना पाह!यासाठी "याला डोळे द!ेयास सांगा. 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना:::: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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भागभागभागभाग    4444 

 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: या अ,यासात आणखी एक कथा िश�लक आह.े  ह ेिशनार @कवा बॅिबलोिनया येथे होते जे आधुिनक 

काळातील इराक आह,े पूवxकड ेअसले�या दशेात जेथे हमॅचे वंशज (उ"पि2 10:10) �थाियक झाले.  ही कथा 

उ"पि2 11:1 -9  म8ये आढळते. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 वाचा 11:1-9. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 

1. �ोक १ वाचतो, "आता ____________________________________________ एक होता 

_________________  आिण एक  ______________________________________________.” 

2. तर, ते एक� डोके ठेवून 5हणाल े(dोक 3 आ), "या, ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. आ5हाला सांिगतले जाते (dोक 3 ) त ेवापरतात “_______________________________"याऐवजी 

_________________, आिण _______________ ऐवजी ___________________.”  ह ेअिधक �गत 

समाज दश�वेल 7यान े�वतःचे बांधकाम सािह"य तयार केले. 

4. मग ते 5हणाल े(dोक 4), "चला _________________आपण __ ______________ ते पयlत 

पोहोचत े___________________, जेणेक�न आपण क� श ं__________________________ 

_______________________ आिण ________ वर िवखुरलेले 4हा ____________________.” 

 

�ित�बब�ित�बब�ित�बब�ित�बब    ��������:::: 
1. तु5हाला इथे काही अडचण Yदसते का?  "यांनी जे सा8य कर!यासाठी ठरवले "यात काही चूक आह ेका? 

______________________________________________________________________________ 

2. स8या�या युगात असे घडताना आप�याला असे काही Yदसते का? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. उंच टॉवर असलेले शहर बांध!यासाठी "यांना आव�यक असलेले तं�aान वापर!यात काही गडबड 

आह ेका? _______________________________________________________________________ 

4. पण काहीतरी गडबड असली पािहजे, कारण dोक ५ ची सु^वात मोZा छोCा श\दाने होते: ______ 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास:::: 
1. परमेIर "यां�या बांधकाम �क�पावर- ते बांधत असले�या शहरावर आिण टॉवरवर नजर 

टाक!यासाठी खाली आला.  "यान ेकाय ठरवल े(dोक 6)?  "जर _____ __________ "यां�याकड े

असलेली भाषा _____________________________, नंतर _____________________ ते 

कर!याची योजना आखत आहते ____________________________________ "यां�यासाठी.” 
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2. �हणून तो �हणाला, "या, ___________________________________________ आिण 

________________________ "यांची _________________________ 5हणून ते करणार 

नाहीत __________________________ एकमेकांना." 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: "यां�या सामा>य भाषेमुळे "यांना काय कर!याची परवानगी िमळाली?  "यां�या िवचारसरणीचे 

काय झाले?  "यां�या अि�त"वाचा क{ �Oबद ूकाय बनला होता? ____________________________________ 

1. ते एकमेकांना 5हणाल े(dोक 3), "चला, आपण बनवूया..."  dोक ४ म8ये ते 5हणाल,े "चला आ5हाला 

बांधू या..."  सम�या अशी होती क/, "यांनी �वत:ला �वत:�या आयु�याचे क{ � बनवले होते: "आपण 

�वतःला एक शहर बांधू या." 

2. "यांना िवखुरलेजायचे न4हत.े  "यांना "यां�या िन[मतीला "यां�या अि�त"वाचे क{ � बनवायचे होते.  

एक शहर आिण एक उंच मनोरा तयार क�न जो "आकाशापयlत पोहोचतो" "यांनी �वत: साठी नाव 

तयार कर!याचा इरादा केला.  "यांचा हतेू "यां�या �वत:�या िवIाचे क{ � बन!याचा होता. 

3. "यांना वाटले क/ ते एक टॉवर तयार क� शकतात जे आकाशापयlत पोहोचेल.  आज आपण �वगा��या 

�चंडतेब�ल काय करतो ह ेजाणून "यांचा �य� हा�या�पद वाटतो.  दवे 5हणतो "या�माणे गालात 

थोडी जीभ जाणवते का, "चला, आपण खाली जाऊ या... (dोक 7)" माणूस �वगा�त पोहोचेल असा 

कोणताही माग� न4हता. 

4. आपली बु+ी, कौश�य, तं�aान आिण gमता यांचा वापर क�न नाव कमाव!याची "यांची 

आ"मक{ Y�त �ेरणा लg वेधून घे!यासाठी ओरडली.  जर त े�भावीपणे संवाद साधू शकले तर "यांना 

जे आवडले ते त ेक� शकतात.  तथािप, जर "यांची भाषा गrधळली तर ते एकमेकांना समजू शकणार 

नाहीत आिण "यां�या आ"मक{ Y�ततेमुळे "यांना �क�प र� कर!यास भाग पाडले जाईल. 

5. तर, परमेIर खाली आला (dोक 7) आिण "यां�या ____________________ म8ये गrधळ न 

गेला.  ते आता एकमेकांना समजू शकले नाहीत.  उदाहरणाथ�, एका िब�डरने हातोडा मािगतला 

असता तर "याला �;ू �ाय4हर द!ेयात आला असावा. 

6. "यांना जे हवे होते त े5हणजे, ते िवखुरले जाऊ नय_े_____________ हीच गोU परमेIरान ेकेली 

होती.  dोक 8 5हणतो, ________________"तर भगवान .  

7. आिण, शहराची इमारत थांबली.  �"येकजण भाषे�या वगा�त जात असताना फf उशीर झाला नाही.  

नाही, इमारत थांबली आिण सव� पृbवीवर सव� िवखुरले गेले.  शहराला  ___________________.” 

 

पु>हा एकदा िसनचा प�रणाम �पU झाला आह.े  िसनमुळे नातसंेबंध वेगळे होतात आिण नU होतात.  आपण 

पुनरावलोकन क�या: 

1. आपण पािहले क/, दवे आिण मानवजाती आिण उ"पि2 3 म8ये पती-प�ी यां�यात या ना"यान ेकसे 

वेगळेपणा आणला. 

2. तसेच जेनेिसस 3 म8ये आ5हाला कळले क/ पापाने जिमनीवर शाप आणला, जे मानवजातीला अ� 

पुरव!यासाठी होते. 

3. केन आिण एबेल�या जीवनात पुरावा 5हणून पापाने कुटंुबांम8ये �षे आिण श�ु"व िनमा�ण केले. 
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4. आिण आता आपण पाहतो क/, या पायामुळे जगाकड ेअजूनही असले�या एका गोUीचा अंतही झाला 

आह,े _________ भाषा आिण अ ______________________________ भाषण (उ"पि2 11:1). 

 

पृbवी भ�न काढ!यासाठी दवेाला पृbवीवर लोक िवखुरललेे असावेत असे वाटत होत.े 

 

          सदंभ!सदंभ!सदंभ!सदंभ!    दवेालादवेालादवेालादवेाला    कायकायकायकाय    हवेहवेहवेहवे    होतेहोतेहोतेहोते............ 

जनन 1:22  

जनन 1:27  

जनन 9:1   

जनन 9:19  

जनन 10:32  

जनन 11:8-9  

जनन 11:4  

 

अज�अज�अज�अज�    :::: वेगवेगwया भाषांचा उगम कोठे झाला असा �S तु5हाला कधी पडला आह ेका?  संवादामुळे आपण हीच 

भाषा बोलत असतानाही नातेसंबंधांम8ये इतक/ गडबड होते.  चुक/�या श\दाचा वापर अपमान करतो.  अथ� 

सांग!यासाठी िच�भाषेचा वापर के�याने अनकेदा अडथळे िनमा�ण होतात.  सं�कृती आिण वांिशक पाI�भूमी 

भाषेला गंुतागंुतीचे बनवतात. 

 

जॉन �या पु�तकात नवीन कराराकड ेपाहताना आपण योहान 2 म8ये िशकतो क/ येशू हा दवेाचा श\द आह.े  

तो कृपा आिण स"य संवाद साधतो (योहान 1:14).  सव� s"यय आिण �Uाचाराचे पापी असूनही, येशू दवेाचे 

खरे वचन 5हणून यतेो क/ "यान ेपापी अडथळे मोडून दवे आिण मानवजाती आिण �"यके भाषा आिण िजभे�या 

लोकांम8ये शांतता िनमा�ण केली आह े— पु^ष आिण ]ी,काळे आिण पांढरे, |ीमंत आिण गरीब, त^ण आिण 

वृ+. 

 

एखाJाशी संवाद साधणे कधी कठीण होते? 

1. सम�या कशामुळे उzवली? ___________________________________________________ 

2. अडचण कशी सोडवली गेली? __________________________________________________ 

3. संवाद साध!याचे आमचे �य� अनेकदा अपयशी ठरतात.  आपले अपयश मा>य करणे आिण आप�या 
उिणवांची gमा मागणे ही च एकमेव आशा आह ेजी उzवले�या तुटले�यापणाला बांधील आह.े  
परतफेड कर!यासाठी तुमचा अनुभव काय आह?े_________________________________________ 
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�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना: : : : विडलांसमोर वेळ काढा, दसुर् याशी चांगले संवाद साध!यास अपयशी ठर�याची आपली �वतःची 

कबुली, कदािचत "या�याशीही.  येशू�या मा8यमातनू "यान ेYदले�या �ेमा�या भाषेब�ल "याचे आभार, या 

श\दाने मांस बनवले (योहान 1). _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

भागभागभागभाग    5555 

प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय:::: उ"पि2 11:10-32 मधील वंशावळ "उव��रत कथेचा" टqपा िनि'त करते.  आ5ही अशा िप�ांकड े

पािहले आह े7यान ेआदामाला नोहाशी जोडले आह.े  आ5हाला मािहत आह ेक/ शेम हा नोहाचा दसुरा मुलगा 

आह.े  शेमला अ�ाहमशी जोडणारी रfरेषा ओळखणे मोZा िच�ासाठी मह"वाचे आह.े  अ�ाहाम हा कुलिपता 

आह े7याला दवेान ेिनवडले आिण रा1ांचे जनक 5हणून संबोधले. 

 

असाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�टअसाइनम�ट:::: उ"पि2 11: 10-26 मधील वंशावळीचे खाते वाचून आपण पाच चा शेवटचा िवभाग सु� 

क�या.  भाग 2 मधून आपण ओळखत असले�या नावांचा शोध oया. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास::::  नामनामनामनाम         युगयुगयुगयुग            नामनामनामनाम                 युगयुगयुगयुग 

शेम 500   

आफ_ `साड    

    

    

   अ^ाम, नाहोर, हरण  

 

लgात oयाय�या दोन गोUी��� 

1. आदामापासून नोहापयlत�या वंशावळीतील जीवना�या लांबीची तुलना धडा 3 म8ये करा. 

2. शेम ते पेलेग ही सव� नावे उ"पि2 20:22-24 म8ये नमूद केली आहते.  पेलेग पासून 

अ�ामपयlत वेगवेगwया नावांचे कारण असू शकते असे dोक 24 म8य ेकाय नमूद केले आह?े 

 

अ�यापनअ�यापनअ�यापनअ�यापन:::: 
1. अ�ाम, नाहोर आिण हरण यांचे वडील तेराह यां�या कुटंुबाब�ल अिधक तपशील Yदला आह.े 

हारान चा िपता होता ________________________ (�ोक 27). 

लोट अ�ामचा होता ________________________________________. 

तेराह आिण "याची मुले 7या भूमीत राहत होते "या भूमीचा उ�लेख केला जातो _____________. 

तेराहचा मुलगा, लोटचे वडील ____________________ मृ"यू (dोक 28). 

अ�ामने ल` केल े____________________ आिण नाहोरन ेल` केल े____________________. 
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िम�काहचा नाहोरशी काय संबंध होता? ____________________________________________ 

िमलकाहला एक बहीणही होती. _____________________________ (dोक 29) 

अ�ामची प�ी सराय ब�ल आपण dोक 30 म8ये काय िशकू शकतो? ______________________ 

2. कुटंुब Yफरत आह.े  ह ेभटके लोक होते.  ते तंबूत राहत होते आिण खूप पोटxबल लोक होते.  कुटंुब�मुख 

@कवा आYदवासी �मुख या ना"यान ेतरेाह यांनी आता हल!याची वेळ आली आह,े असा िनण�य घेतला. 

ते जिमनीव�न बाहरे िनघाले ___________________________________(dोक 31) 

ते िनघाल ेहोत े_________________________________  या धडधडीत आधी िशकलेला 

हा एक प�रिचत श\द आह.े  हमॅ�या वंशावळीचा संदभ� oया, 7याला दखेील 5हणतात ______. 

तेराह ने "या�याबरोबर कोण घेतले (dोक 31)? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ते कॅननला गेले नाहीत.  ते कुठे थांबले आिण �थाियक झाले? _______________________ 

dोक 32 म8ये आप�याला कळते क/ हीच तीराह मरण पावली.  तो जगला ________ वषx. 

 

अज�अज�अज�अज�    :::: दशेा�या एका भागातनू दसुmया भागात जा!याचा अनुभव तु5ही घेतला आह ेका?  कदािचत ते तेवढे दरू 

न4हत ेपरंतु आपण आप�या घरा�या ओळखीपासून नवीन �ठकाणी गेलात.  अनुभव आठवा.  कदािचत या 

�करणात त5ुहाला काहीही सांगायचे न4हत ेआिण तु5हाला फf तुम�या गोUी पॅक कर!यास सांग!यात आले 

होते. 

 

बदल अ�व�थ क� शकतो.  असे नाही क/ आ5हाला शेवटचा प�रणाम नको आह ेपरंतु "या टोकाची पावले 

s"यय आणणारी असू शकतात आिण सव� �कारची गडबड घडवून आणू शकतात.  नकुसानी�या �ासदायक 

भावनांमुळे आपण नवीन आिण दरू�या भूमीकड ेजाऊ शकणाmया बदलांचा �ितकार क� शकतो.  तरेाहबरोबर 

कॅनन�या दशेात राहायला जाताना अ�ाम आिण सरायचा अनुभव काय होता ह ेआ5हाला माहीत नाही, पण ते 

पॅकअप झाले आिण "यां�यासमोर काय आह ेह ेमािहत न4हत.े 

1. आपण केले�या हालचालीवर िवचार करा.  या िनण�याब�ल काही सवा�त �ासदायक घटक काय होत?े 

तणाव आिण Oचता कशामुळे िनमा�ण झाली?  _________________________________________ 

2. हलव!याचा िनण�य कोणी घतेला? _______________________________________________ 

3. 7यांनी तुम�याबरोबर हालचाल केली त ेकोण होत?े ___________________________________ 

4. आपण आप�या मूळ गंतs�थानी �वेश केला क/ योजना बदल�या? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना�ाथ�ना    :::: ह ेदवेा, कधीकधी तु5ही आ5हाला िनरोप Jा, जरी आ5हाला काय अंदाज लावायचा ह ेमाहीत नसले 

तरी.  अ�ामला कुटंुब, पूव�ज, एक वारसा िमळाला जो आप�या सावध आिण सतक�  नजरेखाली होता _____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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समारोपा(यासमारोपा(यासमारोपा(यासमारोपा(या    �ट)प*या�ट)प*या�ट)प*या�ट)प*या:::: जसजसा आमचा अ,यास सु� आह ेतसतसे आपण अ�ामसाठी दवेा�या 

योजनेब�ल जाणून घेणार आहोत.  ह ेिनःसंशयपणे "या�या अपेgेसारखे काही न4हत ेपरंतु दवे आप�याबरोबर 

आह ेयावर िवIास ठेवून तो चालत गेला.  अ�ाम आपली प�ी, वडील आिण पुत!यासोबत भट6या काYफ�यात 

अaात दशेात जातो.  ते पु>हा नवीन दशेात सु^वात कर!यासाठी ओळखीचे सोडतात.  आ5ही अ,यासा�या या 

युिनट�या शेवटी आलो आहोत आिण "यां�या �वासाला सु^वात करताना या सॉजरस�ना सोड!यास तयार 

आहोत.  मानवजातीसाठी दवेा�या योजनचेी कहाणी आताच उलगडू लागली आह.े  अ,यासहोईपयlत आपण 

उ"पि2 12 म8ये अ�ाम आिण सराई�या कथेसह पु>हा सु� क� आिण दवेा�या महान वचनाची मािहती दऊे 

कारण तो "यां�यासाठी आिण "यां�या संततीसाठी आपली योजना उघड करतो. 
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युिनट पुनरावलोकन 

 

 

दवेाचीदवेाचीदवेाचीदवेाची    योजनायोजनायोजनायोजना, 
आमचीआमचीआमचीआमची    िनवडिनवडिनवडिनवड 
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दवेाचीदवेाचीदवेाचीदवेाची    योजनायोजनायोजनायोजना, आमचीआमचीआमचीआमची    िनवडिनवडिनवडिनवड 

 
 

यिुनटयिुनटयिुनटयिुनट    पनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकनपनुरावलोकन 

ही परीgा नाही!  पण, कधीकधी एखाJा�या िशक!याचे मू�यमापन करणे उ"साहवध�क असते.  आ5ही अिधक 

आ"मिवIासी बनतो आिण दबाव आण!यासाठी राजी झालो आहोत.  दवेाची योजना, आमची िनवड ही 

बायबल अ,यास ची योजना तु5ही पूण� केली आह.े  गे�या आठवDात तु5ही 7या गोUvवर काम करत आहात 

"या ◌पंैक/ काही गोUvचा िवचार क�या: 

• िन[मती�या उ"पि2 अहवालाशी प�रिचत होणे 

• बायबल दवेाब�ल जे काही सांगते ते िशकणे 5हणजे िनमा�णकता� 

• अनेक अटी �पU करणे आिण समजून घेणे: 

o पिव� 

o स\बाथ Yदवस 

o >या�य 

o डौल 

o मोचन 

o िवIास 

o क^णा 

o करार 

• दवेा�या �ितमेत िनमा�ण झाले�या मानवजातीवरील मू�य ओळखणे 

• मानवजातीची िन[मतीची �ितमा �ितOबिबत कर!याची जबाबदारी समजून घेणे 

• पृbवी वाढवणे, भरणे, रा7य करणे आिण वश करणे ही जबाबदारी समजून घेणे 

• ल`ासाठी दवेाचा आदश� िशकणे 

• मानवजातीन ेआप�या वचनासह जग!याची दवेाची इ�छा ओळखणे ह ेआप�या जीवनाचे क{ � आह े

• पापा, "या�या इ�छा, प�रणाम आिण प�रणाम यांची sापक समज िवकिसत करणे 

• काइन आिण एबेल�या कथेशी प�रिचत होणे 

• िन[मती�या भयानक अधोगती�या जािणवेत वाढ णे 

• नोहा आिण पुरा�या कथेशी प�रिचत होणे 

• नोहा आिण सव� िन[मतीला दवेाचे वचन िशकणे 

• दवेाने �ाण, "याग आिण करारांवर ठेवले�या मू�याचे कौतकु करणे 

• नोहा�या वंशजांशी प�रिचत होणे 

• लोकां�या भाषेला गrधळात टाक!याचा दवेा�या िनण�याची कहाणी िशकणे 
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अिभनंदनअिभनंदनअिभनंदनअिभनंदन!!!! 
 

 

तु5ही हा अ,यास पूण� केला आह ेआिण बरेच काही िशकला आहात.  पण अजून बरेच काही िशक!यासारखे 

आह.े  आपण उ"पि2 11 मधील अ�ाम�या वंशावळीने शेवट पूण� केला आह.े  अ�ाम आिण "याची प�ी सराय 

अ�ामचे वडील तेराह यां�यासमवेत कॅनन�या भूमीकड े�वास करतात, जे हरानम8ये �थाियक हो!याचा िनण�य 

घेतात.  दवेाचे वचन, जे4हा दवे अ�ामला हरण सोड!यासाठी फोन करेल आिण "मी तु5हाला दाखवेन "या 

भूमीवर जाईन (उ"पि2 12:1)."  जलजलातनू वाहणारी नदी, उपनJांमधून आवाज उचल�या�माणे, दवे 

आप�यात जीवना�या नदीत ओतत असताना आपण आप�या aानात आिण िवIासात भर घालाल. 

 

 

 

 

 

अित�रf ;ॉस कने6ट बायबल अ,यास डाउनलोड स कोण"याही @कमतीिशवाय उपल\ध नाहीत. 

मं�ालया�या वेब साइटला भेट Jा:  www.CrossCM.org. 

आपण तुम�याकडून ऐकू या! 

�टफनीशी संपक�  साधा:  tiffany@crossconnectministries.com 

 

 

 


