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шP к". "Q2 3.R
તમે એક સાહસ છે ક ! તમારા "વનના બાક+ના સમય આકાર કરશે તરફ (યાણ કર+ ર*ા છે .
તમારા (વાસ તમે અન,ય હશે અને તમારા આ-ુર અને ઉ/સાહ+ 0ુક ઓફ તમાર+ સમજ પિવ5
બાઇબલ કહવાય વધવા માટ ઇ:છા ;ારા ન<+ કરવામાં આવશે. અ=યાસ કરવા માટ તમારા
(િતબ>તા તમારા "વન સ0 ૃ> બનાવવા માટ કારણ ક ભગવાન તેમના વડB ;ારા તમે બોલી
વચન આEFુ ં હ-ુ.ં
તમે અ=યાસ તર+ક તમે હાથ પર કટલાક આHહણીય Iુરવઠો હોય (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે :
1. આ બાઇબલ અ=યાસ એકમ: ઈMરની યોજના, અવર ચોઇસ
2. ,F ૂ ઇ,ટરનેશનલ પિવ5 બાઇબલના વઝBન (એનઆઇવી). નQધ: જો તમે એક નવી
ખર+દ+ કર+ રહ+ છે , તો બાઇબલ જોવા માટ જો શS હોય તો, તે છે :
એ. Tોસ સંદભB (ાધા,ય દરક I ૃUઠ ક,V નીચે Wતંભ,
બી. Xુમેળ સામા,ય બાઇબલ પાછળ જોવા મળે છે , અને
સી. થોડા 0 ૂળZ ૂત નકશા પણ પાછળ જોવા મળે છે .
3. પેન અથવા પ\િસલ
4. 3x5 અથવા 4x6 ઇ,ડ_સ કાડB
યાદ+ 5ણ લ`ણો સાથે તમે પયાBEત# 2 તમારા અ=યાસ માટ I ૂરા પાડવામાં અને સફળતાI ૂવBક
આ પાઠ મારફતે નેિવગેટ કરવા માટ તૈયાર થઈ આવશે. જો, આમ છતાં, આ બાઇબલ કરવા માટ
તમારા (થમ સંપકB માં છે , તો તમે બાઇબલ વોલેc,ટdલટ+ હકદાર અ=યાસ સાથે શe કરવાfુ ં
િવચાર+ શકો છો. આ અ=યાસ તમે gુશળતા િવકસાવવા અને તમે વhુ િવMાસ બાઇબલ િવiાથj
બનાવવા માટ મદદ કરવા માટ રચાયેલ નેિવગેશનલ સાધનો I ૂરા પાડ છે . બાઇબલ વોલેc,ટdલટ+
ખચB અથવા www.CrossCM.org ખાતે આkુઅવlં જોડાણ વેબસાઇટ પર જવાબદાર+ ડાઉનલોડ
કર+ શક છે . જોક આ અ=યાસમાં આHહણીય છે , તે ઈMરની યોજના, અવર ચોઇસ અ=યાસ સફળતા
માટ આવmયક નથી.
તમારા બાઇબલ અપ માકB અચકાnુ ં નથી કરો. તે અ=યાસ કરવા માટ તમારા બાઇબલ છે . તે
તમાર+ નQધો, તમારા Wથાપી, હાઇલાઇKટoગ, વ-ુળ
B અને તીર સાથે તમારા પોતાના બનાવો! તમે
અ=યાસ મારફતે િવચારો, (qો રકોKડrગ, અને sKકoગ તમારા (વાસ માટ એક નોટ0ુક અથવા
ટ-લેટનો ઉપયોગ કર+ શકો છો.
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અ=યાસ સામHી લખાયેલ છે ક !થી તમે તમારા પોતાના પર શીખવા માટ સ`મ હોય છે . Wવ
િશWત KડHી સાથે તમે થોડા અથવા કોઈ 0ુmકલી સાથે સામHી આવર+ લેશે. તે જ સમયે, તમે નવી
માKહતી (ાEત કરશે, નવી સમજ શેર કરો છો, અને કટલાક પડકારeપ (qો જવાબો માટ િવનંતી
કરશે I ૂછો. આ (િતભાવ તમે ગંભીરતાI ૂવBક તમાર+ સાથે અ=યાસ કરવા માટ િમ5ોના એક દં પિત
આમંિ5ત tયાનમાં માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે ધારણાએ.
તમે તમારા અ=યાસ આનંદ શોધી શકો છો. કારણ ક ભગવાન તેમના વડB ;ારા તમે બોલે તમારા
uદય સમાગમની હોઈ શક છે . આ બાઇબલ કથાઓ તમે તેમના મહાન તેમના Iુ5 ઈXુ dvWત,
અમારા ભગવાન અને તારણહાર મારફતે તમને આપવામાં (ેમ િવMાસ કર+ શક છે .
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!:"6/
üજનેિસસ શeઆત એક IુWતક છે . üજનેિસસ અથB એ થાય શeઆત કર+ હતી. આ (થમ IુWતક
બનાવટ બાઈબલના એકાઉ,ટ આપે છે અને શ-દો, સાથે ખોલે છે "શeઆતમાં." (થમ બે
(કરણોમાં અમે બનાવટ બાઈબલના એકાઉ,ટ વાંચો. તેમણે WવગB અને I ૃÄવી પર બhુ ં કર+ હતી.
માતાનો ભગવાન બનાવટ બધી સાર+ હતી; તે Å ૂબ જ સારો હતો! ઉ/પિx 1 અને 2 (થમ માણસ,
આદમ અને (થમ 7ી હવા બનાવટ એક એકાઉ,ટ આપે છે . ભગવાન તેમને તેમની છબી માં
બનાવવામાં અને તેમને હ-ુ આEયો તર+ક તેમણે કામ અને તે કાળ" લેવા માટ X ૂચના સાથે
ઈડન ગાડB નમાં તેમને 0 ૂકવામાં આવે છે .
üજનેિસસ ઓફ શeઆત જeર+ ઉ/પિx તારણ કાઢÉું નથી. તેના બદલે X ૂÑમ શeઆત üજનેિસસ 2:10
કહવામાં આવે છે . આ ચો<સ KકWસામાં, શeઆતમાં એક નદ+ છે . mલોક 10 શe થાય છે , "એક નદ+
બગીચામાં (ાણીઓની પાણી પીવાની એડન થી વહ છે ." નદ+ ચાર 0 ૂળમાં માં અલગ થયેલ છે .
આ mલોક સરળતાથી બનાવટ વાતાB થોડ+ Xુસગ
ં તતા કયાB, જો કોઈ હોય તો, કારણ ÖુલB` કર+
શકાય છે .
અમે Üણીએ છ+એ ક દરક નદ+ એક શeઆત છે . યાંગ/ઝે નદ+ áોત અને દd`ણ કોKરયા હાન
નદ+ના અને નદ+ઓના સંગમ સાથે તેના 0 ૂળ ધરાવે છે Kહમનદ+ઓ છે . શKકતશાળ+ એમેઝોન
ઘટાડાનો દર એ,ડસ પવBતો અને સૌથી લાંબી નદ+ નાઈલ માં ઉäભવે, ઇથોિપયા -ãુ નાઇલ સાથે
તેની (ાથિમક 7ોત છે . બધા તેમના અfુલ`ીને શeઆત કવી ર+તે નાના હોય છે .
નદ+ ક Xુરåય ફશન ઈડન ગાડB નમાં માંથી વહ સમH બાઇબલfુ ં પહãું IુWતક બીÜ (કરણમાં
તેની શeઆત કર છે અને હાલના બાઇબલના સમH ઇિતહાસમાં તેનો માગB weaves અને મરણોxર
"વન માં પર ચાãુ રહ છે . અમે થોડા સમય cWTEચર સમH નદ+ અfુસર+ શક છે . તેના ચાર
0 ૂળમાં સાથે આ નદ+ એક નદ+ ક ! બધા જ "વનનો ઝરો છે એક માટ સમH ઇિતહાસમાં લોકો
જોડાય સમય અને જ}યા બંને વાWતિવક નદ+ અને પણ અલંકારFુ_ત છે .
üજનેિસસ IુWતક ક આ મહાન નદ+ 0 ૂળમાં !વી છે . તમે શeઆત અહç મળ+ શોધવામાં હષB થશે
કારણ ક તે બધા માં ફ+èસ êયાર તમે બાઇબલનો અ=યાસ તમે Üણવા આવશે. અfુભવ આનંદ
માણો. આ અ=યાસમાં પાણી રહતા તમારા પોતાના આ/મા (યોહાન 4:10) લોકોની તરસ - ૃEત એક
(વાહ બની શક છે .
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તે સાહસ શe કરવા દવા માટ સમય છે ! ઉ/પિx બાઇબલ ખોલીને 1. એક (કરણ (થમ mલોક સાથે
શe કરો. (થમ 5ણ શ-દો લખો:
___________________________________________________________
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A2- 4
!:"6/: આ પાઠ તમને બનાવટ બાઈબલના એકાઉ,ટ પર ન"કથી જોવા માટ તક આપશે. પાઠ ઉäે શ
ચચાB નથી અથવા એવી દલીલ કર છે પરં - ુ (qો ક સામHી તમે સંબિં ધત માતાનો ભગવાન વડB આકાશ
અને I ૃÄવીની રચના િવશે ëુ ં કહ છે માKહતી આપવી મારફતે દોર+ જશે દં ભ છે . તમારા અ=યાસ મઝા
માણો!

*B!(): ઉ/પિx, üજનેિસસ 1 અને 2 ના (થમ બે (કરણો વાંચો.
к*"<:
1. ëુ ં ઉ/પિx નથી 1:1 અમને જણાવો?
એક.___________________________________________________________________
ખ . ___________________________________________________________________
અમે કહવામાં આવે છે ક ઈMર િનમાBતા છે અને આકાશ તથા I ૃÄવી ઉ/પì થાય છે . (થમ હક+કત એ છે ક
ભગવાન સzક છે અમારા tયાન આપી દો.
2. dલWટડ વધારાના 5ણ સંદભî હક+કત એ છે ક દવ માનવામાં આવતો હતો ! બનાવવામાં Iુનઃ
એ. ગીતશા7 102: 25 દવના બોલે છે અને કહ છે , ___________________________________
____________________________________________________________________________
બી. ગીતશા7 115: 15 પણ ખાતર+ છે ક (Zુ છે __________________________________
______________________________________________________________________
સી. ગીતશા7 148: 5 કહ છે , "તેમણે ____________________________________ અને તેઓ
હતા ___________________________________________________________________

#$62"$2: તમારા િવચારો કટલાક રકોડB શe કરો.
1. તે મને અથB ëુ ં છે ક ઈMર િનમાBતા છે ? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. એક `ણ કંઈક તમે બનાવેલ છે ક, કદાચ કટલાક ફdñક અથવા ભાગ લાકkું સાથે કંઈક માટ િવચારો. !
બનાવવામાં આwFુ ં હોય તો તમે આ (ો!_ટ માટ Å ૂબ િવચાર અને સંભાળ આEયો છે . એક `ણ લો અને
કામ પર ભગવાન કóપના WવગBમાં અને I ૃÄવી બનાવવાની તેમની (ો!_ટ શe કરવા માટ તૈયાર છે .
તમારા િવચારો કટલાક તર+ક તમે તેને કાળ"I ૂવBક તેમના કામ આયોજન કóપના ëુ ં છે ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A2- ;
*B!(): ફર+થી વાંચો ઉ/પિx 1: 1-2.
к*"<:
1. બાઇબલ ëુ ં કહ છે I ૃÄવી શeઆતમાં !વી પહલાં હતી ભગવાન WવગBમાં અને I ૃÄવી બનાવનાર
(ઉ/પિx 1: 2)?
એક. __________________________________________________________________
ખ. ___________________________________________________________________
સી. ___________________________________________________________________
િનરાકાર, ખાલી અને તે બધા ... પર òધકાર આ શ-દો તેઓ થોડ+ િવdચ5 tવિન, નથી? તે ખાલી અને
mયામ સમજવા માટ 0ુmકલ નથી પરં - ુ ëુ ં િનરાકાર છે ? બાઇબલ કટલાક અfુવાદો, òધાhધ
ં ૂ ી અને
ë ૂ,યતાનો સમય શeઆતમાં વાત ફોમB અને રદબાતલ વગર. એક લાગણી છે ક તે મેસ હતી મળે છે . તે
નQધnુ ં જોઈએ ક òધાhધ
ં ૂ ી, Tમમાં અભાવ એક સમયે રસ(દ છે , અને ë ૂ,યતા ભગવાન કામ કરવા માટ
િનણBય કયî હતો.
2. ઉ/પિx કયા શ-દો 1: 2 ર+ડર શeઆતમાં ભગવાન Kદwય હાજર+ એક અથBમાં આપી? ______________
_____________________________________________________________________________________
દવના આ/મા હાજર હતી. અમે કહવામાં આવે છે કરવામાં આવી હતી ક ઈMરના આ/મા પાણીમાં "પર
હોવર". /યાં એક અથBમાં ક કંઈક નQધપા5 િવશે થાય છે . dચ5 િપ- ૃ હાજર+ કંઈક કારણ ક તે / તેણી એક
નાના બાળક પર જ-ુ ં હોય છે .
3. કટલાક અ,ય dચ5 છબીઓ અથવા શ-દો તમને દવના આ/માના આ ફલાયેલ હાજર+ વણBવવા માટ
ઉપયોગ કર+ શક છે ëુ ં છે ? Iુનિનöયમ અને ઇસાઇઆહ મદદ કર છે . જરા જોઈ લો!
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એ. Iુનિનöયમ 32:11 ______________________________________________________
બી. ઇસાઇઆહ 31: 5 ______________________________________________________

#$62"$2: ભગવાન કંઈક ક, િનરાકાર ખાલી અને ડાકB હતી પર હોવર હતી. êયાર મારા "વનમાં ! ર+તે
..., િનરાકાર ખાલી અને ડાકB લાગે છે ? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ëુ ં તફાવત તે સમયે કર+ શક છે Wવીકારો છો ક ઈMરના કાળ" હાજર+ હંમેશા મને પર હોવર છે ? _______
_____________________________________________________________________________________

T25-.2: (Zુ, $ું તમને તમારા દõ વી હાજર+ માટ આભાર તે પહલાં રચના કરવાfું શe કFુ.ú તમે બધા ક !
તમે બનાવેલ છે પર હૉવર ચાãુ રાખો. તમારા બનાવટ, તમારા હાથ કામ માટ કાળ" માટ તમે આભાર.
મારા માટ કાળ" માટ આભાર અને તે $ુ ં (ેમ. ___________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- 7
*B!(): હવે ઉ/પિx બધા ફર+થી વાંચો 1.
к*"<: આ (કરણમાં અમે તે કારણ ક ભગવાન સzક સાથે વાત કર+ હતી અને સzન કરવામાં આવી
હતી નોKટસ. ઉ/પિx 1: 3 એક ઉદાહરણ છે . સાલમ માં 148: 5 અમે વાંચી "... તેમણે ________________
અને તેઓ કરવામાં આવી હતી __________________________________________________________."
1. યાદ+ બધી વW-ુઓ છે ક ઈMર તેમના આદશ પર બનાવી છે .
એ. Kદવસ 1: ઉ/પિx 1: 3-5 _________________________________________________
____________________________________________________________________________
બી. Kદવસ 2: ઉ/પિx 1: 6-8 ________________________________________________
______________________________________________________________________
સી. ડ 3: ઉ/પિx 1: 9-13 ___________________________________________________
______________________________________________________________________
ડ+. Kદવસ 4: ઉ/પિx 1: 14-19 _______________________________________________
______________________________________________________________________
ઈ: Kદવસ 5: ઉ/પિx 1: 20-23 _______________________________________________
______________________________________________________________________
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એફ. ડ 6: ઉ/પિx 1: 24-27 _________________________________________________
______________________________________________________________________
2: િવિવધ િનદû શો અને આશીવાBદ તેઓ ! તેમણે સzન આEયો કટલાક નQધ. ઉદાહરણ તર+ક, mલોક 3
તેમણે (કાશ અને òધકાર "અલગ". mલોક 9 તેમણે એક જ}યાએ "ભેગી" પાણી. mલોક 20 માં તેમણે
"વો આશીવાBદ અને તેમને કહ છે "ફળદાયી બની શક છે અને સંüયાબંધ વધારો થાય છે ."
3. 5ણ શ-દસ0 ૂહોને ફર+ (કરણ 1. થાય આ શ-દસ0 ૂહો શોધો અને નQધ કટલી વખત દરક શ-દસ0 ૂહ
માટ વપરાય છે .
એ. "અને (પછ+) ઈMર જણાwFુ ં હ-ુ ં ક ..." ______________ વખત
બી. "અને તે Å ૂબ હતી." ____________________________ વખત
સી. "અને દવે !Fુ ં ક તે (Å ૂબ) ને સાર+ હતી." ___________ વખત
3.. ëુ ં અમે આ Iુનરાવિતöત શ-દસ0 ૂહો થી ભગવાન િવશે Üણવા શgું?
એક. __________________________________________________________________
ખ. ___________________________________________________________________
સી. ___________________________________________________________________
ભગવાન સzક છે . તેમણે વાત કર+ હતી. રચના કરવામાં આવી હતી. બhુ ં તેમણે બનાવનાર સાર+ પણ
Å ૂબ જ સારો (જનરલ 1:31) હતો.

#$62"$2 TU0:
1. êયાર $ુ ં માને છે ક ઈMર િનમાBતા છે , êયાર અને êયાં $ુ ં તેને કામ બનાવવા અને ટકાવી બધા
તેમણે બનાવી છે òતે જોઈ શક છે ?_ ______________________________________________
2. $ુ ં Sારક લાગે છે ક તેઓ "દડો † ૂક+ ગઇ" અને /ય", પોતે સજ °લી? $ુ ં ëુ ં ! સzન Üળવે તર+ક
Kહમ િવશે Üણવા શgું?
એક. કોલોસી 1:16, 17 ______________________________________________________
બી. મા/થી 6: 25-34 ______________________________________________________
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V12 х0,W:+)
1. ભગવાન શeઆત પહલાં અ¢Wત/વમાં છે . તેમણે બનાવવામાં આવી ન હતી. તેમણે શાMત છે . તે
હંમેશા હતી અને હંમેશા રહશે. રિવલેશન 1: 8 તેમણે
____________________________________________ અને ____________________________
ઓળખવામાં આવે છે . રિવલેશન 21: 6 ઈMરને પણ __________________ અને
___________________________________________________તર+ક ઓળખવામાં આવે છે .
2. કારણ માનવÜિત સમય બhુ ં ;ારા £ચક+ લેવામાં આવે છે શeઆત છે . તે વW-ુઓ તમારા માટ
શeઆત કરવામાં આવી છે ક કટલાક િવચારો. કદાચ તમે એક બાળક જ,મ, અથવા શાળા (થમ
Kદવસ, અથવા એક સzના/મક િવચાર (ારં dભક `ણ એક સમય યાદ અપાવે છે . ભગવાન શeઆત
પહલાં અ¢Wત/વમાં છે . તે હંમેશા હતો.

#$62"$2 TU0:
1. ëુ ં િવચારો તમે પડકાર તર+ક તમે માને છે ક ઈMર, શાMત છે આóફા અને ઓમેગા, આરં ભ અને
òત? ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. તમે tયાનમાં કારણ ક ëુ ં િવચારો આરામ ક ઈMર શાMત છે ? _____________________________
______________________________________________________________________________

T25-.2: (Zુ, આ! $ું તારો આભાર માfું બધા બનાવટ સzક છે . શeઆતમાં તમે આકાશ અને I ૃÄવી
બનાવવા માટ પસંદ કFુú હ-ુ.ં બhુ ં તમે બનાવેલ Å ૂબ જ સારો હતો. આભાર! _____________________
______________________________________________________________________________

A2- D
*B!(): ઉ/પિx 2: 1 કહ છે ક બનાવટ I ૂણB થFું હ-ુ.ં અને પછ+, અમે છંદો 2 અને 3. આ કલમો લખી
વાંચી: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

к*"<: તમારા પોતાના શ-દોમાં કહ+એ તો, ëું ડ 7 થFું (ઉ/પિx 2: 2, 3)? _______________________
_____________________________________________________________________________________
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:*X6Y-Z માગB ભગવાન Kદવસે, સાતમા Kદવસને આશીવાBદ દ+ધો, અને તે પિવ5 બનાવવા માટ પસંદ કFુú
તેમના કામ પરથી આરામ કરવાની હતી. તેમણે Kદવસ પિવ5 કયાB. તેમણે એક િવિશUટ હ-ુ માટ િસવાય
Kદવસ સેટ કરવાfુ ં પસંદ કરો; હ-ુ બાક+ના હતી.

• [/2\/2Z !#$% પિવ5 બનાવવા માટ અથવા પિવ5 બનાવવા માટ થાય છે .
• [/2\/2Z સેબથ ડ, I ૂÜ અને બાક+ના Kદવસ. નQધ: િનFુ_ત સેબથ ડ ય$દૂ + સ0ુદાય માટ શિનવાર
કરવામાં આવી છે , જોક, (ારં dભક માને રિવવાર $ક
ુ મ ઈXુના Iુન§ુ/થાન ઉજવણી કરવા પસંદ કરો. મહ/વ
! અઠવાKડયાનો Kદવસ પરં - ુ તે દરક સEતાહના લય એક સેબથ ડ, બાક+ના એક Kદવસ સમાવેશ થાય છે
નથી.
ભગવાન "વન માટ $ક
ુ મ આEયો હતો. ભગવાન બાક+ના એક Kદવસ જeર હતી? ભગવાન થાકલા અને
વાસી હતી? એક સંબધ
ં ભગવાન તર+ક તેમણે આરામ અને તેમની રચના સાથે "વન આનંદ માટ પસંદ
કFુ.ú એક અથBમાં છે ક તે મા5 ઉજવણી કરવા માગતા હતા નહç. ઉ/પિx 1:31 કહ છે ક તે તમામ જોFુ ં
અને WવીકાFુú હ-ુ ં ક તે બધા Å ૂબ જ સારો હતો. એક અÜયબીઓ જો તેઓ n ૃ`ો અથવા (ાણીઓ અથવા
આદમ અને ઇવ પર જોવામાં અને કંઈક જણાwFુ ં હ-ુ ં ક, "$ુ ં આવા સારા કામ કFુú /યાર $ુ ં તમને બનાવી!"
છ Kદવસ માટ કામ કરતા લોકો ની િવશેષાિધકાર છે પરં - ુ સાતમા Kદવસે, જો ક, તેઓ તેમના કામ પરથી
આરામ ની િવશેષાિધકાર આપવામાં આવી છે . તે અમારા માટ Kદવસ તેમની રચના આનંદ અને સંબધ
ં ો પર
tયાન આપવાfુ ં છે . આ Kદવસ I ૂÜ માટ કોર Xુયોüજત કારણ ક અમે ઈMર સાથેનો સંબધ
ં પર tયાન આપે
છે . ભગવાન Üણતા હતા ક અમે સzક અને વ:ચે સંબધ
ં રાખવા માટ તેની આરાધના કરવા એક સમય
જeર+ યો}ય પKર(ેÑય માં બનાવવામાં. તેમણે પણ Üણતા હતા ક અમે અમારા સંWથાઓ અને Fુવાઓ માટ
બાક+ના એક Kદવસ જeર છે ક આપણે સાર+ ર+તે કામ અ,ય છ Kદવસ. અને ભગવાન Üણતા હતા ક અમે,
gુ•ુંબ અને િમ5ો સાથે આરામ માટ સમય હોય છે !ઓ અમારા સ0ુદાય "વનનો એક ભાગ છે જeર છે .
આખર, તેમણે સંબધ
ં તેમણે (gૃિત સાથે I ૂર+ પાડવામાં આવેલ આનંદ માટ માગે છે અને તમામ તેઓ કર+
હતી.

к*"<: ઈMરની વડB સેબથ ડ િવશે બોલે છે . માતાનો Üણવા માટ ëું તેમણે નીચેના માગî માં કહ થોડો
સમય લાગી દો:
એ. Kહજરત 16:23 ________________________________________________________
બી. Iુનિનöયમ 5: 12-15 ____________________________________________________
સી. ઇસાઇઆહ 58: 13-14 __________________________________________________
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અર":

1. ! આરામ અને I ૂÜ માટ અમારા જeKરયાત òગે Ü¶િૃ ત સાથે, ëુ ં શક લા`dણક સેબથ ડ, બાક+ના
Kદવસ, !મ ક તમારા "વનમાં દખાય છે ? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
2. 2. તમે tયાનમાં તમારા સંબધ
ં ો, ઓળખવા માટ એક અથવા બે ફરફારો તમે n ૂડ !વા બનાવવા
માટ પિવ5 ધ Kદવસ.
એ. કારણ ક $ુ ં મારા સzક સાથે મારો સંબધ
ં tયાનમાં, $ુ ં નીચેના ફરફાર કરવા માટ ગમશે:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
બી. $ુ ં માને છે ક મા§ું શર+ર અને મન પણ તેમના સzન છે , $ુ ં નીચેની ફરફાર કર+ ગમશે:
______________________________________________________________________
સી. કારણ ક $ુ ં મારા સામાüજક સ0ુદાય સાથેની માર+ સંબધ
ં છે , ખાસ કર+ને મારા gુ•ુંબ અને
િમ5ો ગણે

_____________________________________________________________

છે , અને (gૃિત સાથે $ુ ં અfુસ§ું ફરફાર કરવા માટ ગમશે:_____________________________
________________________________________________________________________

T25-.2: ભગવાન ઓ, તમે મારા િનમાBતા છે . $ું તમને િવસામો ની ભેટ માટ આભાર. બધા ઘણીવાર $ું
માર+ Üતને 24 કલાક, 7 એક સEતાહ Kદવસ કામ શોધવા. તમાર+ વડB મને યાદ અપાવે છે ક $ુ ં બાક+ના
માટ એક Kદવસ જeર છે êયાર $ુ ં તમે I ૂÜ અને સંબધ
ં ો Üતે સKહત અ,ય સાથે માર+ પાસે પાલનપોષણ
કર+ને િશ`ણ આપnુ ં કર+ શકો છો. મને તમે (ેમ ભેટ તર+ક આ સંબધ
ં ો મેળવે છે અને મને તેમને આભાર+
uદય સાથે પીછો કરવા માટ મદદ માટ મદદ કર છે . $ુ ં તમને મારા િવßામમાં શોધી શકો છો.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- >
#ш](: ઉ/પિx 1:26 ભગવાન જણાwFું હ-ું ક, "અમને અમારા છબી માણસ બનાવવા દો ..." cWTEચર
આદમ અને ઇવ ઓફ બનાવટ વાતાB બયાન કરવા માટ મહાન લંબાઈ Üય છે . કારણ ક આ બે એકાઉ,®સ
અલગ ઉäે શ અને હ-ુ સાથે લખવામાં આwયા હતા અtયાય 1 અને 2 િવિવધ િવગતો આપે છે . માણસ અને
7ી બનાવટ òગે માKહતી કટલાક નQtFુ ં ;ારા શe કર+એ.
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к*"<:
1. તમે આ mલોકોના દરક માંથી માનવÜત ની રચના િવશે ëુ ં શોધવામાં નથી? સ/ય છે ક Iુ§ુષ અને
7ી બનાવટ òગે Üહર છે ëુ ં ઓળખવા માટ (ય/ન કર છે .
ઉ/પિx 1 (િત: "મન" બંને _________________ અને _________________________ ઉóલેખ કર છે .
( "તેમને" - mલોક 27).
એ. mલોક 26 – __________________________________________________________
______________________________________________________________________
બી. mલોક 27 – __________________________________________________________
સી. mલોક 28 – __________________________________________________________
______________________________________________________________________
ડ+. mલોક 29 - ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

67!#8 ; T#<: ફર+થી, સ/ય આ (કરણની Iુ§ુષ અને 7ી બનાવટ òગે Üહર શોધવા માટ (ય/ન કર
છે . માણસના નામ ëુ ં છે ? __________________________________ (ઉ/પિx 2:20) મKહલાfુ ં નામ ëુ ં છે ?
________________________________________________________________________ (ઉ/પિx 3:20)
એ. mલોક 5 – ___________________________________________________________
બી. mલોક 7 - ___________________________________________________________
સી. mલોક 18 - ___________________________________________________________
ડ+. mલોક 20 - ___________________________________________________________
ઇ mલોક 21 - ____________________________________________________________
એફ. mલોક 22 - _________________________________________________________
ત. mલોક 23 - ___________________________________________________________

#ш](: ઉ/પિx 1:27 કહ છે ક બંને Iુ§ુષ અને 7ી ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવે છે . આ
ભગવાન બનાવટ તર+ક અમારા માટ એક શ¢_તશાળ+ dચ5 ઉભો થયો છે . ભગવાન આપણને રચના તેમના
છબી (િતdબodબત જવાબદાર+ આપે છે . એક અર+સો એક ચહરા ની છબી (િતdબodબત કર છે . ઈMરની
યોજના િવMમાં તેને એક (િતdબoબ (ય/ન માનવÜત માટ હતી. માનવÜત તેમની છબી ધરાવે છે અને
અમે તે છબી (િતdબodબત êયાર અમે બનાવો, સામાüજક, પસંદગીઓ, (ેમ, I ૂÜ કર છે , અને તેમની સાથે
WWW.CROSSCM.ORG
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સંબધ
ં રહ છે . ભગવાન તેમને ફોન અને તેમને તેને (િતdબoબ જવાબદાર+ આપીને મfુUય હ-ુ અને તેમના
"વન માટ અથB આEયો.

*$2=: વરદાન ભગવાન ઉ/પિx 1:28 તેમને આEયો ëું હ-ુ?ં
1. રહો _____________________________ અને _________________________________________
2.

________________________________ I ૃÄવી અને _________________________________ તે.

3. _____________________________________________ માછલી, પ`ીઓ, અને દરક રહતા (ાણી.

#$62"$2 TU0:
1. તે તમારા "વન માટ હ-ુ અને અથB આપી છે ëુ ં અથવા કોણ છે ? __________________________
___________________________________ ___________________________________________
2. જો તમે ઉ/પિx 1 (િતdબodબત છે : 27-28, ëુ ં Kકoમત ઈMર તમારા "વન પર 0ુSો છે તમે માને
છે ? ___________________________________________________________________________
3. êયાર વખતે êયાર તમે ઈMર સાથે ભાગીદાર+માં Üતે (બનાwFુ)ં ઓળખે છે , તેને (સzક) સાથે
અdભનય છે ?
__________________________________________________________________________
4. તમારા "વન Üણવા માટ ક ઈMર તમે આશીવાBદ આEયા અને િવM ક !માં તમે રહવા માટ તેને
(િતdબodબત કરવા માટ તમે કહ છે ëુ ં તફાવત તે કમાવે છે ? _____________________________
_____________________________________ _________________________________________

V12 х0,W:+) નીચેના સંદભî માં માનવÜત !ની તેમણે આશીવાBદ આEયા અને તેને (િતdબodબત કરવા
માટ કહવામાં આવે છે તેમના રચના ગાઢ કાળ" દવ આપે અવલોકન.
• સાલમ 139. વાંચી છંદો 13-16 પર ખાસ tયાન આપો એક `ણ લો. ëુ ં સમજ આ mલોકોના
સંબધ
ં ભગવાન પણ જ,મ પહલાં તેમના સzન છે આપે છે ? ____________________________
____________________________________________________________________________
• ëુ ં ગીતશા7 8 નથી: 3-9 અમને તેમને અમાર+ Kકoમત િવશે જણાવો? ____________________
____________________________________________________________________________
• êયાર અમે બધા ક અમે અવસB હોવાનો દાવો tયાનમાં ëુ ં X ૂઝ 1 Tોિનકóસ 29:14 આપે છે ? __
____________________________________________________________________________
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T25-.2: ભગવાન ઓ, તમે મા5 મારા બનાવવામાં નથી, પરં - ુ તમે હ-ુ અને અથB સાથે મારા "વન
આશીવાBદ દ+ધો છે . તમે માર+ સાથે ભાગીદાર સંબધ
ં માં કહવાય છે અને મને બધા ક ! તમે કયાB છે તમે
(િતdબoબ જવાબદાર+ આપવામાં આવી છે . $ુ ં તમને આભાર તમાર+ શ¢_ત મને કામ છે .
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- ^
#ш](: ઉ/પિx 2:24 લ}ન અમને પKરચય આપે છે . Å ૂબ જ શeઆતથી ભગવાન લ}ન સંWથા પહલ
લીધો હતો. લ}ન એક માણસ તેના િપતા અને માતાને છોડ+ અને તેની પ/ની સાથે એક દહ તર+ક Fુનાઇટડ
બનવા માટ કારણ હ-ુ.ં
આ પેસેજ માં આપણે વાંચીએ છ+એ ક લ}ન બે એક દહ બની છે . એક લ}ન સમારં ભમાં બે અલગ
wય¢_તઓ /વKરત એકeપતા નથી કારણ નથી. તે એક છે અને આ (KTયા બની "વનકાળ દરિમયાન એક
સાથે ચાãુ રહશે એક (KTયા છે . શાર+Kરક એક દહ બની (KTયા સંભોગ ના આ ધારા માં પરાકાUઠાએ છે .
mલોક 25 માણસ અને બંને હોવા ન}ન અને હ™ુ Xુધી લાગણી શરમ તર+ક તેમની પ/ની બોલે છે . ન}નતા
Iુ§ુષ અને 7ી ;ારા શેર માતાનો ભગવાન સારા અને ઉદાર ઉäે શ êયાર તેમણે મKહલા બનાવવામાં અને
તેની પ/ની તર+ક માણસ તેના આપવામાં આવી હતી.

к*"<:
1. લ}ન અ,ય dબ-લીકલ સંદભî મેÄFુ ઈXુના શ-દો પરથી લેવામાં આwયા છે 19: 6. માગB
શોધો અને તેને બહાર લખો: ______________________________________________
___________________________________________________________________
2. આ ëુ ં mલોક અfુસાર લ}ન માટ ઈMરની ઉäે શ હતો? _______________________________
_________________________________________________________________________

V12 х0,W:+) બાઇબલમાં ઘણા માગî લ}ન અને એક માણસ માટ ભગવાન માતાનો ઉäે શ અને એક
મKહલા સંદભB લ}ન જોડાયા છે . તમે વhુ અ=યાસ રસ હોવો જોઈએ, થોડા સંદભî (ારં ભ માટ મદદeપ થઈ
શક છે . Tોસ સંદભî wય¢_તગત છંદો માં નQtFુ ં ઉપયોગ િવચારણા માટ વધારાના િવભાગો માટ તમને દોર+
જશે. નQધ બંને પિત અને પ/ની ની જવાબદાર+ઓ:
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• એફસી 5: 21-33
• 1 કોરçથી 13 (ઘણીવાર તે (ેમ (કરણ તર+ક ઓળખાય છે )
• 1 પીટર 3: 1-7

*#)]2: આ પાઠ અમે આકાશના સzનહાર અને I ૃÄવી તર+ક ભગવાન તરફ જોFું અને Wવીકાર તેને
શાMત હોય છે , Sારય બનાવવામાં આવે છે અને તે પહલાં સમય વતBમાન શe કFુú હ-ુ.ં અમે બનાવટ
Kદવસો ! પિવ5, પિવ5 Kદવસ, Kદવસ બાક+ના માટ િસવાય Xુયોüજત સાથે I ૂણB કરવામાં આવે છે નQtFુ ં
હ-ુ.ં અમે મfુUય અને ઈMરના wય_ત હ-ુ બનાવટ પર િવગતવાર જોવામાં તેમને તેમને િવMમાં
(િતdબodબત કરવા માટ છે . અને અમે લ}ન અને ભગવાન ઉäે શ ક Iુ§ુષ અને 7ી એક દહ પર હતા.
ભગવાન અને બhુ ં Üહર Å ૂબ જ સાર+ હોય છે . બhુ ં Wથળ હ-ુ.ં બધા તેને ;ારા કરવામાં આવી હતી તેને
મKહમા, માન આપે છે . /યાં મા5 એક વhુ વાત છે ...

к*"<:
1. ઉ/પિx 2: 8-9 કહ છે ક ભગવાન બગીચો _________________________ કહવાય છે . બે n ૃ`ો બગીચો
મtયમાં વાવવામાં આwયા. તેઓ કહવાતા હતા:
એ. ___________________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________________
2. mલોક 15 માં ઈMર ઈડન ગાડB ન પર માણસ ર™ૂઆત કર+ હતી. તેમના X ૂચના ëુ ં હ-ુ?ં
_____________________________________________________________________________________
3. ëુ ં માણસને ઈMરની એક આદશ હતો? 16 અને 17 છંદો બહાર લખો: _________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ભગવાન ëુ ં કહ છે નહોતી અસહકાર પKરણામ હશે? _________________________________________

#..: (થમ તે અયો}ય છે ક ઈMર ગાડB ન માં "સારા અને અિનUટ ~ાન n ૃ`" 0 ૂકવામાં આવશે હોઈ
લાગે શક છે . એnુ ં લાગે છે n ૃ` !વા (િતબંિધત કરવામાં આવી હતી અને આદમ અને ઇવ માટ લાલચ
ધરાવતા હતા. પરં -,ુ ભગવાન ઇ:છા છે ક તેમને સ`મ છે ક નહç તે તેમના વડB પાળે પસંદ કરવા માટ
સાથે માનવÜત સzન કFુú હ-ુ.ં તેમના આ~ાપાલન ;ારા તેઓ તેને માટ તેમના (ેમ wય_ત કર+ હતી.
n ૃ`ો ગાડB ન મtયમાં હતા. "વનના તમામ તેમને આસપાસ રહતા હતા. ભગવાન આપણા "વનમાં તેના
સારા અને (ેમાળ શ-દ પર કc,Vત કરવા માંગે છે . તે ëુ ં અથB નથી ક તમે તમારા "વનના ક,Vમાં
માતાનો ભગવાન શ-દ સાથે રહવા માટ? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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વhુમાં, ભગવાન Sારય માગણી કર+ છે ક તેઓ તેને (ેમ. લવ એક પસંદગી છે અને n ૃ` એક પસંદગી છે
કર+ શક છે , !થી તેઓ તેમની માટ તેમના (ેમ દશાBવવા માટ પરવાનગી આપે છે કરશે. તે રસ(દ છે ક
બધા ભગવાન છે ક, તે બધા ભગવાન તેમને આEયો સાથે, તે બધા ભગવાન બગીચામાં 0 ૂકવામાં હતી સાથે
તેમને ખાવા માટ, સાથે તે બધા ભગવાન ઉદારતા મા5 આ એક n ૃ` બહાર તેમને આપવામાં આવી હતી
આનંદ છે (િતબંિધત કરવામાં આવી હતી? તમારા િવચારો કટલાક ëુ ં છે ?___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

:"_:
1. તમે ઉ/પિx 1 અને 2. સzન વાતાB વાંચી છે ëુ ં સમજ તમારા િવચારો િવWતર+ છે ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. નnુ ં ëુ ં KTયા તમે બનાવવા માટ તમારા કાળ" દશાBવે લેવાfુ ં પસંદ કરશે?
______________________________________________________________________________
ëુ ં ર+તે Kરસાય´_લ¨ગ અથવા બગીચો વાવેતર ગોડ ઓલમાઇટ+, WવગB અને I ૃÄવી િનમાBતા
સåમાનના િનદશBન કર+ શક છે ? ____________________________________________________
3. ëુ ં તમે માટ નવા િવચારો હોઈ શક છે , કારણ ક તમે માને છે ક તમે છે "િનભjક અને અÕત
કરવામાં (ગીતશા7 139)?" ________________________________________________________
4. કઈ ર+તે તમારા "વનમાં તમે ઈMરના વડB પર તમારા િવચારો અને KTયાઓ પર tયાન કc,Vત
કરવા માટ પસંદ િવM ઈMર (િતdબodબત શe કર+ શકો છો? _______________________________
____________________________________________________________________________

T$/": એક સÜ (ાથBના તમારા "વનમાં તે ઈMર (િતdબodબત કરવા માટ તમારા ઇ:છા શેKરoગ લખો.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
વાતાB n ૃ` પાયામાં વાતચીત સાથે ઉ/પિx 3 ચાãુ છે ...
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=+) х0?+) 5(?+)

!:"6/
üજનેિસસ ચોપડ અ,ય શeઆત છે . અમે કÆું છે ઉ/પિx 3 માતાનો ભગવાન આદશ વાતાB હતી ક તેમને
ખાવા માટ બગીચામાં દરક n ૃ` આપવામાં આવી હતી. તેમના X ૂચના, જોક, ક ! બગીચામાં મtયમાં n ૃ`
યો}ય ! પણ હશે ન હતી. Iુ§ુષ અને 7ી જણાwFુ ં હ-ુ ં ક જો તેઓ આ n ૃ` પરથી ફળ ખાય છે , સારા અને
અિનUટ ~ાન n ૃ`, તેઓ 0 ૃ/Fુ પામે છે રહશે.
પછ+ એક Kદવસ મKહલા સપB છે તરિપoડ+ અને સારા અને અિનUટ Üણીને તેના લલચાવ-ુ ં લાલચ આવી છે
અને તે n ૃ` પરથી ખાય છે . તેણીએ તેના પિત માટ ફળ આEFુ ં છે અને તે પણ ખાય છે . આમ, (થમ
સમય માટ, 0 ૃ/Fુ હવે માનવ અfુભવ એક ભાગ હતો. સીન ખંડન ક બધા ભગવાન બનાવી હતી. ભગવાન
અને માનવÜિતનો વ:ચે સંI ૂણB સંબધ
ં નાશ કરવામાં આwયો હતો. Iુ§ુષ અને 7ી વ:ચે સંબધ
ં ભાંગી
પડØા હતા. બhુ ં છે ક ભગવાન બનાવી હતી પાપ ;ારા defiled હતી. આ તમામ Iુ§ુષ અને 7ી ના
અસહકાર કારણે થFુ.ં
આ ÖુદB શા ઘણા (qો I ૂછ+ માટfુ ં કારણ બને છે : આદમ અને હવાએ ઈMરની આ~ા અનાદર કારણ બની
શક છે ? શા માટ તેઓ બદલે પરમેMરના વચન સ/ય પાલન કરતાં અિનUટ છે તરિપoડ+ સાંભળવા માટ
કરશે? ëુ ં લાલચ ક તેઓ ઈMરની ઇ:છા છોડ+ જશે િવશે Å ૂબ આકષBક હ-ુ?ં શા માટ ભગવાન (થમ Wથાને
n ૃ` બનાવવા અને પછ+ તેમને તે ખાય મનાઇ છે ? શા માટ તેમણે 0 ૃ/Fુ કઠોર સÜ ઉ:ચાર તો તેઓ
અનાદર? કારણ ક તેઓ માતાનો ભગવાન દોષ પાપ કFુB હ-ુ?ં
બધા ક ! ખોટ+ ભગવાન (ેમ છે ક ! બધી તેમણે કર+ હતી ચાãુ રાüFુ ં ગયા હોવા છતાં. તે એક નવી
શeઆત છે . üજનેિસસ વાતાB છે ક ! શા7 દરિમયાન રહ છે શe થાય છે . તે માનવÜત ના આ/માઓ માટ
Fુ> છે . Fુ>માં ઈMરના ચે¢åપયન પોતાના Iુ5 ! "વન ક તેમના લોકો "વી ન શક "વશે હશે. તેમના
Iુ5 કાયદો સંI ૂણBપણે રાખશે અને હ™ુ Xુધી તેમના Iુ5 ! એક આખર ભોગ અને Tમમાં છે ક !ઓ પાપ
અને મરણમાંથી તેમના તારણહાર તર+ક તેનામાં િવMાસ 0 ૂSો શાMત "વન (ાEત કરશે 0 ૃ/Fુ પામે છે
રહશે. ભગવાન અવણBનીય (ેમ િપતા શ¢_તશાળ+ છે . તે માને છે ક 0 ૃ/Fુ તેમના Iુ5 ઊભા માનવÜત માટ
તેમના (ેમ શ¢_ત છે . તે ઇWટર પર તેમના Iુન§ુ/થાન અમને આશા આપે છે . ÖુUટ એક અને તેમના
છે તરિપoડ+ અને ઘડાયેã ું ર+તે તમામ ભગવાન સંI ૂણB Iુ5 આ~ાકાર+ માટ કોઈ મેચ છે . અને, માતાનો
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ભગવાન આ/મા કામ પર હમણાં uદય અને બધા ! માતાનો ભગવાન વચન પર િવMાસ કયî હોત મનમાં
òદર છે ક તેઓ કદાિપ 0 ૃ/Fુ પામશે નKહ પરં - ુ તેઓ શાMત "વન હશે રÆું છે .

WWW.CROSSCM.ORG

21

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

=+) х0?+) 5(?+)

A2- 4
*#)]2: છ±ા Kદવસે ઈMર આદમ અને હવાને બનાવી. બધા ક તેમણે સાર+ હોવાfું Üહર કFુú કર+ હતી.
બhુ ં તેમણે કર+ હતી તેમણે તેમના માટ તૈયાર કર+ હતી, તેમને ર™ૂ કર+ હતી, અને તેમને માટ I ૂર+ પાડવા
માટ ઉપયોગ કયî હતો. બધા n ૃ`ો ફળ હતી "£ખ Åુશી અને ખોરાક માટ સાર+" (ઉ/પિx 2: 9) અને
ઈMર તેઓને કÆું તે બધા તેમને ખાવા માટ (ઉ/પિx 2:16) હતો.
બગીચામાં મtયમાં, જો ક, ભગવાન પણ સારા અને અિનUટ ~ાન n ૃ` વાવેતર કFુú હ-ુ.ં Iુ§ુષ અને 7ી
તેમની X ૂચના હતી ક તેઓ આ n ૃ` (ઉ/પિx 2:17) થી ખાય ન હતા. ભગવાન તેમને કÆું હ-ુ ં ક જો તેઓ
આ આદશ કરનારા હતા તેઓ 0 ૃ/Fુ પામે છે રહશે. આ ચો<સપણે વાજબી લાગે છે . બગીચામાં n ૃ`ો હતા
ધેર ખાય છે અને આનંદ. આ મા5 /યાર જ (િતબંિધત n ૃ` હ-ુ.ં તે પયાBEત વાજબી છે . ભગવાન
ઉદારતાI ૂવBક તેમના Xુખાકાર+ માટ I ૂર+ પાડ+ હતી.

*B!(): ઉ/પિx 3 વાંચો ëું પા5 mલોક માં ર™ૂ કરવામાં આવે છે 1? _____________________________
к*"<:
• સપB wયાપક સમજ નીચેની સંદભî ãુકઅપ અને આ (ાણી વણBન કરવા માટનાં શ-દો લખી િવચાર કરો.

*+,A-

$(-.

ઉ/પિx 3: 1
ãુક 4: 2
યોહાન 8:44
2 કોરçથી 11: 3
એફસી 6:11
1 પીતર 5: 8
(કટ+કરણ 12: 9
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/2,: નોટ+સ “હોન 10:10 માં િવપર+ત. શૈતાનને ________________ ! મા5 _____________________,
___________________ અને ________________________ બી" બા™ુ માટ આવે તર+ક વણBવવામાં આવે
છે , ઈXુ ! આવે __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
“હોન 10:10 ના શ-દો યાદ સારા હોય છે .

T#<X<Y<)< TU.0: કટલાક સમય માટ આ શ-દો પર (િતdબodબત કરવા માટ લો. tયાનમાં êયાં તમે
િવIુલ "વન, "વન અથB અને હ-ુ I ૂણB સાથે તમે આશીવાBદ ઈMરના Iુરાવા ™ુઓ: ________________
______________________________________________________________________________

T25-.2: તમારા "વન પર તેમના આશીવાBદ જોવા માટ તમારા uદય અને મન ખોલીને માટ ભગવાન
આભાર. એક ! તમે તેની સાથે એક હ-ુI ૂણB સંબધ
ં રહ છે તમે િવIુલ "વન આEFુ ં છે હોવા માટ તેમને
આભાર: િ(ય ભગવાન ઇXુ, ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A2- ;
#ш](: ટåપટશન $મ
ુ લા અને ! દવે આપણને બનાવી શકાય સાર પડકાર છે . આ લલચાવવા એ, કોઇએ
અને ”ામક લાલચોને અ,ય શ-દ પાળે અને િનણBયો અમે અમારા "વન બનાવવા માટ ઉપયોગ કરવા
માટ દખાય છે . તેઓ અપીલ, કારણ ક તેઓ અ/યંત અ,ય વાWતિવકતા આપે છે માને છે ક ઘણી વખત
ભગવાન એક સાચા શ-દ એક ¶ ૂઢ િવરોધાભાસ છે આવે છે . લાલચ િવM ક !માં આપણે "વી બધા અમને
આસપાસ છે . લલચાવી અને પોતે ખો•ું નથી, પરં - ુ લાલચ આપના§ું છે . 0ુmકલી લાલચ Wલી, ઘડાયેã ું
Wવભાવ અને શ¢_ત તેઓ અિધકાર અને ખો•ું એક ”ામક અથBમાં સાથે અમને કોન છે મા,યતા છે . લાલચ
ખોટા છે . એકવાર અમે અને ખોટા અમે અપરાધ અને શરમ ;ારા ખાવામાં આવે લૉર ગળ+ કવ. આ
પKરણામ રોબ "વન સંI ૂણB અને 0ુ_ત તર+ક વસવાટ કરો છો ઈXુએ કÆું આનંદ અમને અને અમે “હોન
10:10 માં વાંચો તર+ક.

*B!(): વણBના/મક શe થાય છે . ફર+થી વાંચો ઉ/પિx 3: 1-7.
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к*"<:
1. સાપ અને 7ી એકબીÜ મળે . સપB પડકાર ઉભો થયો છે . 7ીને સપB (થમ શ-દ ëુ ં છે ? _________
______________________________________________________________________________
2. ઉ/પિx 2:16 ભગવાન વાWતિવક શ-દ ëુ ં હ-ુ?ં _________________________________________
______________________________________________________________________________
3. mલોક માં તેમના (િતભાવ ëુ ં હ-ુ ં 2? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ભગવાન વાWતિવક શ-દ ëુ ં હ-ુ ં ઉ/પિx 2:17? _________________________________________
______________________________________________________________________________
5. mલોક 4 માં ઠગ wF ૂહરચના તી¥. સપB માતાનો અસ/ય ëુ ં છે ? _____________________________
______________________________________________________________________________
6. ëુ ં ભગવાન ખરખર ઉ/પિx 2:17 કહnુ ં હતી? __________________________________________
______________________________________________________________________________
7. સપB ખોટા સાથે ઈMરની વડB સ/ય િવgૃત આwFુ ં છે . mલોક 5 સપB ! òિતમ લાલચ હતા શ-દો ëુ ં
છે ? "... તમાર+ £ખો _________________________________________________ હશે, અને તમે
____________________________________ Üણીને કરશે _____________________________."

#..: !ની શ-દ માગBદશBન $ું પાલન કરશે કારણ ક $ું મારા "વન "વી હશે: સપB સાથે એ,કાઉ,ટર
òિતમ (q છે ક દરક wય¢_ત સંબોધવા જeર વધાર? $ુ ં કોણ ભગવાન શ-દ અથવા સપB બોલતી શ-દ,
”ામક શ-દો છે ક ! િવgૃત ભગવાન ëુ ં કહ છે તે સ/ય માને છે Üµ ÷ં? òિતમ પડકાર બની Üય છે : કોણ
!ને મારા "વન કc,Vત છે હોઈ ચાલે છે ?

V12 х0,W:+) ઉ/પિx 3 આ (થમ પાંચ છંદો (qો માતાનો ભગવાન વડB Å ૂબ સ/ય પડકાર. નથી તમે
લગભગ તમારા પોતાના માથા (q બહાર hissing માં લાલચ આkુઅ
ં વlં અવાજ સાંભળ+ શકો છો,
"ભગવાન ખરખર કહnુ ં ...? અને પછ+ બીÜ (q એક પણ વhુ કપટ+ પડકાર બની Üય છે : "ઈMર ખરખર
અથB ëુ ં તેમણે ëુ ં કÆુ?ં " આ પડકાર ભગવાન બહાર એક લાયર બનાવવા માટ (ય/ન કર છે !
માતાનો ભગવાન વડB વાત સાચી છે ? તે ખરખર એક મા5 સ/ય છે ? સ/ય ઘણી વાર ગમે wય¢_તગત પસંદ
હોઈ તે માનવામાં આવે છે . ભગવાન ખરખર તેમના વડB ;ારા અમને બોલે છે ? અને, જો તે અમને વાત
નથી, તેઓ ખરખર અથB તે ëુ ં કહ છે ? ભગવાન યશાયા 45 : 18 -19 (બોધક યશાયાહ ;ારા ëુ ં કહ છે
™ુઓ.
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1. ભગવાન કોણ કહ છે ક તેમણે (18 mલોક) છે ? _______________________________________
_________________________________________________________________________________
2. તેમણે વડB તેમણે બોલે િવશે ëુ ં કહ છે ? ના òત નQધ કરો mલોક 19. ____________________
___________________________________________________________________________

:"_:

તમે તમાર+ Üતને અ0ુક વW-ુઓ I ૂછપરછ. ઉદાહરણ તર+ક, તમે I ૂછ+ શક છે : /યાં મા5 એક

ઈMર છે ? એક આકાશ બનાવવામાં અને I ૃÄવી ખરખર ભગવાન છે ? /યાં કોઈ અ,ય ભગવાન છે ? તેમણે
સ/ય !વા તેઓ કહ છે તે યશાયા 45 થી આ પેસજ
ે માં કર છે બોલે તો, આ િવરોધાભાસી મા,યતાઓ Üહર
આ! આપણી સંWgૃિતમાં ર™ૂ ઘણા િવિવધ િસtધાંતો િવશે ëુ ં કહ છે ? $ુ ં કોણ સ/ય વાત êયાર ઘણા સ/ય ëુ ં
છે તે િવશે તેમના પોતાના મંતwયો હોય એnુ ં લાગે છે િવMાસ કર+ શકો છો?
બધા અલગ અલગ (qો, ëુ ં આપણે Üણતા કર+ શકો છો ક ! tયાનમાં આવે છે સાથે? Sારક વW-ુઓ છે
તે દવને કહ છે મા5 Å ૂબ સાર+ વાત સાચી લાગે છે . દાüલા તર+ક,
1. કારણ ક 31: 3 તેઓ કહ છે , "$ુ ં (ેમ છે __________________________________________
________________________________________________________________________
$ુ ં મદદ નથી, પરં - ુ êયાર $ુ ં કોઈ િમ5 સાથે તેને ઊડ+ને અથવા એક (ેમ અને હ™ુ Xુધી ભગવાન મને
કહ છે ક તેણે મને એક શાMત (ેમ સાથે (ેમ કયî તે સમયે tયાનમાં કર+ શકો છો.
2. કારણ ક 31:34 તેમણે કહ છે , "$ુ ં માફ કર+ શક નહç __________________________________
________________________________________________________________________
એટãું જ નહç ભગવાન મને માફ કર-ુ ં નથી, પરં - ુ તેણે મને યાદ અપાવે છે ક તેણે મારા પાપો Z ૂલી
Üવ. તેમણે તેમને કોઈ વhુ યાદ કર છે .
3. રોમનો 8 ફર+થી: 38-39 તેણે મને ક "મરણ ક "વન કહ _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
નથçગ મને ઈMરના (ેમ અલગ કર+ શક છે . તે વાત સાચી કંઇ મને તેમના (ેમ અલગ /યાર પણ $ુ ં
તે બધા 0 ૃ/Fુ, ◊ટાછે ડા, ગેરસમજણો !મ મારા "વન બાબતોમાં અ,ય લોકો પાસેથી મને અલગ છે
tયાનમાં, અને ઝઘડા અને દલીલો તમામ (કારના કર+ શક છે ?
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#$62"$2: (qો ગાડB નમાં સપB ;ારા છતી ÿુ ધ એüજસ નીચે ચાãુ જ છે અને તેઓ આ! મને I ૂછવામાં
આવે છે .
1. કારણ ક 31:34 બહાર બે (qોના લખવા (કાશ માં:
એ. ભગવાન ખરખર કહnુ ં ëુ ં ________________________________________________
બી. તેમણે ખરખર જણાય છે _________________________________________________
2. રોમનો 8 (કાશ માં: 38-39 બે (qોના બહાર લખો:
એ. ભગવાન ખરખર કહnુ ં ëુ ં ________________________________________________
બી. તેમણે ખરખર જણાય છે _________________________________________________

T25-.2: (Zુ, $ું સ/ય Üણવા સંઘષB. $ું તમને ëું મને કહ છે તે િવશે વhુ Üણવા માંગો છો. સમજવા અને
Wવીકાર છે ક તમા§ું વચન સ/ય છે મને ખબર મદદ કર છે . મારા uદય ખોલો માને છે ક તમે સ/ય બોલે છે
અને Üહર ëુ ં યો}ય છે (યશાયા 45:19). _______________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- 7
#ш](: જો અમે પાછા ઉ/પિx 3 વળો, એક (q હ™ુ પણ રહ છે : ઈMર કમ n ૃ` બનાવવા હતી અને પછ+
આદશ ક ! ચો<સ n ૃ` સારા અને અિનUટ ~ાન n ૃ`, યો}ય ! પણ હશે (િતબંિધત કર+ શકાય છે ? ક ટોચ
પર, 0 ૃ/Fુ ક આદશ આ~ાભંગ માટ સÜ કરવામાં આવી હતી. (થમ નજરમાં આ અયો}ય માંગ અને કઠોર
સÜ !વી લાગે છે . ભગવાન માટ કહ છે ક તેઓ (ેમ એક ભગવાન છે અને પછ+ આવા ગંભીર દં ડ સાથે
આ આદશ આપી અથBમાં બનાવવા માટ લાગ-ુ ં નથી.
વW-ુઓ એક દં પિત િવચાર કર+એ. (થમ, અમે સમ"એ છ+એ ક ઇMર સંબધ
ં ભગવાન છે જeર છે . તેમણે
! બનાવે છે અને ! એક ગાઢ છે ક ! બધી તેમણે કર+ છે સાથે સંકળાયેલા રહ છે . એક ર+તે, તે િપ- ૃ અને
બાળ વ:ચે એક આદશB સંબધ
ં !વી છે . ભગવાન રચાયેલ છે ક ! િપ- ૃ બાળક બનાવટ સામેલ કરવામાં
આવે છે . તેમણે પણ હ-ુ છે ક ! િપ- ૃ ન"કથી બાળક ના "વન માં સામેલ અને Kડઝાઇન િપ- ૃ માટ
બાળક માટ કાળ" રહ છે . ભગવાન સંI ૂણBપણે તેમની રચના માટ tયાન આપતા અને તે ટકાવી રાખી છે .
તે Sારય છોડ+ અથવા તે તેમણે (યશાયા 49: 15-16).
તે જ સમયે, તે (ેમ સાચા gુદરત સમજવા માટ ભગવાન હ-ુ મહ/વfુ ં છે . લવ પસંદગી, ઇ:છા gૃ/ય છે . તે
0ુüય/વે એક લાગણી નથી. એક (ેમ પસંદગી બનાવે છે . કોઈ એક તમે (ેમ કર+ શકો છો અથવા અ,ય
wય¢_ત (ેમ નથી. આ~ાપાલન (ેમ પસંદગીના અdભwય¢_ત છે . એક િપ- ૃ બાળક (ેમ અને બાળક પાળે
WWW.CROSSCM.ORG

26

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

પસંદ કર+ને ક (ેમ (િતKTયા આપે છે . સીમાઓ ક માતા-િપતા ઘર òદર Wથાિપત પKરવારો પયાBવરણ
!માં એક બીÜ માટ (ેમ દશાBવવા માટ આપે છે . એક બાળક, પ/ની, અને તે પણ એક િપ- ૃ અનાદર અને
તે સરહદો સåમાન ;ારા (ેમ કરવાની તક આપવામાં આવે છે .
અમે પણ યાદ રાખો ક ઈMર િનમાBતા છે અને તે Iુ§ુષ અને 7ી બનાવવામાં આવી હતી જeર છે . Iુ§ુષ
અને 7ી સમજવા અને ક િનમાBતા બનાવનાર સંબધ
ં "વવા માટ જeર+. n ૃ` નથી (િતબંિધત કરવામાં
આવી હતી ક !થી ભગવાન જોઈ શક છે તેમને અનાદર તર+ક તેઓ Üણતા હતા ક તેઓ કરશે, પરં - ુ
તેના બદલે, n ૃ` ઓડB ર બંને Iુ§ુષ અને 7ી Wવીકારો ભગવાન તે કોણ હતો, એટલે ભગવાન હોવાનો તક
આપવા માટ (િતબંિધત કરવામાં આવી હતી. આ તેમને તેમના Kકoમતી બનાવટ અને (ેમ બહાર તેમની
¢Wથિત Wવીકારો માટ તેમને પર તેમની સxા માટ સબિમટ કર+ને તેને પાળે માટ એક તક હતી.
ઉ/પિx 3: 5 સપB òિતમ (q ! ભગવાન હોઈ ચાલે છે (q છે ! /યાં Xુધી એક બાળક Iુüત બને છે , (q
રહ છે : કોણ િપ- ૃ હોઈ ચાલે છે ? ભગવાન તેમની સાથે તેમના સંબધ
ં ~ાન Xુરd`ત આરામ તેમની રચના
માગે છે . તેઓ ભગવાન, તેમના સzક હતો, અને તેઓ તેમના બનાવવામાં 0ુäાઓ હતા. તેમણે તેમને મા5
તેમના દવતા Üણવા માગે છે . તેણે તે બhુ ં તેમણે કર+ હતી તે (દિશöત કર+ હતી. તેમણે તેમને અને
એકબીÜ સાથે (ેમ તેમના સંબધ
ં આનંદ ઇ:છતા. gુલ ÖુUટ Üણીને જવાબદાર+ ભાર સહન કરવા માગે છે
અને તેમને તેના (ભાવ અને સxા સામે ર`ણ માગે છે . બધા છે ક તેઓ કર+ હતી ખાસ કર+ને (ેમ સંબધ
ં
ક તે લોકો સાથે ઇ:છતા લોકો માટ, માટ તેમના (ેમ KહWસો હતો. તેમણે Wવે:છાએ જોખમ લીધો, જોક, અને
તેમને તેમના વડB િવMાસ અને તેને આ~ાકાર+ રહતા ;ારા તેને માટ તેમના (ેમ દશાBવવા માટ તક આપી
હતી. પKરણામે, તેમના "વન તેમને અને તેમના શ-દ પર કc,Vત કરવામાં આવશે.
દરક શ-દ મહ/વ િવચારણાઆ મન સાથે ઉ/પિx 3:6 લખો.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"તેમણે કટલાક લીધો હતો અને તેને ખાય છે . તેણીએ તેના પિત માટ કટલાક આEયો ... અને તે ખાયછે . "

T#<X<Y<:
1. શાંત (િતdબoબ માટ થોડા `ણો લો. તમારા િવચારો કટલાક ëુ ં િવશે ëુ ં મા5 થFુ ં છે ? ëુ ં તે !વી જ
ઈMરના દવતા અને ઉદારતા ઓળખાય છે હોઇ શક છે અને હવે અસ/ય /યાં વhુ હતી ક માનતા
હોય છે ? ઉ/પિx 3: 7 કહ છે , "પછ+ તેમને બંને ______________ હતા ____________________
..." ëુ ં ખોટા અને છે તરિપoડ+ કરવા માટ 0 ૃ/Fુ પામnુ ં િવશે !થી િવનાશક છે ?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. કવી ર+તે ઇવને (િતબંિધત n ૃ` પરથી ખાવાથી અસહકાર તકB સગ
ં ત હોઈ શક છે ? અસહકાર અથવા
પાપ તમે wયવહા§ુ gૃ/યો ëુ ં છે ? ખોટા તમે તમાર+ Üતને કહnુ ં કટલાક ëુ ં છે ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

:"_: તમારા (િતdબoબ wય¢_તગત (તીિત એક સમય તમે દોર+ શક છે .
1. એક સમય êયાર તમે લાલચ ઉપજને બળવો કયî હતો, અને અનાદર Kરકોલ. પKર¢Wથિત ëુ ં હ-ુ?ં
______________________________________________________________________________
2. એક સમય êયાર તમે શ-દો અને અ,ય wય¢_તગત KTયાઓ ;ારા પરમેMરના (ેમ અને માફ+
અfુભવ યાદ રાખો. wય¢_ત કોણ હતી અને તેના / તેણીના શ-દો અને KTયાઓ ક ! તમે માતાનો
ભગવાન (ેમ અને `મા લાવવામાં ëુ ં હતા? ___________________________________________
______________________________________________________________________________

.BC: પાપ રોગ ક તમારામાં અને ખાણ સKહત "વનના તમામ, છે . `મા ëું ભગવાન આપે છે .
આપણા પાપોની માફ+ પાપ કારણે fુકસાન, fુકસાન ક અમને તેને અલગ છે eઝ આવવા. `મા
સંબધ
ં Wથાિપત કર છે અને શાંિત લાવે છે . êયાર આપણે અ,ય લોકો અમને નારાજ છે `મા આપે
છે , હ+dલoગ (KTયા શe થાય છે ! સંબધ
ં Wથાિપત કર છે . ભગવાન અમને માફ આપણે એક બીÜ
માફ. ભગવાન (ાથBના (ાથBના (Sારક "અમારા િપતા" તર+ક ઓળખાય છે ) "અને અમારા
અપરાધ (દવાની) આપણે !ઓ અમને (અમારા દવાદાર) સામે અપ(વેશ માફ કરજો."
3. êયાર તમે કારણ ક તમે તમારા પોતાના "વનમાં પરમેMરના (ેમ અને `મા શ¢_ત અfુભવ
કોઈને પરમેMરના (ેમ અને માફ+ ઓફર કરવાની તક મળ+ છે ? wય¢_ત કોણ હતી અને કવી ર+તે
ભગવાન / તેણીના તેમને તેમના (ેમ અને `મા લાવવા તમે ઉપયોગ કયî હતો? _____________
________________________________________________________________________________

T25-.2: સzક દવ, $ું મા5 તમે મારા પોતાના આ~ાભંગ ક0 ૂલાત કર+ શકો છો. $ું વW-ુઓ $ું કરવા માટ
પસંદ કરãુ છે , કહ છે પસંદ ;ારા ઘણા માગî તમે સામે બળવો કયî હતો, અને લાગે છે ક પસંદ કFુú છે . $ુ ં
તમને મને માફ કરો અને મને સજગ રાખો ક તમે મને ક "વન સંI ૂણB અને ઈXુ, મારા ઉ>ારક ;ારા માફ
છે માટ (ેમ અને ઈ:છા મને બનાવવામાં I ૂછો. ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A2- D
#ш](: માતાનો ëું મા5 ઉ/પિx 3 થFું પર ફર+થી જોવા દો: 6. આદમ અને ઇવ લાલચ માં આપી હતી
અને પછ+ તેમની £ખો ખોલવામાં આવી હતી. તે તેમને £ગળ+ િનદû શ અને કહ છે , "બોય, તો તમે તેને
તમાચો હતી માટ સરળ છે ! અમને બાક+ના માટ એક તક છે નથી. "તે લાગે છે ક અમે બોલ $કૂ છો કારણ
ક અમે તેમને હોય દોષ માટ સરળ છે . માતાનો થોડ+ ન"ક જોવા દો.
એક Wથળ શe કરવા માટ Åુóલા કરવામાં આવે છે ક જોવા માટ છે . કદાચ ફળ ઉ/પિx 3 દખાય જ "ફળ"
આપણા પોતાના "વનમાં જોવા મળે છે કારણ ક પKરdચત છે . ëુ ં શ-દો ફળ વણBન માટ વપરાય છે
ઉ/પિx 3: 6?
• n ૃ` ફળ હતી __________________________________________________________________

• n ૃ` ફળ હતી __________________________________________________________________
• n ૃ` ફળ હતી ... પણ _____________________________________________________________
ફળ ખોરાક માટ સાર+ હતી, Åુશી જોવા, અને શાણપણ માટ ઇ:છનીય.
(થમ Z ૂખ અમાર+ ઈ:છા અમારા "વન ચલાવવા માટ, આપણા દવ હોય છે છે . તે WપUટ ર+તે વhુ માટ
ઇ:છા જોઇ છે . અમે Sારય પયાBEત હોય એnુ ં લાગે છે . વhુ ગેરહાજર માટ અમાર+ Z ૂખ લાલ†ુ છે . અમે
થોડા ડોલર છે êયાર અમે વhુ ડોલર માંગો છો. અમે વhુ ડોલર હોય છે êયાર અમે પણ વhુ ડોલર માંગો
છો. êયાર અમે થોડ+ મા,યતા છે ક અમે વhુ માંગો છો. êયાર અમે વhુ મા,યતા છે ક અમે હ™ુ વhુ
ઇ:છો. અમે અસંતોષ અને અસંતોષ એક ભાવના સાથે રહવા êયાર આપણા "વનમાં પરમેMરનો ઉપકાર
માનવાનો ઉ/સવ અને (શંસા અસર પહQચાડવા માટ િનUફળ Üય છે . લાલચ !મ મેળવવામાં અને વhુ,
વhુ હોવા તર+ક આપણા "વનમાં આપણી ઇ:છાઓ પર કc,Vત હોય છે , છે !

#$62"$2: એક સમય હતો êયાર તમે અવલોકન, અથવા કદાચ આવા શ¢_તશાળ+ ર+તે તમારા ઇ:છાઓ
અfુભવી ક ઇ:છાઓ પર ògુશ તમે ëુ ં કFુú િવચારો ...
1. પKર¢Wથિત ëુ ં હ-ુ?ં ____________________________________________________________________
2. તે એક લાલ†ુ Z ૂખ વhુ માટ ⁄રતા હતા ક અfુભવ હતો? ___________________________________
3. પKરણામ ëુ ં હ-ુ?ં ____________________________________________________________________
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બીÜ Z ૂખ આનંદ માટ ઇ:છા છે . તે મારા જeKરયાતોને પહQચી વળે છે , તો $ુ ં તેને કરવા માંગો છો. જો તે
સાર+ લાગે છે , સારા Wવાદ, સાર+ લાગે છે , પછ+ $ુ ં તેને કરવા માંગો છો. આનંદ માટ Z ૂખ પણ લાલ†ુ છે .
આનંદ તેની માગણીઓ સઘન એક રWતો હોય છે . Xુખી મiપાન અને પછ+ wયસનો બની શક છે . આનંદ
તકB સગ
ં ત િવચાર, તંÖુરWત િનણBયો, અને િવચારો ક પોતાના Wવાથj Öુિનયામાં બહાર Üઓ કર+ શકો છો.
આખર, આનંદ જોખમ સંબધ
ં ો 0 ૂક+ શકો છો. જો તે / તેણી Xુખી "વન ક,V મેળવવા બનાવે છે ઈMર સાથે
એક wય¢_ત સંબધ
ં ëુ ં થઇ શક છે ? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

#$62"$2: એક સમય હતો êયાર આનંદ માટ તમારા Z ૂખ જોખમ કોઇની સાથે તમારો સંબધ
ં , કદાચ
ભગવાન પણ પોતે સાથે તમારા સંબધ
ં 0 ૂક+ િવચાર કરો.
1. આનંદ fુકસાનકતાB અથવા તો સંબધ
ં હાર+ જોખમ વથB ëુ ં બનાwFુ?ં ________________________
______________________________________________________________________________
2. જો તમે પKર¢Wથિત પર અસર તર+ક, તમાર+ Üતને I ૂછો, કવી ર+તે $ુ ં માર+ Üતે Fુ> ક Fુ> છે ડાFુ ં
માટ Xુસªજ હોઈ શક છે ? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5ીÜ Z ૂખ શાણપણ વધ-ુ ં માટ ઇ:છા છે . ~ાન શ¢_ત છે . êયાર અમે વhુ અમે અ,ય તરફ અમાર+ KTયાઓ
િનયંિ5ત કર+ શકો છો ખબર; આપણે આપણી Üતને સારો દખાવ બનાવવા માટ ડરાવnુ ં કર+ શકો છો.
પાવર િનયં5ણ હોય છે કરવા માટ સKTય કર છે . વóડB ખાણ છે અને $ુ ં બહાર ÷ં તે "તી. સxા અને
િનયં5ણ અમને દોર+ માટ માને છે ક અમે કોઈને જeર નથી અને િનમાBતા તર+ક ભગવાન પર િનભBરતા
સાથે ગવB અને Wવતં5 અમારા "વન "વી શક છે . ફર+થી, tયાનમાં ëુ ં થાય છે એક wય¢_ત તેના /
તેણીના અ¢Wત/વ ક,V બની સxા માટ શોધ પરવાનગી આપે છે જો. ____________________________
______________________________________________________________________________

#$62"$2: એક પKર¢Wથિત ક !માં સxા અને િનયં5ણની જeKરયાત 0ુmકલ પKર¢Wથિત બનાવવામાં
tયાનમાં ...
1. ëુ ં Wવતં5 "વનશૈલી માટ જeKરયાત સÜBઈ? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ~ાન, શ¢_ત, અને િનયં5ણ !થી આકષBક ëુ ં બનાwFુ?ં ___________________________________
______________________________________________________________________________
3. શ¢_ત અ¢Wત/વ ક,V બને જો ëુ ં થાય છે ? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
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ઇસાઇઆહ માં 14:13-14 ભગવાન આ ભિવUયવેxા મારફતે ઇસાઇઆહ માનવÜત uદય છતી કર છે .
બનાવવામાં wય¢_ત ëુ ં કહ છે ? X ૂdચ પાંચ "$ુ ં િવóસ ..."
1. $ુ ં ચાલશે _____________________________________________________________________
2. $ુ ં ચાલશે ____________________________________________________________________
3. $ુ ં ચાલશે ____________________________________________________________________
4. $ુ ં ચાલશે ____________________________________________________________________
5. $ુ ં ચાલશે ____________________________________________________________________
Wવ દવ/વારોપણ òિતમ òત છે . આ લાલચ છે અને આ 7ી ëુ ં પસંદ કFુú છે . કદાચ અમે પર WપUટ ચાલો
(ેસ અવગણnુ.ં 7ી (થમ ખાય હતી. તેના પિત સાથે હતી. દખીતી ર+તે તે પણ ભગવાન છે માટ ર™ૂ સપB
કરતાં અલગ શ-દ સાંભળ+ને િવકóપ ;ારા હતી "તેમણે પણ તેના પિત, ! તેની સાથે હતો આEFુ,ં અને તે
ખાય છે ."

/2,:

`ણ શાંત અમે મા5 ! ભગવાન આપણને (ેમ માટ ™ુઓ અને તેમને અમાર+ ¢Wથિત Wવીકારો કર+

શકો છો. mલોક રોમનો 3: 23-24.માં Å ૂબ જ છે óલા શ-દસ0 ૂહ માટ વળો વાંચે છે , "/યાં કોઈ તફાવત
નથી." શeઆત સાથે આ શ-દો અને 24 છંદો લખી: "/યાં કોઈ તફાવત છે ..._____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
તમે આ બે પં¢_તઓ યાદ કર છે . તેમને તમાર+ મેમર+ IુWતકાલય ઉમેરવા માટ શe થાય છે . આ શ-દો
આપણને યાદ છે ક એક વW-ુ બધા માનવતા સરવાળો ક બધા કોણે પાપ કFુú છે અને તેમણે ઈરાદો
(ઉ/પિx 1:27) તેમની રચના માટ ભગવાન સાચા છબી (િતdબodબત કરવા માટ િનUફળ છે . પરં - ુ તે જ
સમયે, આ કલમો અમને યાદ છે ક અમે વળતર ક ઈXુ આwયો મારફતે તેમના Hેસ ;ારા 0ુ_તપણે વાજબી
છે .

[/2\/2J:
1.

<+C<$*a +) - ભગવાન મને સામે મારા પાપ ન પકડ+ નથી. $ું લાંબા સમય Xુધી મારા આ~ાભંગ
કારણે મને સામે ખચB સામનો કરવાની જeર છે . વાજબી િવ§ુ> િનoદા છે . $ુ ં ભગવાન ;ારા Üહર ÷ં
દોિષત ન હોઈ શક છે . તેમણે મને કહ છે ક સંબધ
ં IુનઃWથાિપત કરવામાં આવી છે . ઈXુના "વન,
તેમના Öુઃખ અને 0 ૃ/Fુ સKહત, મારા માટ કરવામાં આwFુ ં હ-ુ.ં તેમણે મને ઈMર સાથે કર+ છે .
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2. b$* - ભગવાન મને તેમના (ેમ ક $ુ ં કમાઇ શકતા નથી અને ચો<સપણે લાયક નથી આપે છે . $ુ ં
તેને fુકસાન પહQચાડ+ શક ઘºુ ં બhુ કFુú છે . મારા આ~ાભંગ માટ સÜ 0 ૃ/Fુ છે . આ $ુ ં ëુ ં મારા
પાપને કારણે લાયક છે . ઉ/પિx 2:17 અને રોમનો 6:23 ™ુઓ. સÜ અને ઈXુના 0 ૃ/Fુ ;ારા, તેમ
છતાં, $ુ ં ઈMરની અપાર (ેમ, તેમના Hેસ (ાEત, અને ભગવાન ક (ેમ મને સનાતન તેની સાથે
રહવા મફત Xુયોüજત કર છે .
3. ર+ડåપશન - ભગવાન પાછા ખર+દવા માટ, અથવા Kરડ+મ, બધા ! પાપને કારણે ¶ુમાવી હતી.
માર+ િનદîષતા ¶ુમાવી હતી. તેની સાથે મારા સંબધ
ં ¶ુમાવી હતી. કારણ ક જો $ુ ં 0 ૃ/Fુ પાપ,
¶ુલામ બની ગયા હતા, અને શેતાન તે છે . ભાવ મને માર+ "¶ુલામી" માંથી પાછા ખર+દવા માટ
તેમના Iુ5 ઈXુ "વન હ-ુ.ં ર+ડåપશન ભગવાનfુ ં gૃ/ય મને પાછા ખર+દ+ અને મને ™ુલમ ઉગાર+,
0 ૃ/Fુ સÜ મારા પાપ કારણ ક મારા પર લાવવામાં છે . તેમણે પિવ5 "વન, 0 ૃ/Fુ અને Iુનજjવન
ઇXુ, મારા ર+ડ+મર માtયમ ;ારા આ હતી.
નQધ: આ શ-દો અ=યાસ ßેણી દરિમયાન IુનરાવતBન કરવામાં આવશે. આ dબoÖુએ તમે આ પેસેજ
(રોમનો 3: 23-24) લા¶ુ પડ શ-દો સાથે Üતે પKરdચત કરવા માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે .
અ,ય લોકો સાથે આ wયાüયાઓ તમાર+ નQધ કાડB ઉમેરો કરવા, અથવા ભિવUયના સંદભB માટ,
તમારા નોટ0ુક માં wયાüયાઓ યાદ+ આ ઉમેરો.

T25-.2: ફર+થી રોમનો 3 tયાનમાં રાખો 3: 23-24 ... ભગવાન, $ું Üºું ÷ં ક મ\ પાપ કFુú છે અને પરં - ુ
શાMત 0 ૃ/Fુ કંઈ આપે છે . ઈXુ ! મને ,યાયી છે , ! મને તેમના ર_ત સાથે ખર+દ+ અને મને તમારા બાળક
ફર+ કર+ છે માટ આભાર. મને સામે મારા પાપ નથી હોcóડ¨ગ, મને `મા, મને દોિષત ન Üહર માટ આભાર.
તમારા (ેમ ક $ુ ં લાયક નથી માટ તમારા Hેસ માટ આભાર. ઈXુ, મારા ર+ડ+મર, ! મને રહવા માટ મફત
સ0 ૂહ ધરાવે છે અને પાપોની માફ+ ;ારા મને તમારો કર+ છે માટ આભાર.________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- >
*B!(): ઉ/પિx 3: 7-13
!:"6/: સીન િવM દાખલ કયî છે . ઉ/પિx 3: 7 વણBવે આગળ ëું થાય છે . "તે પછ+ ...
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• તેમની £ખો _________________________________________________
• અને તેઓ ___________________________________________________
• !થી તેઓ ___________________________________________________
• બનાવામાં ____________________________________________________
અસહકાર પKરણામ છે . êયાર sાKફક કાયદો ભંગ થાય છે પKરણામે દં ડ ક † ૂકવણી થવી જ જોઈએ સાથે
KટKકટ છે . એક બાળક Üણી0 ૂ"ને માતાિપતા અથવા સxા કોઇને નથી માનતો, /યાર બાળક સÜ કરવામાં
આવે છે . આદમ અને હવાને આ~ાભંગ માટ પKરણામો પણ અમલમાં ગયા પછ+ તરત જ તેઓ માતાનો
ભગવાન આદશ અનાદર "ના સારા અને અિનUટ. Üણવાના n ૃ`fુ"ં ફળ ખાવા માટ નથી તેઓ Å ૂબ જ
વW-ુઓ છે ક ! દવે તેઓને Sારય ઈરાદો હતો અfુભવ થયો.
ચાલો એક નજર કર+એ. આ સમયે 7-13 છંદો ફર+થી વાંચો.

!:"(2# # 4:
પાપ તા/કાdલક પKરણામ શરમ છે . "તેઓ સમÜFુ ં તેઓ હતા ______________________." (ઉ/પિx 3: 7).
તેઓ સારા Üણતા પરં - ુ હવે તેઓ પણ ÖુUટ હતા. તેથી, મહાન કવર અપ શe થાય છે . (થમ વW-ુ તેઓ
ëુ ં મળ+ને સીવવા _________________________ અને પોતાને માટ _______________________ બનાવે
છે . તેમની શરમ કારણે તેમને પોતાને એક બીÜ થી અલગ કરવા માટ, !થી તેઓ ઢાંકવા કર+ હતી.
આ/મીયતા તેઓ એક વખત શેર કરતા વધાર હતી. હવે તેઓ બધા છે ક ! તેમને વ:ચે આવશે સાથે
wયવહાર કરવા માટ જeર છે .

!:"(2# # ;:
છંદો 8-10 વાંચો. પાપ આગામી અવલોકન`મ પKરણામ અપરાધ છે . દોષ અમને ÷પાવી કરવા માંગો છો
બનાવે છે . mલોક 8 કહ છે , "... અને તેઓ _________________ ______________________ બગીચો. ના
____________ વ:ચે" ઈMર તેમના માટ સzન કFુú હ-ુ ં ëુ,ં તેઓ હવે આવર+ અપ નથી અને ! સzન કFુú
હ-ુ ં ÷પાwયા અને િમ5ો તર+ક તેમને આનંદ માæયો વપરાય છે . તેની સાથે તેમને એવો ડર કëુ ં હતી. હવે
તેઓ તેને ÷પાવવામાં આવે છે .
• "પરં - ુ ભગવાન ભગવાન માણસને કહ છે , _________________________________________________?
• અને, માણસ જવાબ આEયો, _____________________________________________________________
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તેમના બનાવટ પર તેઓ ખબર ન હતી ક, તેઓ વáહ+ન. િનશાની અથવા (તીક કંઈ અ¢Wત/વમાં છે ક !
તેમને ભગવાન પાસેથી અથવા દરક અ,ય અલગ હતી ન}ન બનnુ.ં આ ર+તે ભગવાન હ-ુ તેમને પિતપ/ની તર+ક અને તેની સાથે રહવા માટ છે . તમને કોણે કÆુ?ં શરમ અને અપરાધ તેમના પાપ Åુóલી. શરમ
છે કારણ ક તેઓ Üણતા હતા ક તેઓ ન}ન હતા અને તેમના અપરાધ કારણ ક તેઓ ભયભીત હતા અને
÷પાયેલા હતા. િનદîષતા ગયો હતો.

TU0: કદાચ અમે ક ! િવિવધ નથી. êયાર અમે બહાર મળ+ આwયા છે કોઈને અમારા (િતભાવ ëું છે ? તે
છે : "તમે કોણ કÆુ?ં " પદાBફાશ કયî! અમે તરત જ ÷પાવી જવા માંગો છો. અમે અમારા ÷પાવી Wથળ તર+ક
n ૃ`ો ઉપયોગ ન કર+ શક પરં - ુ અમે ÷પાવવા નથી.
1. તમે તેને 0ુmકલ તમારા શરમ અને અપરાધ Z ૂતકાળ ™ુ±ાણાંને િવશે તમને કFુú Wવીકારો શોધી
શgું? __________________________________________________________________________
2. "ઢાંકવા" તમે Tમમાં ભગવાનથી Öૂ ર અ,ય લોકો પાસેથી ÷પાવવા માટ (યાસ કરવા બનાવેલ ëુ ં
છે ? ___________________________________________________________________________
3. તમે Sાં $ક
ુ મ ÷પાવવા માટ Üઓ છો, અથવા તમે કવી ર+તે સામનો નથી, êયાર તમે ખરખર
કોણ છે અને તમે ëુ ં કFુú માટ બહાર મળ+ આવે છે ભય? _________________________________
______________________________________________________________________________

!:"(2# # 7:
પાપ 5ીÜ અવલોકન`મ પKરણામ કોઈને અથવા કંઈક બી™ુ ં પર દોષ 0 ૂકવા માટ જeર છે . 11 દવ I ૂછે
mલોક માં, "તમે છો
• તથા wહોટ માણસના (િતભાવ છે ? ____________________________________________________ અને
$ુ ં તેને ખાઇ ગયો હતો. એટãું જ નહç આદમ 7ી પર દોષારોપણ 0 ૂકવા પણ ભગવાન પર (યાસ નહો-ુ!ં
"7ી ____________________________ માર+ સાથે અહç 0 ૂક+ ..." પછ+ ભગવાન 7ી સાથે વાત કર+ હતી
અને I ૂછે છે , "________________________________________________________________________?"
• 7ી પણ દોષ 0 ૂકવા માટ !થી તેણી કહ છે શોધે છે , __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
દોષ આરામ કરવા માટ એક Wથળ જeર છે . પરં -,ુ ëુ ં દોષ સંબધ
ં ો માટ ëુ ં કર છે ? દોષ કારણ ક અમે mલોક
7 માં શીખી તેની પ/ની મા5 માણસ અલગ પરં - ુ આ દોષ પણ ભગવાન, એક ! (ેમ તેમણે સzન કFુú
હ-ુ ં અને ! મા5 છે ક ! બધી તેમણે કર+ હતી માટ તેમના ßેUઠ ઇ:છતા તેમને અલગ પાડ છે .
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T#<X<Y<:
1. !ના માટ ભગવાન દોષ નહç વW-ુઓ પર (િતdબodબત કરવા માટ એક િમિનટ ફાળવો. ________
________________________________________________________________________
2. વખત િવચાર કરો êયાર તમે દોષ પસાર કરવા એક કરવામાં આwયાં છે . __________________
________________________________________________________________________
3. પાપ નકારવાનો અમારો બને આપણા પોતાના િવચારો અને KTયાઓ માટ જવાબદાર+ લેવા. તે
હંમેશા કોઈને અથવા કંઈક Üતને કરતાં અ,ય ક આપણે દોષ કરવા માંગો છો છે . ëુ ં તફાવત તે
બનાવશે જો લોકો જવાબદાર+ લીધી અને લાંબા સમય Xુધી કોઈએ ભગવાન સKહત દોષ હતા?
______________________________________________________________________________
4. તમે જવાબદાર+ લેવાની જeર લાંબા સમય Xુધી દોષ પસાર કરવા માટ પસંદ લાગે છે ? જો એમ
હોય તો, ëુ ં ફરફાર તમે બનાવવા માટ પસંદ કર+ શક છે ? ________________________________
______________________________________________________________________________

T25-.2: (Zુ દવ, $ું પાપી ÷ં. $ું માર+ શરમ, મારા અપરાધ અને પસંદગીઓ $ું મારા પોતાના "વનમાં
કર+ છે તે માટ જવાબદાર+ લેવા માટ માર+ િનUફળતા ;ારા દોિષત ÷ં. મને એ વW-ુઓ $ુ ં જણાwFુ ં હ-ુ ં અને
થાય છે ક મને અને તે $ુ ં (ેમ વ:ચે અલગ થાય છે માટ માફ+. મને વW-ુઓ છે ક ! $ુ ં તમને અલગ કFુú
છે માટ માફ. $ુ ં િવMાસ અને િવMાસ છે ક $ુ ં તમારા બાળકને ÷ં કારણ ક $ુ ં ,યાયી કરવામાં આવી છે ;ારા
માને, તમારા મફત Hેસ (ાEત થઈ છે અને ઈXુના ર_ત ;ારા વેચી દવામાં આવી છે . આ માટ $ુ ં મારા
આભાર અને (શંસા આપી. __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- ^
!:"6/: અમે બનાવટ વાતાBમાં આ dબoÖુએ બંધ ન ક§ું ÷ં, આપણા પોતાના િવચારો અને KTયાઓ માટ
જવાબદાર+ લેવા માટ મા5 અમાર+ શરમ, અપરાધ, અને અમાર+ િનUફળતા ની (તીિત હોય છે . યિમöયા ના
શ-દો યાદ રાખો 31: 3, "$ુ ં એક શાMત (ેમ સાથે તમે માણી છે ..." ઈMર િવશે સૌથી ગેરસમજ િવચારોfુ ં
વન ઉ/પિx 3 વાતાBમાં આ dબoÖુએ છે ક ભગવાન આપવામાં આવી હતી, બનાવટ પર તેમના શાપ
લાદવામાં, પÄથરમારો નફરતથી તેના હાથ અને બગીચામાં Sારય ન જોઈ અથવા ફર+થી સાંભળ+ શકાય
બહાર. તે િવચાર છે ક ઈMર ¶ુWસો હતો, તેમના Wવભાવ ¶ુમાવી, અ§ુdચ દશાBwFુ,ં અને પછ+ Iુ§ુષ અને 7ી
અને તેણે તે કર+ હતી તરફ કામ કFુú હ-ુ.ં
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માતાનો અપ વાતાB ફર+ mલોક 14. (થમ પસંદ કર+એ, ભગવાન સપB સંબોધે છે . તેઓ કહ છે , "કારણ ક __
______________________________________________________________________________
Fુ> શe થઇ ગFુ ં છે ! Fુ> પર છે . બા™ુઓ કરવા માટ પસંદ કરવામાં આવી છે અને WપUટપણે ઓળખી
કાઢવામાં આwયા છે . Fુ> સારા અને અિનUટ વ:ચે હોય છે . દરક ટ+મ તેની ચે¢åપયન છે . તેઓ કોણ છે ?
1. કોણ ગીતશા7 106 નથી: 1 અમને જણાવો સારા માટ ચે¢åપયન છે ? __________________________
1 કોર+¢,થય,સ 15:57 ખાસ નામો ઈMરની િવજયી ચે¢åપયન! "તેમણે _____________ ______________
__________________________ અમારા મારફતે અમને ______________________ _______________."
2. એફસી 6: 11-13 Fુ> માટ ઘડાઈ અને બüતર પહર+ને dચ5 વાપર છે . ÖુUટ માટ ચે¢åપયન કોણ છે ?
____________________________________ તમારા બાઇબલમાં રખાંKકત આ mલોકોના ક "ડાકB િવM" ટ+મ
fુ ં વણBન શ-દો. (mલોક 12) .

#ш](: cWTEચર બધા આ Fુ> છે અને તે આ હાજર Kદવસ પર ભડકો. બાઇબલ Fુ> િવશે એક IુWતક અને
તે øધણ ¶ુનો (ેમ ઉ/કટ છે . બાઇબલ IુWતકો બધા આ કc,Vય થીમ આસપાસ આધાKરત છે . અ`રો
વણBવવામાં આવે છે . wF ૂહરચનાઓ Üહર કરવામાં આવે છે અને Eલોટ મળ+ આwયો છે . ચે¢åપય,સ બંધ
સામનો. સાગા શ-દો ક ઈMર સપB સાથે વાત કર+ હતી સાથે ઉ/પિx 3 માં શe થાય છે , "કારણ ક તમે આ
કર+ છે ." આખર, આગામી છંદો માં ભગવાન ;ારા બોલાતી આ શાપ, છંદો 14 અને 15, બરાબર Üહર ëુ ં
થવાfુ ં હ-ુ ં ÖુUટ ચે¢åપયન. હક+કતમાં, (કટ+કરણ 12: 9 આપણને તેને અને અિનUટ તેની ટ+મ તેના "mયામ
િવMમાં" ટ+મ માટ વાતાB ઓવરને કહ છે . આ mલોક બહાર લખો: ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
તેથી, લગભગ તમામ લડાઈ ëુ ં છે ? ભગવાન સારા અને બhુ ં છે ક તે બનાવવામાં તેમણે સાર+ Å ૂબ જ સાર+
હોવાfુ ં Üહર કFુú (ઉ/પિx 1:31) છે . તેમનો ઉäે શ છે ક લોકો તે બનાવવામાં મા5 સારા Üણતા અને
તેમની સાથે સંબધ
ં મા5 રહ છે , મા5 તેમના વડB , ! સારા હોય છે એક શ-દ (િતભાવ આપી ર*ા હતા.
પરં -,ુ યાદ રાખો ક, લાલચ સપB ;ારા I ૂછતા ક તેઓ સારા અને અિનUટ ખબર હતી. શેતાન, તેમને Üણવા
માગતા ÖુUટ છે . તેમણે તેમના બા™ુ પર માગે છે . તેમણે તેમના શ-દ પાળે કરવા માગે છે . તેમના લાલચ
તેમના અ¢Wત/વ સમWયા માટ ગયા હતા. કોણ રાજ અને તેમના uદયમાં અને "વનમાં રાજ કરશે: તેઓ
(qનો જવાબ આપવા માટ હોય છે ? Fુ> હવે માનવ આ/માઓ માટ ભડકો. ભગવાન શેતાન "ત ક કરશે?
ભગવાન Sારય ક (qનો જવાબ કયાB કોઈ ઈરાદો હતો. તેમણે મા5 તેમને (ેમ કરવા માટ અને તેમના
(ેમાળ ઉ/પìકતાB, ! તેમના "વનના ક,Vમાં હશે તેમના uદયમાં રાજ જણાવવા માગતા હતા.
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છંદો માં 14 અને 15 ભગવાનનો Tોધ સપB પર રડવામાં આવે છે , ÖુUટ પર. તેમણે સપB, શેતાન પર એક
શાપ 0 ૂક છે . બધા શેતાન માટ વપરાયેલા િનયમોની ! Sારક ઘટ+ દવÖૂ ત તર+ક ઓળખવામાં આવે છે .
પાઠો અવસાનના 14 અને 15 બોલતાં કર છે .
• તેમણે ભગવાન (mલોક 14) ;ારા _____________________________________________ છે .
• તેમણે તેમના પેટ પર તેના "વન (mલોક 14) બાક+ના _________________________ કરશે.
• તેમના માથા ________________________________________________ આવશે (mલોક 15).

V12 х0,W:+) પાઠો 14 અને 15 સમજવા માટ 0ુmકલ છંદો હોય છે , પરં - ુ તે mલોક 15 Üણnું મહ//વfું છે
ક બાઇબલ મfુUયને પાપમાંથી ઈMરfુ ં વચન બોલે (થમ mલોક છે . (નQધ:. આ પાઠ માં wયાüયાઓ
સમી`ા કરવા માટ ખાતર+ કરો) આ mલોક વચન આપે છે ક ઈMર - ૂટલા સંબધ
ં હવે અ¢Wત/વમાં છે ક !, ક
! ભગવાન અને બધા મfુUય અલગ IુનઃWથાિપત કરશે, હક+કતમાં, બનાવટ બધી ઈMર અલગ પાડ છે .
અને ëુ ં આ Öુmમની ક સપB અને 7ી સંતાન વ:ચે અ¢Wત/વમાં પKરણામ ëુ ં આવશે?
1. "તેમણે તમારા માથા કચડ+ કરશે" િવજય વેદના, 0 ૃ/Fુ, અને ઈXુના ! અમે ચાર ,F ૂ ટWટામે,ટ ગોWપેલ
IુWતકો પર ભિવUયના પાઠ વધાર િવગતવાર અ=યાસ કરશે Iુન§ુ/થાન મારફતે અવસB છે બોલે છે .
જોક, આગળ વાંચવા આ શરમજનક ફટકો િવશે Üણવા માટ તે રસ માટ,
1 કોર+¢,થય,સ 15 : 20-28, 54-57 વાંચો.
2. "... અને તમે તેના હ+લ અથડાશે" ઈXુના 0 ૃ/Fુ સંદભB બનાવે છે . હડતાલ તેમના 0 ૃ/Fુ ખાતર+ કરવા
પરં - ુ તેમના Iુન§ુ/થાન ÖુUટ એક તેના માથા ના "Tશ" પર િવજય છે .

/2,: Wવીકારતા ઉ/પિx 3:15 0ુmકલ માગB છે , તેમ છતાં, તમે તેને મેમર+ 0 ૂકવામાં શe કરવા માટ
(ો/સાKહત કરવામાં આવે છે . અ,ય સંદભî સાથે આ mલોક તમે તમારા અ=યાસ દરåયાન જમા થશે તમે
~ાન પર ¿ો તર+ક ભગવાન તેમના વડB ;ારા તમે ઉ>ાર વાતાB કથા સમજવાના આપશે. ઇ,ડ_સ કાડB પર
ઉ/પિx 3:15 લખી અને આ mલોક યાદ. તમે કાડB પર "દવfુ ં વચન" લખવા માટ ભગવાન માતાનો (થમ
વચન તમને યાદ કરવા માટ અને મને છોડાવવા અને આમ અમને તેમના પોતાના Kકoમતી બાળકો ફર+થી
બનાવવા માટ પસંદ કર+ શકો છો.

к*"<: પાપના પKરણામ બનાવટ બધા એકબીÜfું ખંડન.
1. આ (થમ mલોક માં ઈવને ઈMરની વડB જોવા મળે છે 16. પાપ બે પKરણામો મKહલા મળે છે . ભગવાન ëુ ં
કહ છે નહોતી પKરણામ હશે?
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એ. $ુ ં મોટા (માણમાં કરશે __________________________________________________
બી. તમા§ું ઇ:છા _________________________________________________________
2. માણસ પણ અનાદર. આદમ "વન પણ પાપ શાપ ;ારા અસર થઇ હતી. પાપ કારણે ëુ ં ભગવાન થશે
કહ હતી?
એ. શાિપત છે ___________________________________________________________
બી. ... Öુઃખદાયક મારફતે ___________________________________________________
સી. તે પેદા કરશે _________________________________________________________
ડ+. ... અને તમે __________________________________________________________
ઇ ... તમે /યાં Xુધી _______________________________________________________

A2- N
#ш](: પાપ કરવામાં આવી છે . ÖુUટ એક તે કોણ છે માટ Åુóલા કરવામાં આwFું છે . Iુ§ુષ અને 7ી
તેમની £ખો પહોળ+ વાWતિવકતા છે ક !માં તેઓ હવે રહવા માટ Åુóલા હોય છે . સીન એક સમય ઘટના
નથી, પણ પાપ "વન તમામ ખંડન છે અને બધા સમય માટ માનવ અ¢Wત/વ એક ભાગ હશે. તે ëુ ં !વી
કરવામાં આવી છે જ જોઈએ? કદાચ ન"કના અમે આ નવી વાWતિવકતા સમજવા માટ આવી શક છે એક
સમય tયાનમાં êયાર અમે કÆું છે , "$ુ ં Sારય કરશે ..." અને પછ+ આપણી Üતને સંI ૂણBપણે આ~ાભંગ
આપણા પોતાના Üણી0 ૂઝીને કરãું gૃ/ય ક0 ૂલ Öુ: ખ જોવા મળે છે .
એક dચ5 છે ક મન માટ આવે છે ક ! િપ- ૃ પીડા સંI ૂણBપણે તેના / તેણીના બાળક િનર+`ણ એક
અવગણના કરના§ું KTયા પKરણામ પીડાતા હોય છે . િશWતને એક િવશેષાિધકાર Öૂ ર લેવામાં, અથવા એક
િવનંતી નકાર+, અથવા અ0ુક અ,ય સÜ ક બળવો અથવા આ~ાભંગ gૃ/ય માટ પKરણામ આપવામાં આવે
છે હોઈ શક છે . અમે સાંભ¡Fુ ં કFુú છે ક તે જણાwFુ ં હ-ુ ં ક "આ મારા ખાWસો ધ<ો પહQચે Å ૂબ અથવા વhુ
કરતાં તે તમે હ•્B સ." િપ- ૃ પણ બાળક પહQચાડ+ પKરણામ વજન ધરાવે છે .

к*"<: પરં - ુ ભગવાન પણ આ !મ એક સમયે આદમ અને ઇવ છોડ+ ઇનકાર કર છે . તેના બદલે તેમણે
•ુકડાઓ †ટં ૂ nુ ં કર+, તે તેમણે !મને (ેમ માટ કાળ", હવે તેઓ ™ુએ છે તેમને પાપfુ ં પKરણામ સહન લાગે
છે . 5ણ વW-ુઓ તરત જ થાય છે અને તેમને દરક ભગવાન ;ારા શe થાય છે .
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1. mલોક 7 માં Kરકોલ ક તેમની ન}નતા અપ આવર+ તેઓ એક સાથે ò"ર sewed ઢાંકવા માટ ◊ટ છે .

(થમ વW-ુ ભગવાન માં ëુ ં હ-ુ ં mલોક 21? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
વ7ોમાં કરવામાં તે સમયના કોઈપણ સમયગાળા કરતા વhુ ચાલી શક છે Tમમાં એક (ાણી લોહ+ શેડ
કરવામાં આવી હતી. ભિવUયના સંદભB માટ એ નQધnુ,ં ફર+ એક વાર તે Å ૂબ જ બાઇબલ કથા વહલી
ભગવાન ક પાપ માટ આવરણ બdલદાન, ર_ત વહવડાwયા માંગણી અમારા tયાન પર લાવે સારો છે . આમ,
હñી 9:22 ક "અમને યાદ અપાવે છે વહવડાwયા વગર _____________________________________
______________________________________________________________________________
2. સમWયા (ઉ/પિx 3:22) ëુ ં હતો? ________________________________________________________
શા માટ ઈMર તેમની "વન n ૃ` ર`ણ કરવાની જeર હતી? ____________________________________
તે ëુ ં કરવાની જeર છે હતા? ______________________________________________________________
3. ëુ ં ગાડB ન I ૂવB બા™ુએ ભગવાન Wથળ કFુ?ú ________________________________________________
શા માટ દવÖૂ ત, અથવા ચે§ુdબમ, /યાં 0 ૂકવામાં આwFુ ં હ-ુ?ં _____________________________________

V12 х0,W:+) િવચારણા કરવા માટ કવી ર+તે ભગવાન માણસ અને આ 5ણ પહલ મારફતે 7ીને તેમના
(ેમ સાdબત કર+ એક `ણ લો. તમારા (િતdબoબે લખો.
1. /યાં હક+કત એ છે ક Iુ§ુષ અને 7ી તેમની શરમ પોતાની Üતને દાબી દવાના (ય/નો કયાB કોઈપણ
સાર+ હતી?
2. જો તેઓ "વનના n ૃ`ની યો}ય ! પણ હતી અને ભગવાન સાથે IુનઃWથાિપત સંબધ
ં કોઇ આશા િવના
તેમના પાપ હાલતમાં કાયમ રહતા ëુ ં થFુ ં હોત?
3. પાપ તેમના ઝોક Üણવાfુ ં tયાનમાં ઈMરના (ેમ ર`ક તેમણે ગાડB ન (વેશ 0 ૂકવામાં માtયમ ;ારા
(દશBન કFુú હ-ુ.ં

T25-.2: હ યહોવા દવ, અમારા પાપ હોવા છતાં તમે હ™ુ પણ અમને (ેમ પસંદ કરો. તેમ છતાં અમે
અનાદર અને તમાર+ ઇ:છા અને તમાર+ ર+તે સામે બળવાખોર તમે તમારા (ેમ દશાBવવા માટ ચાãુ રાખો
અને અમને માટ અને બનાવટ તમામ કાળ". તમા§ું વચન સ/ય છે . તમે રોમનો 8:39 કહ છે ક "કëુ ં જ
ઈMર પરનો (ેમ dvWત ઈXુ આપણા (Zુમાં છે , તેનાથી આપણને અલગ કર+ શક છે ." માટ તમારા Hેસ
આ સારા સમાચાર તમે આભાર. ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:*"!()J <+C: ઉ/પિx 3 તમારા અ=યાસમાં આ dબoÖુએ અમે સામHી ક ! તમારા મન માં ઘણા (qો
ૂ ા પાના મહાન િવગતવાર
ઊભા કર+ શક છે આવર+ લેવામાં આwયા છે . કહnુ ં ખો•ું છે , બhુ ં મા5 થોડા •ંક
આવરાયેલ કર+ શકાય છે . જો ક, તમારા માટ એક મહ/વI ૂણB સ/ય (ેમ ! ભગવાન તમે સાથે "એક શાMત
(ેમ" (ેમ તર+ક ભગવાન બંને Üણીને શe કરવા માટ છે (િયમ°યાહ 31: 3) અને પિવ5 દવ ! કહ છે ,
"સંI ૂણB રહો, એના પKરણામ eપે, તમારા Wવગjય તર+ક િપતા પરફ_ટ (મા/થી 5:48) છે . "એક પિવ5 ઈMર
તર+ક, તેમણે પાપ સાથે રહ+ શકતી નથી ક તેમણે ફ_ત તે અવગણીને ;ારા પાપ માફ કર+ શકો છો.
પKરણામે, તેમણે પાપ ક તેને તેઓ (ેમ અલગ નાશ ;ારા માનવÜત 1 સેવ) (ેમ બહાર Xુયોüજત કર છે ,
2) 0 ૃ/Fુ ક આપણને કાયમ તેને અલગ કરશે, અને 3) શેતાન, ચે¢åપયન અને gુકમj થી પાપ. બાઇબલ
કવી ર+તે ભગવાન તેમના લોકો Kરડ+મ અને તેની સાથે તેમને એક (ેમાળ સંબધ
ં વhુ એક વખત માં
લાવવા માટ પસંદ વાતાB છે . તેમણે એકલા કામ નથી, જો ક, પરં - ુ ફર+ પાછા તેની સાથે IુનઃWથાિપત
સંબધ
ં માં વચન તેમણે ગાડB નમાં આદમ અને ઇવ માટ કરવામાં પKરI ૂણB કરવા માટ લોકો, ઐિતહાિસક
ઘટનાઓ, અને સંજોગો વાપરવા માટ Öુmમન વાટnુ ં અને બનાવટ તમામ લાવવા પસંદ . તેમની ઇ:છા
અમને દરક તેને KદલોÜનીI ૂવBક ! આપણને (ેમ કર છે અને ચાહ છે તેમના Iુ5 ઈXુ dvWત ;ારા તેમની
સાથે wય¢_તગત સંબધ
ં ! આપણા (Zુ અને તારનાર છે માં આવે છે , કારણ ક ખબર છે .
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ઉ/પિx 4-5 - કાઈન અને હાબેલ કથા
!23 #$;+-2$=0к. 7
સામHીઓfુ ં કોUટક:

33

પKરચય

34

પાઠ 3: ઉ/પિx 4-5
• નવા પા5ોને ર™ૂ

35

• બનાવામાં òજલી

36

• કન Kકóસ અબેલ

37

• કન એ_શન પKરણામો

38

• કાઈનના વંશ

38

• અબેલ, ફઇથ ઓફ ધ

39

• અર"

40

• "નેલો"
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!:"6/
સીન એકબીÜfુ ં ખંડન બનાવટ અને તે બધા ભગવાન કર+ હતી સાથે હવે સંI ૂણB સંવાKદતા પર હતો.
અસહકાર માતાનો ભગવાન સંI ૂણB રચના Öુિનયામાં કલહ અને 0 ૃ/Fુ પણ ર™ૂઆત કર+ હતી. ëુ ં િવપર+ત!
"વન અને 0 ૃ/Fુ! ઉ/પિx 4 માં ભગવાન આપણને કઠોર વાWતિવકતા તર+ક આદમ અને ઇવ "વન કાયમ
પાપ ;ારા shaken હતા બતાવે છે . ભગવાન તેમને બે Iુ5ો-કન, ™ૂના Iુ5 અને હાબેલ, તેમના ભાઇ આપીને
આશીવાBદ આEયા. વળગણ અલગ હતા. એક માટ+ અને અ,ય રાખવામાં સ0ુદાયની ઉછે રવામાં. દરક
ભગવાન તેમના તકોમાંf ુ લાwયા. અબેલ અને તેમના તક ભગવાન પરં -,ુ કાઈનને અને તેમના તક ;ારા
તરફણ કરવામાં આવી હતી ઈMરની gૃપા (ાEત થયો નથી. કન અબેલ તરફ ઈMરની gૃપા માટ ¶ુWસો
સાથે (િતKTયા.
પછ+ ભગવાન કાઈનને આવે છે અને તેમણે I ૂછે છે , "તમે શા માટ ¶ુWસે થયા છો? શા માટ તમારા ચહરા
Öુ: ખી છે ? "ભગવાન આ~ાપાલન માટ કન કહ છે . તેઓ કહ છે , "જો તમે ëુ ં યો}ય છે , તમે નથી
Wવીકારવામાં આવશે?" કારણ ક તેઓ તેને તેમના તકોમાંf ુ કરવામાં ભગવાન કાઈન અને હાબેલ uદય
િવશે dચoતા હતી. ભગવાન ફર+ને કન ચેતવણી ક પાપ તેને મા5 કાઈનના uદય માં Tક ક તે દાખલ કરો
અને તેને કબÜમાં લઇ શક તે માટ રાહ જોઈ રÆું આસપાસ હતી ચાãુ રાüFુ ં છે .
કાઈને પોતાના "વનના ક,Vમાં ચેતવણી માતાનો ભગવાન શ-દ બનાવવા માટ પસંદ કરતા નથી પરં - ુ
પાપ તેની સાથે તેનો માગB હોય દવા માટ પસંદ કFુ.ú ભગવાન કન માટ તેમના ßેUઠ માગતા હતા, પરં - ુ
કાઈન ÖુUટ "તnુ ં દો પસંદ કFુú હ-ુ.ં પછ+ ભગવાન એક બી" વખત કાઈનને આવે છે અને I ૂછે છે , "êયાં
તમારા ભાઇ છે ?" અને કાઈને અસ/ય સાથે જવાબ આપે છે , "મને ખબર નથી." (q કન I ૂછે જ (q છે ક
સમH ઇિતહાસમાં કહવામાં આwFુ ં છે , "એમ $ુ ં મારા ભાઇ નQધાયો? "
ઉ/પિx 4 ભગવાન Kકoમત તેમણે માનવ "વન અને જવાબદાર+ અમને દરક તેમણે આપે પર Wથાનો
અમારા ભાઇ નQધાયો હોઈ છતી કર છે . અિનUટ દવ કરવા માટ હવે અમાર+ વલણ િવનાશક શ¢_ત કારણે
કારણ ક અમે તેની સાથે ભાગીદાર અ,ય લોકો માટ કાળ" અ,ય લોકો સાથે (ેમ સંબધ
ં માં અમને ¿ો
કરવાની જeર છે . 1) કોણ મારા ભાઈ / બહન છે : આ અ=યાસ દરåયાન Üતે (qો I ૂછો? 2) $ુ ં તેમને /
તેણીના માટ કવી ર+તે કાળ" ÷ં? તે ભગવાન મને કહવામાં આવે છે તેમના (ેમ અને ક§ુણા સાથે
આશીવાBદ કોણ છે ?
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$ુ ં મારા ભાઇ નQધાયો ÷ં? જવાબ દખીતી ર+તે છે "હા" અને એ કટલો મોટો લહાવો! લેખો અને KડWકવર+ઝ
આનંદ તર+ક માતાનો ભગવાન પિવ5 આ/મા Üણવા માટ કવી ર+તે Kકoમતી તમારા "વન અને !ઓ
સ0ુદાય વસે છે "વન તેને તમારા uદય ની £ખો ખોલે છે .
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!:"6/: આદમ અને ઇવ ઈડન ગાડB નમાં રહતા ભગવાન ;ારા Öૂ ર કરવામાં આવી છે . અમે તેમને Öૂ ર
વૉKકoગ અને I ૃUઠZ ૂિમ હ-ુ ં ક કeબો ના ફલેિમoગ તલવાર Üણીને કóપના કર+ શકો છો "અને પાછળ આગળ
ƒલેિશoગ "વન n ૃ` માગB ર`ણ." તે એક વેદનાકાર+ dચ5 છે . એક મદદ નથી, પરં - ુ આÂયB ëુ ં તેમના
મનમાં પસાર થઇ ર*ા હતા કર+ શકો છો. તેઓ ઈડન બહાર "વન Sારય અfુભવ કયî હતો. તેઓ
તેમના પોતાના પર રહતા Sારય અfુભવ કયî હતો. બhુ ં તેમને માટ I ૂર+ પાડવામાં આવી હતી અને
તમામ તેઓ ëુ ં હતી તે આનંદ હતો. સંપ તેમને અને બનાવટ તમામ વ:ચે અ¢Wત/વમાં છે અને હવે ëુ ં
"વન !nુ ં આદમ Xુયોüજત જમીન ક કાંટા અને ઝાંખરા ઉ/પì કરશે એક લણણી પેદા થઈ શક છે .
આગલા Kદવસે ચો<સપણે બાળજ,મ ની પીડા િવશે એક ચાવી ન હતી ક તે તેના પર તેના પિત િનયમ
હોય !વા હશે એક અથBમાં છે . અને, êયાં ભગવાન હવે હતો?
(થમ વખત માટ તેઓ એકલતા કઢાપો અfુભવી ર*ા છે . છતાં પણ તેઓ લ}ન પાપ સાથે હતા તેમના
સંબધ
ં , નવી પKરબળ તેઓ પહલાં Sારય Üણતી હતી ક અલગ આwયા હતા. અમે ઉ/પિx 2:24 ના શ-દો
યાદ કર+ શકો છો, "અને તે બે એક દહ થશે." વhુમાં, ઈMર સાથે તેમના સંબધ
ં બદલાઈ હતી. સીન શરમ
અને અપરાધ ક ! તેમને ભગવાન િવ0ુખ લાwયા હતા. કારણક તેઓ દવથી છે અને દરક અ,ય ÷પાવી લે
છે . અને, વાતાB ખરાબ કારણ ક અમે આ gુ•ુંબ òદર કવી ર+તે પાપ બરબાદ+ સંબધ
ં ો Üણવા મળે છે .

*B!(): વાંચો ઉ/પિx 4.
નQધ: ઘણા િવગતો અને િવગતો આ (કરણમાં રકોડB કરવામાં આવતી નથી. હક+કતમાં, êયાર
üજનેિસસ આ િવભાગ અ=યાસ I ૂણB થાય છે તમે જવાબો કરતાં વhુ (qો હોઈ શક છે . üજનેિસસ
ઓફ શeઆતના આ (કરણો હ-ુ ÖુUટ િવનાશક કામ અને પાપ કારણે િવનાશ અનાવરણ તર+ક
માનવÜત ભગવાન સાથે સંબિં ધત છે , અ,ય લોકો માટ, અને બનાવટ છે . ફર+થી તેમના (કરણમાં
Öુmમન, ઘા અલગ, અને તોડ+ તેના શ7ાગાર અને શ¢_ત (ગટ કર છે . “હોન 10:10 અમને યાદ
અપાવે છે ક Öુmમન, ચોર+ મારવા અને નાશ કરવા જ આવે છે . આ સાથે tયાનમાં માતાનો આગળ
વધવા દો. (કરણ 4 પાપ Öુ: ખી છતી કારણ ક તે gુ•ુંબ "વન (સર છે . આ ઢાંક+ છે , અમે
માતાનો ભગવાન હાજર+ અને ! દયા રચના ટકાવી રાખી છે કારણ ક હWત`ેપ માટ જોવાની જeર
નથી.
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к*"<:
1. આ ઉ/પિx વાતાB 0ુüય પા5ો અચાનક શ-દો સાથે બદલવા માટ, "આદમ તેની પ/ની સાથે 0 ૂક ..."
તેમના બે Iુ5ો નામો ëુ ં છે ? ______________________________ અને ___________________________
2. અમે આ બે Iુ5ો (mલોક 2) કાયB િવશે ëુ ં શીખી શgું?
એ. અબેલ િવશે ëુ?ં ____________________________________________________________
બી. કન િવશે ëુ?ં ______________________________________________________________
3. "સમય દરિમયાન 'કન અને અબેલ તેમના કામ પરથી ભગવાન અÊયB લાવવામાં આwયા હતા. દરક ëુ ં
લાwયો (3-4 પં¢_તઓ)?
એ. કન લાwયા ___________________________________________________________
બી. અબેલ લાwયા ________________________________________________________
4. ઓફKરo}સ દરક (Zુના (િતKTયા ëુ ં હ-ુ ં (પં¢_તઓ 4-5)?
એ. અબેલ KહWસો ઓફર ____________________________________________________
બી. કન માતાનો ઓફર ____________________________________________________
5. (Zુના disfavor (mલોક 5) માટ કન (િતKTયા ëુ ં હ-ુ?ં _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

A2- ;
#ш](: (થમ નજરમાં ભગવાન આ બે ભાઈઓ તરફ અને પKરણામે તેમણે તેમની વ:ચે િવખવાદ
બનાવવામાં એnુ ં દખાય છે કારણ ક એકદમ કામ નથી લાગ-ુ ં નથી. અમે Üણીએ છ+એ ક જો નKહo, તો
ઈMર તેને માટ એક યો}ય અને WવીકાયB તક રચના માટ તેમને X ૂચના આપી હતી નથી. અમે Üણીએ
છ+એ ક mલોક 4 અમને કહ છે , "(Zુ અબેલ અને તેમના તક પર gૃપા હતા." પછ+, તે ëુ ં તેમના તક છે ક
ૂ કરવામાં િવશે હ-ુ?ં અમે એક વW-ુ ખબર. અબેલ ચરબી ભાગ લાવવામાં
હાબેલ ભગવાન માટ અfુgળ
આwયા હતા. આનો અથB એ થાય ક એક (ાણી ર_ત ક ભાગ હWતગત શેડ કર+ હતી.
üજનેિસસ 3:21 અમારા અ=યાસમાં જણાwFુ ં હ-ુ ં ક ભગવાન (ાણી cWક,સ અને cWક,સ Å ૂનર" કર+ હતી
(ાEત કરવા માટ કરવામાં વ7ો આદમ અને ઇવ વ7ની Kફટ જોવા મળ+ હતી. જો ક અમે આ કલમોમાં
ર_ત વહવડાwયા મહ/વ જણાwFુ ં નથી, બાઇબલ અ,ય િવભાગો અમને શીખવે છે ક લોહ+ વહવડાwયા
માનવÜત ના િવમોચન માટ જeર+ હતી. ર_ત ક ! પાપ પર આવર+ લેવામાં આવી હતી. આ સમજવા
માટ અમે આગળ ઘણા, ઘણા વષî પછ+ ™ુઓ ઈXુના ર_ત Tોસ પર શેડ મહ/વfુ ં છે . તેમના ર_ત
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વહવડાwયા òિતમ બdલદાન ક સમH જગતનાં પાપો પર આવર+ લેવામાં આવી હતી. અમે વhુ િવગતવાર
આ અ=યાસ અ=યાસ ચાãુ રહશે.

к*"<:
1. તેથી 'કન Å ૂબ જ હતો _________________________ અને તેના __________________________ હતી
___________________________________________________________________________________. "
કારણ ક ભગવાન તરફણમાં કન અને તેના તક (ાEત થઇ ન હતી તેમણે અWવીકાર લા}Fુ.ં યહોવાએ
કાઈનને આવે છે અને શા માટ તેમણે તમામ ¶ુWસો છે અને શા માટ તેમનો ચહરો ગમગીન છે તેને I ૂછે છે .
2. ભગવાન mલોક 7 માં આગામી ëુ ં I ૂછો નથી? "જો તમે કરો ________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. પછ+ આવે છે "પરં - ુ જો _________________________________________________________”

#ш](: આ mલોક સમાન tવિન નથી "પણ" ઈMર ઉ/પિx 2:17 ગાડB ન જણાwFું હ-ું ક? ભગવાન કન I ૂછે
છે , "તમે કોણ સેવા આપવા માટ Üય છે ?" પાપ ન પેઢ+ gૂદ+ Üય છે . તે િપતા પાસેથી Iુ5ને નીચે પસાર
થાય છે . દવ (ેમ અdભનય કાઈનને આવે છે અને કહ છે , "ëુ ં દો નથી પાપ તમે છે !" સાર તેમણે કન
કહવાની છે તેને (ેમ કર છે અને ! કાઈનના "વન ક,V છે માંગે છે . પરં - ુ Öુmમન િનદB ય છે .

к*"<:
1. "પાપ તમારા ;ાર સંતાઈ રહ છે ." ëુ ં dચ5 આ તમારા માટ dચ5ણ કર છે ? તમે પીતર tયાનમાં પસંદ
કર+ શકો છો1:5- 8. _______________________________________________________________
2. સા`ા/કાર 3:20 અમારા uદય ના ;ાર ખાતે ઈXુના dચ5 આપે છે . આ mલોક બહાર લખો:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. નોટ+સ 0ુVામાં તફાવત.
એ. સીન ________________________________________ તમારા બારºુ ં ખાતે (ઉ/પિx 4: 7).
બી. ઈXુ છે ______________________________________ બારºુ ં ખાતે (સા`ા/કાર 3:20).
ઈXુમાં આમંિ5ત કરવામાં êયાર પાપ સંતાઈ બેસnુ ં રાહ ™ુએ છે અથવા બારºુ ં `ણ êયાર તે slither અને
તેના િવનાશ કર+ શક છે માટ રાહ જોઈ રÆું ખાતે સરક.
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A2- 7
*B!(): વાંચો mલોક 8 ફર+. કાઈને પોતાના ¶ુWસો ફ+èસ અને `ે5 માટ અબેલ આમં5ણ આપે છે . /યાં
તેમણે તેમના ભાઇ પર $મ
ુ લો અને તેમને માર+ નાખે છે . હ/યા ફ_ત જણાwFુ ં છે . આ બોલ પર કોઈ
હોdલnુડ ટકનોલો" સાથે સંકળાયેલા કોઈ ષડયં5 કોઈ માWટર િનયં5ણ સે,ટરમાં છે . કોઈ, કન ખાલી
અબેલ પર $મ
ુ લો કયî અને તેને માર+ નાüયો.
ëુ ં થાય છે ? ! wય¢_ત તેના ભાઈને "વન માટ કન જવાબદાર પકડ+ પરત ફયાB છે ? તમે ભગવાન I ૂછવા
આદમ અને ઇવ માટ સમાનતા ઓળખી નથી, ઉ/પિx 3:9 "તમે Sાં છે ?"? તેઓ મા5 (િતબંિધત ફળ
યો}ય ! પણ છે . હવે ભગવાન અને કન વાતચીત છે ...

к*"<:
1. યહોવાએ કાઈનને ëુ ં I ૂછો નથી? ________________________________________________________
2. કાઈનના જવાબ ëુ ં છે ? _______________________________________________________________
3. ભગવાન આગળ ëુ ં I ૂછો નથી? _________________________________________________________
4. એક `ણ લે છે અને પાછા ઉ/પિx 3. ચાãુ ભગવાન mલોક માં ëુ ં I ૂછો નથી 13? __________________
_____________________________________________________________________________________
સીન િવનાશ તેના પાથ બનાવવા માટ ચાãુ રહ છે . એનો ભાઈ અવસાન પામેલ છે . એક મfુUય 0 ૃ/Fુ
પહલાં Sારય બ,Fુ ં હ-ુ.ં આ ëુ ં હ-ુ?ં ભગવાન તેમના ભાઇ ર_ત માટ કન જવાબદાર ધરાવે છે . એક સમય
હતો êયાર એક ભા}યે જ Sારય અખબાર વાંચી અથવા અ0ુક Kહoસા 0 ૃ/Fુ માં સમાEત થતા બતાwયા િવના
ટ+વી ચાãુ કર+ શકો છો, અમે "વન પર Kકoમત ભગવાન Wથળોએ જડ બની કFુú છે .

к*"<:
1. આગામી વW-ુ ભગવાન કહ છે (mલોક 10) તેથી છતી છે : "સાંભળો! તમા§ું ભાઇના _______________
_____________________________________________________________________________________
રચના ક ઈMર હતી તેના Kકoમતી છે અને જમીન પરથી તેમણે તેમણે (ેમ ના Tાય સાંભળે છે
(ઉ/પિx 3:10).
2. ફર+ એકવાર, પાપ તેના પKરણામો ધરાવે છે . પKરણામ િનવેદન કર છે ક ભગવાન કન પર લાવવામાં
આવશે કારણ ક તેઓ તેમના ભાઇ હ/યા ëુ ં છે (ઉ/પિx 4: 11-12)?
એ. "તમે હઠળ છે ________________________________________________________”
બી. "êયાર તમે કામ ______________________________________________________”
સી. "તમે હશે ___________________________________________________________”
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3. અને કન (િતKTયા ëુ ં છે ? ______________________________________________________________
આ Å ૂબ જ જમીન ક !માંથી તેઓ તેમના વસવાટ કરો છો કર+ હતી હવે શાિપત કરવામાં આવી હતી અને
તેને માટ "હવેથી તેનાં પાક ઉપજ મળશે". વhુ ëુ ં કાઈને પોતાના સÜ િવશે ëુ ં કહ હતી (mલોક 14)?
એ. "તમે ¿ાઇિવoગ કર+ ર*ા છો _____________________________________________”
બી. "અને $ુ ં તેને એ કહ+શ _________________________________________________”
સી. "$ુ ં હોઈશ __________________________________________________________”
ડ+. "અને ! કોઈ ________________________________________________________”
4. X ૂચના ëુ ં ભગવાન mલોક આગામી કર છે 15?
એ. તે ëુ ં કહ છે ? _____________________________________________________________”
બી. ëુ ં ભગવાન ëુ ં કર છે ? _____________________________________________________”
નQધ: તે ચો<સપણે છે પરં - ુ ભગવાનનો Tોધ કëુ ં લાયક માટ અમે ëુ ં માકB કરવામાં આવી છે શક છે , જોક,
કન માટ માકB માતાનો ભગવાન દયા એક િનશાની હતી કારણ ક કોઇ ~ાન છે .
5. ઉ/પિx 4:16 કહ છે ક કન ________________________________________________________
ફર+ એકવાર અમે (કરણ 3 ના òત યાદ કર+ શકો છો અને કારણ ક અમે જોFુ ં આદમ અને ઇવ ઈડન
ગાડB નમાં છોડ+ અમે કાઈન યહોવા હાજર+ છોડ+ અને બંધ જઈને અ,ય જમીન રહવા માટ ™ુઓ.

A2- D
#ш](: સંd`Eતમાં, ચાલો કાઈનના gુળ અને (ગિત ક તેમના વંશજો તે સમયે િવM લાવવામાં કટલાક
જોવા દો.
1. mલોક 17 અમને કહ છે ક એક Iુ5 થયો હતો, !મને તેઓ નામ આપવામાં આwFુ ં ________________
2. તે જ mલોક માં આપણે ÜæFુ ં ક આ કન _______________________________________________ હતો
અને તેના Iુ5 પછ+ તે ____________________________________________________ નામ આEFુ ં હ-ુ.ં
3. આગળ કન વંશજો રકોડB આવે છે :
એ. mલોક 20: જબાલ, િપતા _________________________________________________
બી. mલોક 21:, િપતા _______________________________________________________
સી. mલોક 22: ટÉુબલ-કન, ! ________________________________________________
નQધ: એ નQધnુ ં ક બાંધકામ, ખેતી, અને સંગીત પહલાથી જ તે Kદવસ સંWgૃિત માં ઉભર+ તર+ક ઉóલેખ
કરવામાં આવે છે રસ(દ છે .
4. અમે mલોક 25 માં જોવા અને 26 આદમ અને ઇવ વંશજો. ઇવ ______________ જ,મ આEયો અને શેઠ
_____________________ નામનો Iુ5 હતો.
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5. વhુમાં, mલોક 26 અમે ભગવાન તેમના લોકો સંબધ
ં ી કારણ ક તેઓ ___________________________
________________________________________આ અમને લોકો I ૂÜ અને (ાથBના "વન òગે Ü¶ૃિત
આપે છે કારણ ક તેઓ તેને પર કૉલ કરવા માટ શe કFુú શe ™ુઓ.

V12 х0,W:+) બાઇબલ ક હાબેલ િવશે વhુ Üણકાર+ આપે અ,ય િવભાગમાં Tોસ સંદભB દખાવ મદદથી.
તમે ઉ/પિx 4 માં જોવા તો: 2 બાઇબલ Tોસ સંદભB શ-દ નીચેની જો નKહo, તો આ શ-દ "તક" mલોક 4
નીચેના Tોસ સંદભB Wતંભ માં શોધી Tોસ સંદભB માટ ™ુઓ આપી શક છે "અબેલ." અfુeપ mલોક અને
લાગતાવળગતા પ5 છે ક આ બે શ-દો નીચે 0ુજબ છે . મોટા ભાગે હñી 11: 4 જો મા5 સંદભB, એક તર+ક
યાદ+ થયેલ કરવામાં આવશે.
Kહ» ૂ 0ુક ઓફ ધ ,F ૂ ટWટામે,ટ òત તરફ જોવા મળે છે . Kહ» ૂ 11 તર+ક ઓળખાય છે "િવMાસ (કરણ."
તમે (કરણ ;ારા નીચે Wકન જો તમે નોKટસ કરશે ક ઘણા છંદો શ-દો સાથે શe "િવMાસથી." તમે નોKટસ
કરશે ક ઘણા બાઇબલ અ`રો ઉóલેખ કયî છે . ઉદાહરણ તર+ક, mલોક 7 માં નોહ ઉóલેખ કયî છે . mલોક 8
અñાહમ યાદ+ થયેલ છે . !કબ, Fુસફ, 0ુસા અને અ,ય (ાચીન !ઓ તેમના િવMાસ માટ (શંસા કરવામાં
આવી હતી સમાવેશ થાય છે .

[/2\/2:
• #$%2* - હñી 11: 1 de2 wયાüયાિયત કરવામાં આવે છે . ફઇથ છે ____________________
______________________________________________________________________
તમે mલોક 4 જોવા હોય તો, અબેલ એક !ઓ તેમના િવMાસ માટ (શંસા કરવામાં આવી હતી તર+ક
નQધાયેã ું છે . 5ણ વW-ુઓ અબેલ િવશે ઉóલેખ કરવામાં આwયો છે :
1. િવMાસ કર+ને _________________________________________________________________
2. િવMાસ કર+ને _________________________________________________________________
3. ß>ા ;ારા ____________________________________________________________________
ëુ ં એક X ૂઝ આ mલોક ઉ/પિx કન અને અબેલ વાતાB તમારા અ=યાસ આપવા નથી 4? _______________
_____________________________________________________________________________________

Rf"=к2ш. TU0: ઉ/પિx 4:9 êયાં તમારા ભાઇ છે " દવે કન (q I ૂછે ?”
1. મારા "વનમાં તે $ુ ં મારા તર+ક ઓળખાવશે કોણ છે "ભાઈ?" _________________________________
2. કાઈનના તા/કાdલક (િતભાવ ëુ ં હ-ુ?ં ____________________________________________________

WWW.CROSSCM.ORG

49

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

3. ! ર+તે $ુ ં તે $ુ ં મારા ભાઇ તર+ક ઓળખવામાં આwયા છે સંભાળ અને dચoતા દશાBવવા માટ સમથB ÷ં ëુ ં
છે ? __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Sારક, જો $ુ ં મારા ભાઈ િવશે I ૂછવામાં ÷ં, શા માટ $ુ ં પણ ક0 ૂલ ક $ુ ં ખબર નથી êયાં મારા ભાઈ છે
નથી? ________________________________________________________________________________
5. ëુ ં X ૂઝ મેÄFુ નથી25:37-40 આપી? શા માટ ઈXુ !થી કન ભાઈ dચoિતત છે ? અને મારા ભાઇ?
_____________________________________________________________________________________

T25-.2: (Zુ, તે Å ૂબ Å ૂબ સરળ કન òતે દોષ ના £ગળ+ િનદû શ અને કહ છે , જો ક, મને ખબર છે ક
બધા ઘણીવાર $ુ ં fુકસાન અને મારા શ-દો અને KTયાઓ સાથે અ,ય અપરાધ "$ુ ં તે કરવા Sારય કરશે.".
મને માફ કરો અને તમે અને અ,ય લોકો સાથે મારા સંબધ
ં ો IુનઃWથાિપત. મને અ,ય તરફ
જવાબદાર+I ૂવBક, સાદર, અને (ેમથી કામ કરવા માટ !થી તમે ફર+ને હોય છે અને (ેમથી મને
સારવાર સKTય કરો.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- >
$+ш2$g. !:"6/: ઉ/પિx 5 િવગતવાર વંશાવળ+ ક આદમ અને તેના પKરવાર સાથે શe થાય છે
ફરગણતર+ પહલાં ઉ/પિx 1 થી માણસ ની રચના એક સમી`ા સાથે શe થાય છે અને પછ+ mલોક નવી
માKહતી સાથે 3 ખસે છે . આ (કરણમાં તમે ઘણા વષî ક આ wય¢_તઓ રહતા નોKટસ આવશે. આ માKહતી
તમારા માટ કટલીક રસ(દ અને પડકારeપ (qો ઊભા કર+ શક છે . તમારા નોટ0ુક માં આ (qોના રકોડB
અને પછ+ તમારા અ=યાસ પર દબાવો. અમે આ (કરણમાં જ સમય વીતાવતા આવશે નહç પરં - ુ રસ(દ
િવગતો એક દં પિત માટ tયાન કૉલ કરશે.

к*"<:
1. ઉ/પિx માં 5:1 આપણે એ યાદ આવે ...
એ. ઈMરમાં માણસ બનાવવામાં ______________________________________________
ઉ/પિx 1:27 ફર+થી વાંચો.
બી. ભગવાને તેમને બનાવવામાં ______________________ અને _______________________.
સી. અને તેઓ તેમને (ઉ/પિx 1:28) ______________________________________________.
ડ+. êયાર તેઓ બનાવવામાં આવી હતી તે તેમને "_______________________." કહવામાં આવે
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2. ઉ/પિx 5: 3 ëુ ં કલમ 1 અમને જણાwFુ ં કરતાં Å ૂબ જ અલગ કંઈક છતી કર છે .
એ. આ mલોક આદમ Iુ5 િવશે ëુ ં કહ છે ?
બી. કવી ર+તે, અથવા છબી આદમ ના સંતાન દવ માગB અલગ આદમને અને માનવÜિત ની છબી
કરવાનો ઈરાદો હતો કરવામાં આવી હતી? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
આ પણ ™ુઓ ઉ/પિx 1:26, 27.
સી. માનવÜિત ની છબી હવેથી ભગવાન સંI ૂણB છબી (િતdબodબત કર છે . બધા આગામી પેઢ+ માટની સીન
પોતાની છdબ (િતdબoબ વhુ બગાડ…ુ.ં
3. નામો તેમના જ,મ Tમમાં અને વષî દરક રહતા હોય પણ નQધાFુ ં છે સંüયા નોહ આદમ આ (કરણમાં
ઉóલેખ યાદ+ કરવા માટ સમય લો.
.2#

$h- _[/2

.2#

$h- _[/2

1. ëુ ં રસ(દ સ/ય તમે છંદો માં એનોક િવશે શીüયા 21-24? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
માટ એનોક પર વધારાની માKહતી હ0ુઝ
B નQધ 11: 5-6 વાંચો. તેમણે ભગવાન ;ારા િવચારણા કરવામાં
આવી હતી ! ભગવાન Åુશ રહશે. ëુ ં mલોક 6 અમને જણાવો અમે Tમમાં જeર તેને Åુશ કરવા કર છે ?
__________________________ ફઇથ માને છે ક ઈMર છે અને તે "કોણ ગંભીરતાI ૂવBક લેવી તેને" તેમણે
તેમને પોતે વાતને ;ારા લાભ!
2. કોણ સૌથી ™ૂની હોઈ રહતા? ___________________________________ તેમના નામ તમે પKરdચત છે ?
3. લામેખે તેમના Iુ5 નોહ િવશે ëુ ં કહ હતી ઉ/પિx 5:29? _____________________________________
____________________________________________________________________________________
4. ભગવાન જમીન શાપ હતી અથવા તે પાપ કારણે શાિપત હતા? સમી`ા ઉ/પિx 3: 17-19. _________
____________________________________________________________________________________
5 નોહ 5ણ Iુ5ો કોણ છે ઉ/પિx ઉóલેખ 5: 32?
એક. _________________________________
ખ .__________________________________
સી. __________________________________
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:"_: તમારા પોતાના I ૂવBજો પર િવચાર કરો. માતા-િપતા અને દાદા દાદ+, િમ5ો, અને અ,ય સંબધ
ં ીઓ
પાસેથી તમારા gુ•ુંબ n ૃ` ભેગી માKહતી દોરો. તમારા gુ•ુંબ n ૃ` કારણ ક "વનના સંજોગો, 0 ૃ/Fુ, Wવીકાર,
અને ફોWટર કર ¿ો કરવા માટ 0ુmકલ હોઈ શક છે . તમારા n ૃ` બનાવો અને તેને !ઓ તમારા "વન માટ
નQધપા5 રહ+ છે , તે તમે (શંસક, ! ટકો અને તમે (ો/સાહન આEFુ ં છે , ! તમને તમાર+ Xુખાકાર+ અને
િશ`ણ માટ શીખવવામાં આવે છે અને I ૂર+ પાડવામાં આવી છે , એટલે ક, તમે êયાં તમે લાwયા છે સમાવેશ
થાય છે દો આ! છે .

T25-.2: હ યહોવા દવ, $ું તમને !ઓ મને પહલાં ચાóયા ગયા છે , તે $ું ઉ/પિx 5 અને મારા પોતાના
વંશના લોકો માટ િવશે વાં:Fુ ં છે માટ આભાર. તેઓને આશીવાBદ, કારણ ક તમે મને આશીવાBદ છે માટ
આભાર. (ેમથી તેમને દરક બનાવવા માટ આભાર. $,ુ ં પણ, !ઓ મને પાછળ છે . Hા,ટ ક $ુ ં તેમને માટ
એક ઉદાહરણ હોઈ શક છે , કારણ ક $ુ ં dvWત ઈXુ મારા માટ તમારા (ેમ માટ સા`ી આપે છે .
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

WWW.CROSSCM.ORG

52

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

પાઠ ચાર

H2"2 /
G".!
ઉ/પિx 6-9: 17 - નોહ અને જળ(લય
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પKરચય
fુહ અને I ૂર વાતાB શ-દો સાથે શe થાય છે "ભગવાન ભાર Öુઃખ થFુ ં હ-ુ ં ... તેf ુ ં uદય પીડા સાથે
ભરવામાં આવી હતી." બધા તેમણે સzન કFુú હ-ુ ં ક હવે ÖુUટ અને ÖુUટતા, ”Uટાચાર અને Kહoસા સાથે
ભરવામાં આવી હતી. તેમના િનણBય વસવાટ કરો છો "વો બધા છે ક તેઓ કર+ હતી માનવÜિત, (ાણીઓ,
અને બધા નાશ કર છે , અને બધા પર ફર+થી શe કરવા માટ હતી. િવનાશ અને 0 ૃ/Fુ üજનેિસસ 6-9 રકોડB
આ વાતાB, જોક, પણ આશા નોહ નામના માણસ છે , કારણ ક તક આપે છે . અમે કÆું છે ક fુહ 'ભગવાન
ÖૃcUટમાં gૃપા જોવા મળે છે . "તેઓ એક (ામાdણક માણસ હતો અને" દવની સાથે સાથે ચાóયો. "
I ૂર પાણીમાં રચના આવર+ લેવામાં અને તે બધા ÖુUટ હતો ઈMર અલગ થયેલ છે . પરં - ુ fુહ અને તેમfુ ં
gુ•ુંબ ભગવાન (ાણી રહતા દરક (કારની બે સાથે વહાણમાંથી આßય òદર સચવાય. ëુ ં ભગવાન
સચવાય ડાઈર_ટ+વ મóટ+Eલાય અને ફર+ એક વાર I ૃÄવી ભરવા માટ આપવામાં આવશે. ભગવાન નોહ
સાથે તેમના વચન Wથાપના તેને અને તેના gુ•ુંબ સાચવવા. નોહ આ~ાકાર+ હતા અને ભગવાન આ~ા છે
ક ! બધા તેને ëુ ં કFુ.ú
એ જ વરસાદ ક I ૂર ;ારા બનાવટ તમામ નાશ જ વરસાદ ક વહાણ ઉઠાવી અને તે પવBતની ટોચ ઉપર
ƒલોટ કારણે હતી. વહાણ ક "વન હતી બhુ ં 0 ૃ/Fુ પાåયા હતા. મKહના પસાર પરં - ુ પછ+ અમે કÆું છે ક
ભગવાન યાદ fુહ અને બધા !ઓ તેમની સાથે હતા. પવન blew, પાણીમાં receded, વરસાદ બંધ કર+ દ+hુ ં
હ-ુ,ં અને વહાણ X ૂક+ જમીન પર છે óલા ખાતે Wથાયી થયા હતા.
આખર ભગવાન વહાણમાંથી બહાર નોહ કહવામાં આવે છે અને તેની સાથે તે બધા. તેની સાથે તમામ
વસવાટ કરો છો "વો (કાિશત કરવામાં આવી હતી. નોહ એક વેદ+ બાંધી અને દવની આરાધના કર+.
ભગવાન વચન "Sારય ફર+થી $ુ ં માણસ કારણે જમીન શાપ આપશે ... અને ફર+ Sારય $ુ ં વસવાટ કરો
છો બધા "વો તર+ક $ુ ં કFુú છે નાશ કરશે." ભગવાન આ વચન તેમણે Üણતા હતા ક "uદય દરક ઝોક
ÖુUટ સાથે ફર+ને કામ કFુú આEયો બાળપણ થી, "હ™ુ Xુધી તેમના વચન તર+ક તેમણે કFુú હ-ુ ં Sારય
ફર+થી તમામ વસવાટ કરો છો "વો નાશ કરવાનો હતો.
આ વાતાB અમે માનવ "વન પર Kકoમત ભગવાન Wથળો Üણવા તેણે અમને અમારા સાથી ના "વન માટ
એક એકાઉ,ટ આપી કહ છે . અમે ~ાન ક ભગવાન આપણને દયાl હોઈ વચન આEFુ ં છે અને તે તેમણે
યાદ રાખશે અને શાMત સનદ વચન તેમણે f ૂહને કરવામાં Sારય Z ૂલી આરામ.
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ભાગ 1
!:"6/:

યાદ રાખો, એક Fુ>માં ભગવાન અને બધા માનવÜત આ/માઓ માટ એક શૈતાની વ:ચે ભડકો. ઈMરના

(ખર ઇ:છા બધા તેમણે કર+ છે , તે બhુ ં જ હવે પાપ ;ારા તેને િવ0ુખ થઈ ગયેલ છે સાથે IુનઃWથાિપત સંબધ
ં છે .

નQધ: ઉ/પિx 6, 7, અને 8 રકોડB I ૂર વાતાB. (કરણ 6 સમજવા માટ ચાર 0ુmકલ છંદો સાથે શe થાય છે .
તમે અનેક હાડB (qો I ૂછ+ શક છે . ઉદાહરણ તર+ક, આ લોકો પાસેથી êયાં આવી હતી? કોણ કોની સાથે
લ}ન કયાB? સમ™ૂતી અભાવ અને WપUટતા માટ ઇ:છા Wવીકારતા, આ અ=યાસમાં આ (qોના જવાબ
આપવા માટ બનાવાયેલ નથી પરં - ુ જ}યાએ કથાઓ ક ! બધી છે ક તેઓ કર+ હતી માટ ભગવાન
માતાનો (ેમ ક ~ાન અને સમજ આપી સાથે તમે પKરdચત છે .
મારફતે ƒલડ ઉ/પિx 6:5 રકોડB અમાર+ અ=યાસ શe કર+એ ઉ/પિx 8:22

*B!(): વાંચો ઉ/પિx 6: 5-7, 11-12.
к*"<:
1. mલોક 5 (કરણ 6 એક 5ાસદાયક dચ5 રં ગ કર છે . ëુ ં ભગવાન દખાઈ હતી? બહાર લખો આ mલોક
શ-દો:
2. આ છંદો 5ણ શ-દો વાપર છે તેf ુ ં વણBન કરવા માટ કવી ર+તે wયાપક મfુUયોના નબળાઇઓને બની
હતી (ઉ/પિx 5):
"... __________________ તેમના uદયના િવચારો ઝોક _____________________________
ÖુUટ _____________________ સમય હતો."
3. પાપ બનાવટ તમામ (Öૂ િષત. સીન પણ uદય અને માનવÜિતનો મન એકબીÜfુ ં ખંડન. લોકો હવે
ÖુUટ માટ બદલે સારા માટ ઝોક હતો. પાપ અને તેઓની KTયાઓ તમામ એકબીÜfુ ં ખંડન. પણ સા§ું
KTયાઓ પાપ સાથે સં- ૃEત હતા કારણ ક તેઓ ઈMર સાથે સંબધ
ં અભાવ છે . હñી 11: 6 કહ છે ,
તેમના (Öુિષત શરત તેમના નબળાઇઓને મહાન બ,યા. "અને ____________________________ વગર
________________________ ભગવાન ____________________ કારણ ક ______________________ !
તેના ___________________ ________________________ જોઈએ ક તેમણે ____________________
અને તેઓ !ઓ ________________________________ ____________________ Kહમ પાKરતોિષકો ક છે "
(ઉ/પિx 6: 5).
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1. હ0ુઝ
B 11 0ુજબ: 6 ëુ ં ઈMર સાથે સંબધ
ં માટ જeર+ છે ?
એક. ________________________________________________________________
ખ. __________________________________________________________________
સી. __________________________________________________________________
2. હવે ઉ/પિx 6:11 અને 12 માટ આગળ ™ુઓ 11 mલોક ëુ ં શ-દો Kદવસ શરતો વણBવવા માટ તેનો
ઉપયોગ કર+ ર*ાં છો?
એક. ________________________________________________________________
ખ. __________________________________________________________________

TU0:
1. ëુ ં mલોક 6 આપણને ઈMર િવશે અમને જણાવો નથી? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ëુ ં mલોક 7 અમને જણાવો નથી ક ઈMર ëુ ં કરવાનો િનણBય લીધો? _____________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ભગવાન માણસ ëુ ં આEFુ ં હ-ુ ં (ઉ/પિx 2: 7) છે ક તેઓ હવે લગભગ નUટ કરવા હતો? ____________
_____________________________________________________________________________________

#$62"$2: બhું ક Mાસ "વન દવ નાશ કરવાનો િનણBય કયî હતો. કઈ ર+તે ખરાબ વW-ુઓ બની ગયા
છે જોઈએ ક તેમણે ઉદાહરણ માટ, "વનના તમામ એર પણ પ`ીઓ નાશ કરવા માટ ન<+ થશે? તમારા
અવલોકનો નQધ તર+ક તમે દવના uદયના એક સ0 ૃ> સમજ દાખલ (ય/ન કર છે .
1. આ તેમના ¶ુWસો એક (દશBન, તેમના Tોધ એક ઊભરો હતી? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ëુ ં તમારા સૌથી ભંડાર રચના ક તમાર+ છબી હવે (િતdબodબત ફ_ત તમારા આ/યંિતક િવ§ુ> અર+સા
હોય તો કnુ?ં __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. બનાવટ ઈMરના કામ ચાલી રÆું છે . બાળકોને જ,મ આપે છે ; છોડ અને (ાણીઓ (જનન. જો તેમણે
અdભનય કયî ન હતો ëુ ં થFુ ં હોઈ શક છે ? મા5 અિનUટ શ¢_ત (વતj છો? બનાવવામાં બhુ ં કાયમ માટ
¶ુમ થઈ આપશો? ______________________________________________________________________
4. જો માનવÜત મા5 અિનUટ કરnુ ં પસંદ કFુú હોય, તો પછ+ મા5 નબળાઇઓને (વતj કરશે. ભગવાન
તેને અને તેના દવતા, (િતdબoબ હ-ુ માટ દળો જોડાયા ÖુUટ સેવા આપવા માટ નથી મfુUય બનાવી.
તેમની ઇ:છા તેને અને તેના શ-દ આસપાસ કc,Vત કરવા તેમના "વન માટ હતી. તેમણે તેમને તેને એક
(ેમાળ જવાબમાં તેમના "વન "વવા માગે છે . ëુ ં ભગવાન લીhુ ં હ-ુ ં અને હવે તેમના uદયમાં ક,V
બની? ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Rf"=к2ш. TU0:
1. યાદ રાખો, ભગવાન સંબધ
ં ભગવાન છે . તેમની ઇ:છા તેમના સzન (ેમ સંબધ
ં રહ છે . ઈMર સાથે
તમારા સંબધ
ં ëુ ં કરવામાં આwFુ?ં તમે િવચારો અને તમારા પોતાના uદય વલણને િવશે કવી ર+તે
લાગે છે નથી? (િતdબoબ પાડ છે અને તમારા િવચારો કટલાક નQધ: ______________________
________________________________________________________________________
2. એક સમય યાદ છે ક êયાર તમે (ેમ સંબધ
ં કોઈને Xુધી પહQચવાનો મા5 અWવીકાર અfુભવ કયî
હતો. અથવા તમે કદાચ તે તમને યાદમાં અ,ય (ેમ નકાર+ છે . ëુ ં (KTયા સંબધ
ં થFુ?ં ________
______________________________________________________________________________

T$/": (Zુ ઈXુ, $ું તમને માર+ સાથે સંબધ
ં હોય તમા§ું ઇ:છા માટ આભાર. તમે સતત મને માફ અને
કવી ર+તે તે મને $ુ ં તમને સારવાર હોવા છતાં (ેમ. તેમ છતાં $ુ ં તે સમયે તમે તરફ કામ, તો તમે હંમેશા
(ેમથી બહાર મને કૉલ કરો. મને શીખવો તમે વhુ (ેમ અને અ,ય (ેમમાં પહQચવા ;ારા તમે મારા (ેમ
wય_ત કરવા માટ. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- ;
!:"6/: /યારથી આદમ અને ઇવ પાપ ગયો હતો, માનવÜિતનો ઈિતહાસ ખરાબ થી વhુ ખરાબ કરવા
માટ ગયો. Å ૂબ શeઆતમાં અમે વાતાB કહવામાં આવે છે કન અબેલ માયાB ગયા અને હવે અમે Üણવા ક
િવMમાં આવા Öુ: ખી પKર¢Wથિત છે ભગવાન, ! WવગBમાં અને I ૃÄવી બનાવનાર િવશે "માનવÜત નાશ
કરવા માટ છે ક ... ના ચહરા પરથી I ૃÄવી. "ઈMરના બનાવટ ¢Wથિત િનરાશાજનક લાગે છે . પરં - ુ પછ+,
mલોક 8 આશા એક નાના ર આવે ...

*B!(): વાંચો ઉ/પિx 6: 8-7: 5.
к*"<:
1. mલોક 8 નામના માણસ ;ારા આશા એક શ-દ તક આપે છે ________________.
2. કયા શ-દો તેને (mલોક 9) વણBવવા માટ તેનો ઉપયોગ કર+ ર*ાં છો? પણ ઉ/પિx ™ુઓ 7: 1.
એક. ________________________________________________________________
ખ. __________________________________________________________________
સી. __________________________________________________________________
ડ+. __________________________________________________________________
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3. નોહ 5ણ Iુ5ો હતી (mલોક 10): _____________________________________ , ____________
અને __________________________________________________________________________
4. ભગવાન નોહ સાથે તેના યોજના ધરાવે છે . તે ëુ ં તેમને છંદો 13 અને 17 કહnુ ં નથી? ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. જોક I ૃÄવી Kહoસા અને ”Uટાચાર સાથે ભરવામાં આવે છે અને તેઓ દરક રહતા (ાણી નાશ કરવા માટ
રÆું છે , હ™ુ Xુધી તેમણે fુહ અને તેમfુ ં gુ•ુંબ માટ તેમના મહાન (ેમ બતાવે છે . ëુ ં નોહ માટ તેમની $ક
ુ મ
હતી (mલોક 14) __________________________________________________________________
6. આકB બનાવવા માટ નોહ ઈMરના X ૂચનો ëુ ં છે (mલોક 14-16)? ________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. એકવાર આકB બાંધવામાં આવે છે , ëુ ં કરવા નોહ છે (19-21 પં¢_તઓ)? __________________________
_____________________________________________________________________________________
8. તેથી નોહ આકB બાંધવામાં આwFુ ં હ-ુ ં અને ભગવાન તે લોડ કરવા માટ (ઉ/પિx 7: 1-3) આદશ આEયો
હતો. તેમણે નોહ કહ છે ક એક સEતાહમાં વરસાદ શe થશે અને તે _____________________ Kદવસો અને
___________________________ રાત (mલોક 4) માટ ચાલશે. અને /યાર બાદ તેમણે ઉમેર છે , "$ુ ં ચાલશે
___________________________________________________________________________________."
9. ëુ ં છે અમે ઉ/પિx 6:22 અને ફર+થી ઉ/પિx નોહ િવMાસ િવશે કÆું 7: 5. ______________________
______________________________________________________________________________

к*"<: આવા િવપર+ત I ૃÄવી લોકો અને નોહ નામના માણસ વ:ચે અ¢Wત/વમાં છે . સમી`ા ઉ/પિx 6: 5
થી મારફતે 7: 5. કયા શ-દો નોહ અને I ૃÄવી પર લોકો સરખાવવા માટ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

E ij$) !".2 =0к0

.0;
મળે તરફણમાં
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:"_:
1. ëુ ં "વન વષî દરિમયાન નોહ અને પોતાના પKરવાર માટ !મ કરવામાં આવી છે શક છે êયાર આકB
બાંધકામ હઠળ હતો? ____________________________________________________________________
2. êયાર તમે ઉપહાસ અfુભવ કયî હોય છે અથવા પરશાન કર-ુ ં કરવામાં આવી છે કારણ ક તમે તમે ëુ ં
િવMાસ Wટ,ડ લીધો? ____________________________________________________________________
3. અ,ય (િતKTયા ëુ ં હ-ુ?ં અિ(ય પસંદગી કરવામાં બદલ તમારા િવચારો ëુ ં હતા? __________________
_____________________________________________________________________________________

V12 х0,W:+) બેશક, નોહ 0 ૂખB મકાન !વી ëુUક જમીન અને િવનાશ મહાન I ૂર ક, આગામી આવશે
કહવાની આ (ચંડ માળÅું હતા. તેમણે તે !ની એક Àલ !વો દખાતો હતો હોઈ શક છે , તેમ છતાં "દરક
ઝોક ... તમામ સમય મા5 અિનUટ હતો," ëુ ં હ0ુઝ
B
નથી 11: 7-8 અમને તેના િવશે કહો?

• "પર ´_લક કર+ને _______________________ નોહ, êયાર __________________ બાબતો િવશે હ™ુ Xુધી
____________, પિવ5 _________________ (ધાક, આદર) માં પોતાના પKરવાર ________________ માટ
____________ બનાવી છે . ;ારા તેમના _____________________ તેમણે ______________________
_________________________ _____________ અને બ,યા _______________________________ ના
__________________________________ ;ારા આવે છે . "
નોહ િવMાસ એક માણસ હતો. તે "વW-ુઓ હ™ુ Xુધી જોઇ િવશે." ભગવાન ;ારા ચેતવણી આપી હતી છતાં
તેઓ કóપી લાગ-ુ ં અને િવMાસ િવMાસ લીધો, હ™ુ Xુધી નોહ ભગવાન માનવામાં અને તેને પાલન કરતા
હતાં. અમે Iુ§ુષો અને િવMાસ ëુ ં ઈMરની વડB કહ પર કામ અને ëુ ં તેઓ અમને કહ કરવા છતાં◌ં (િતભાવ
7ીઓ હોઈ કરવા માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે .

T$/": હ (Zુ દવ, તમે બનાવટ બાંધાની Öુઃખ થFુ.ં લોકો તમને તરફ િતરWકાર કામ કરવાfું ન<+ કFુ.ú
નોહ, તેમ છતાં, તમારા £ખોમાં તરફણમાં જોવા મળે છે કારણ ક તેઓ માનતા હતા ક તમે અ¢Wત/વમાં
અને તેઓ માનતા હતા તાeં વચન સ/ય છે . મને આવા િવMાસ છે ક તમા§ું વડB માને છે , તમે sWટ છે , અને
છતાં◌ં જવાબ આપવા માટ ઇ:છા આપો. _______________________________________________
______________________________________________________________________________
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A2- 7
*B!(): આકB લોડ થયેલ છે . ભગવાન બારºું બંધ કર છે . અને, તે _____________ Kદવસો અને વરસાદ
_________________________ રાત (ઉ/પિx 7:17) એ જ ર+તે ભગવાન નોહ જણાwFુ ં હ-ુ ં (ઉ/પિx 7: 4).
ëુ ં વાતાB કહ જોવા દો. ઉ/પિx 7 વાંચો.

к*"<:
1. કોણ છંદો અfુસાર આકB દાખલ 7 અને 13: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ëુ ં (ાણીઓ સમાવેશ કરવામાં આwયો હતો? પં¢_તઓ ™ુઓ 8-9, 14-15. _______________________
_____________________________________________________________________________________
3. કોણ બારºુ ં બંધ એકવાર દરકને માં (mલોક 16) હતી? _______________________________________
4. I ૂર વણBવવા માટ તેનો ઉપયોગ કટલાક શ-દો ëુ ં છે (પં¢_તઓના 11-12 , 17-20)? _______________
_____________________________________________________________________________________
5. ëુ ં નાશ કરવામાં આwયો હતો?
એ. mલોક 21: દરક !માં વસવાટ કરો ... ________________________________________
બી. mલોક 22: બhુ ં ... _____________________________________________________
સી. mલોક 23: દરક !માં વસવાટ કરો ... _______________________________________
6. કટલો સમય પાણી I ૃÄવી આવર+ હતી (mલોક 24)? _________________________________________

#$62"$2: તે કóપના ëું I ૂર અને િવનાશ આ Kદવસો દરિમયાન fુહ અને તેમfું gુ•ુંબ િવચારવાનો
કરવામાં આવી છે જ જોઈએ 0ુmકલ છે . !ઓ તેમની સાથે સંબધ
ં ન હતા અને Kહoસા અને ”Uટાચાર એક
"વન પસંદ કરલા ઈMરના †ુકાદો 0 ૃ/Fુ થFુ ં હ-ુ.ં નોહ Üણતા હતા ક તેમના પડોશીઓ, dબઝનેસ
એસોિસએ®સ, િવW- ૃત gુ•ુંબ સ=યો અને નગર લોક તેમણે દõ િનક ધોરણે તમામ ખતમ પર સંબિં ધત છે . એક
મા5 આકB બહાર બન-ુ ં ઓફ હોરર મંચ કóપના કરવાનો (યાસ કર+ શકો છો. પરં -,ુ તે જ સમયે, એક
શાંિત અને સલામતી છે ક ઈMર આકB òદર રહતા લોકો માટ I ૂર+ પાડવામાં આવેલ હ-ુ ં ઓળખી જ
જોઈએ.
fુહ અને તેમfુ ં gુ•ુંબ ઈMર ;ારા કહવામાં આwFુ ં ન હ-ુ ં તેઓ કટલા સમય Xુધી વહાણમાં "વશે. તેઓ
મા5 Üણતા હતા ક ઈMરની હતો, "આકાશના હઠળ તમામ "વન નાશ કરવા માટ I ૃÄવી પર I ૂર પાણીમાં
લાવે છે ." બેશક, તેઓ આકB પર વરસાદ પતન સાંભળ+ શSા નહç. તેઓ 40 Kદવસ અને રાત ક તે બંધ
થઇ ગયા હતા પછ+ Üણતા હતા. પરં - ુ હવે તે 150 Kદવસ બાદ છે અને વહાણ પાણી પર તરતા રહ+ છે .
આ êયાં ઉ/પિx 8 શe થાય છે .
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*B!(): વાંચો ઉ/પિx 8: 1-19.
к*"<:
1. તેમ છતાં નોહ ખબર નહોતી કવી ર+તે લાંબા તેમના પKરવાર આકB હશે, તેમણે ! Xુરd`ત હતા અને
તેમને માટ I ૂર+ પાડવામાં હતા. ઉ/પિx ના (થમ 5ણ શ-દો બહાર લખો 8: 1. __________________
_____________________________________________________________________________________
2. ભગવાન નોહ અને તે આકB હતા યાદ આવી હતી. તેમણે તેમના સzન સંભાળ. તેમણે તેમને Kરલીઝ
બહાર Xુયોüજત પરં - ુ (થમ તેમણે કટલાક કામ કર+ હતી. ëુ ં આગામી છંદો અમને જણાવો નથી?
એ. mલોક 1: ____________________________________________________________________
બી. mલોક 2: ____________________________________________________________________
સી. mલોક 3: ____________________________________________________________________
ડ+. mલોક 4: ____________________________________________________________________
ઇ. mલોક 5: ____________________________________________________________________
3. આકB છે óલે અરારાટના પહાડો પર Wથાયી થયા છે . 12. મારફતે 6 છંદો વાંચો કવી ર+તે નોહ ખબર ન
હતી ક પાણી હતી અને છે óલા ખાતે X ૂક+ જમીન /યાં હતો? _______________________________
_____________________________________________________________________________________
4. કટલાક I ૃÄવી પહલાં પસાર અઠવાKડયા સંI ૂણBપણે X ૂકા હતી. પછ+ છંદો માં 15-16 ભગવાન નોહ આદશ
આEયો ________________________________________________________________________
5. સમય fુહ અને તેમfુ ં gુ•ુંબ અને (ાણીઓ ક ! તેમને સાથે હતા બહાર આવવા બધા માટ આwયા હતા.
તે રસ(દ છે ક ઉ/પિx 1:28 શ-દો mલોક 17 આ સમયે નોહ હોવાfુ ં કહવાય છે . ___________________
______________________________________________________________________________

T$/": (Zુ, તમે મને યાદ માટ આભાર. છે êયાર $ું અ,ય લોકો ;ારા એકલા Z ૂલી અfુભવતા મારા
"વનમાં વખત આવી છે . મારા "વન અ,ય લોકો માટ Å ૂબ વાંધો હોય એnુ ં જણા-ુ ં નથી. મને યાદ છે ક
$ુ ં 0 ૂóયવાન અને તમે Kકoમતી ÷ં બદલ આપનો આભાર. દરક Kદવસે મા§ું "વન તમે થ\_સdગિવoગ
(િતdબodબત કર+ શક છે . ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A2- D
!:"6/: તેથી નોહ દરકને !મણે તેમની સાથે આકB હતી (18-19 ઉ/પિx 8) સાથે બહાર આwયા હતા.
તમે નોહ હતા અને કરવામાં આવી હતી, તો તે બધા મKહના બધા આકB અપ ખડો, તમે ëુ ં (થમ વW-ુ તમે
ëુ ં હશે િવચારો છો? તમાર+ કóપનાને જઈએ! ____________________________________________
______________________________________________________________________________

*B!(): વાંચો ઉ/પિx 8: 20-22.
к*"<:
1. આકB ખાલી છે . (થમ વW-ુ નોહ ëુ ં કર છે ? ______________________________________ ( mલોક 20).
અમે કન અને અબેલ વાતાB પાસેથી શીખી છે ક બdલદાન ભગવાન માટ આનંદદાયક બdલદાન ક એક
(ાણી ર_ત વહવડાwયા જeર+ હ-ુ.ં mલોક 20 માં આપણે ÜæFુ ં ક નોહ Wવ:છ પ`ીઓ અને Wવ:છ (ાણીઓ
Tમમાં ભગવાન માંનમાં આપેલ દહનાપBણ બનાવવા માટ આકB હતા કટલાક ભોગ.
2. નોટ+સ માં mલોક 21 ફWટB લોડB (િતKTયા તેમણે _______________________________________ અને
તેમના uદયમાં કÆુ:ં "ફર+ Sારય ક $ુ ં ________________________________________ કારણ ક માણસ,
_______________________________ દરક ઝોક _____________________________________________
__________________________ થી _______________ છે . અને, ________________________ $ુ ં તમામ
___________________________ કરશે _________________________________________, $ુ ં કFુú (mલોક
21). "
3. તેમના વચન ચાãુ રહ છે (mલોક 22). આ mલોક બહાર લખો: ______________________________
_____________________________________________________________________________________

/2,: ઉ/પિx (Zુ આ વચન 8: 21-22 મેમર+ 0 ૂક+ એક ઉxમ શ-દ છે . એક `ણ લે છે અને ઇ,ડ_સ કાડB
પર આ છંદો બહાર લખવા અને આ મહાન વચન યાદ બહાર Wથાપના કર+ હતી. તમે બીÜ છે કારણ ક
આ mલોક ßેણીબ> કરવા માટ પસંદ કર+ શકો છો "ભગવાન ધ (ોિમસ ઓફ."

:*X6Y-Z ભગવાન માનવÜત માતાનો પાપ ના અ~ાની નથી. પરં -,ુ તેઓ સતત એnું કહતા તેઓ Üણે
છતાં પણ લોકો ëુ ં કર+શ અને તે I ૃÄવી શરત ફર+થી Kહoસા અને ”Uટાચાર, ÖુUટ અને નબળાઇઓને સાથે
ભરવામાં આવશે, તેમણે Sારય ફર+ બધા વસવાટ કરો છો "વો તર+ક તેમણે કFુú હ-ુ ં નાશ કરશે ક નથી.
શ-દો "ભલે" શ-દો ક તેમના દયા ઉઘાડ+ છે . તેમણે એક દયાl ભગવાન છે .
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•

wયાüયાઃ મસj અથB એ થાય ક ઈMર હાથ ધરવા માટ અમે ëુ ં લાયક પસંદ કર છે .
અમારા પાપ અને અમારા uદય ÖુUટ કરવા માટ ઇરાદા કારણે, અમે સÜ કરવામાં લાયક નથી.
અમે 0 ૃ/Fુ પામે લાયક નથી. રોમનો 6:24 આપણે ÜæFુ ં ક "પાપfુ ં વેતન ________________ છે ,
પરં - ુ ભગવાન ની ભેટ dvWત ઈXુ આપણા (Zુમાં __________________________ છે ." આપણે
લાયક 0 ૃ/Fુ છે , પરં - ુ ઈMરની અમને આપતા નથી અમે ëુ ં લાયક ;ારા અમાર+ તેમના દયા બતાવે
છે . તેના બદલે, તેઓ ઈXુમાં િવMાસ ;ારા અમારો શાMત "વન આપીને આપણા (િત પોતાનો
(ેમ દશાBવે છે .

:"_: ઉદાહરણ દયા તમાર+ સમજ વધારવા માટ મદદ કર+ શક છે એક કોટB eમ Vmય દાખલ કરવા માટ
છે . કોઇએ જજ ¶ુનો દોિષત પહલાં ઉભા છે . સÜ કદ (અથવા, 0 ૃ/Fુ) છે . પરં - ુ પછ+ જજ પોતાના Iુ5
ઉપર પગલાં અને કહ છે , "તમાર+ ઓનર, $ુ ં આ wય¢_તગત જ}યાએ સમય કર+શ (અથવા, 0 ૃ/Fુ પામે છે )."
જજ પછ+, "દોિષત નથી" દોિષત પ` Üહરાત અને પોતાના Iુ5ને બંધ મોકલે !લ (અથવા, તેમના 0 ૃ/Fુ).
દં ડ † ૂકવવામાં કરવામાં આવી છે . wય¢_ત જવા માટ 0ુ_ત છે . કસ ફગાવી દ+ધો હતો.
આ ઉદાહરણમાં ભગવાન જજ છે . તેમના કાયદો છે ક ! ,યાય કરવામાં આવે છે માંગણી. ખો•ું અમે કFુú છે
માટ † ૂકવણી હાથ ધરવામાં હોnુ ં જ જોઈએ. અમે ભગવાન પાપ દોિષત પહલાં ઊભા હોય છે અને તેમની
સÜ હકદાર છે . તેમના Iુ5, ઈXુ, તેમ છતાં, પોતે સÜ ક આપણે લાયક લઈને અમારા પાપ માટ † ૂકવણી
કર+ હતી. તેમના Öુઃખ અને 0 ૃ/Fુ કારણે ઈMર, િપતા અમને તેમની દયા આપે છે અને અમને Üહરાત
"દોિષત નથી." અમે 0ુ_ત સેટ થયેલા છે ! કસ ફગાવી દ+ધો હતો.
• êયાર તમે દયા અfુભવી તમારા "વનમાં એક સમય પર પાછા િવચારો. તમે ëુ ં લાયક હતી?
ëુ ં તમે તેના બદલે (ાEત કFુ?ú _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
• તમારા િવચારો અને લાગણીઓ êયાર તમે Üણતા હતા ક તમે દયા માણી હતી કટલાક યાદ:
______________________________________________________________________
• આપણી આ™ુબા™ુના લોકો દયા માટ બહાર રડતી કરવામાં આવે છે . એક પKર¢Wથિત ક !માં
તમે દયા લાવી શક ëુ ં હોઈ શક? ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

T$/": યહોવાહ અને િપતા, તમે તમારા દયા મને $ું ëું લાયક ભય નથી પરં - ુ "વન શાMત તમારા મફત
ભેટ અપે`ાએ રહવા માટ સKTય કર છે માટ આભાર. ઈXુ માટ આભાર. નોહ !મ, મને િવMાસ દયા તમારા
હાથ ™ુઓ આપો. મારા uદય ÖુUટ વલણને છતાં તમે ફર+ Sારય નાશ પરં - ુ લાંબા સમય Xુધી આ "વન
એ,ડØોસB તર+ક બનાવટ wયવWથા Üળવવા માટ પસંદ કFુú છે .
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

#$62"$2: ભગવાન તેમના બનાવટ અવશેષ સાચવવા આકB વપરાય છે . આકB રહનારા સલામત અને
Xુરd`ત રાખવામાં કારણ ક તેઓ 0ુmકલીમાં પાણીમાં પસાર થયા હતા. એક સમય êયાર તમે આસપાસ
"વન િસવાય ઘટ+ શકાય લાગ-ુ ં પર પાછા િવચારો. સંબધ
ં ો $મ
ુ લો હઠળ હતા. િમ5ો પોતાને અનૈિતક
પસંદગીઓ તેઓ કર+ હતી પKરણામે 0ુmકલ પKર¢Wથિતઓમાં મળ+ નથી. wયાપાર એસોિસએ®સ અ,ય પર
છે તરિપoડ+ કચ અને પછ+ તેમની નોકર+, ઘરો, અને પાKરવાKરક "વન માટ જોખમી પKરણામો સાથે gુWતી
કરવામાં આવી હતી.
ઈMરના (ેમ એક આકB !માં તેમણે અમને તમામ tયાન જeર છે અને મદદ માટ બહાર રડ ઉપર dલƒ®સ
!મ બને છે . ભગવાન તેમના આકB દરકને માંગે છે . તેમણે Üણે છે અને તેમના Hેસ અને દયા અfુભવે
દરકને માંગે છે . તેમણે દરકને છે ક તમામ 0 ૃ/Fુ ભયમાંથી 0ુ_ત અને મફત હવે અને કાયમ તેની સાથે
"વન આનંદ રહવા માટ પરવાનગી આપે છે તેની સાથે (ેમ સંબધ
ં આનંદ કરવા માંગે છે .

*#)]2: અમે I ૂર ઉ/પિx 6-8 રકોડB ઓફ dબÕ-લકલ એકાઉ,ટ અ=યાસ કયî છે . ભગવાન માનવÜત,
Kહoસા અને ”Uટાચાર, ÖુUટતા અને ÖુUટ નૈિતક સડો જોFુ,ં તેણે I ૃÄવીને બhુ ં Mાસ હતી, તમામ માનવ અને
(ાણી "વન ચહરા પરથી સાફ ન<+ થાય છે . તેમણે તેમના બનાવટ િધ<ારપા5 શરત Öુઃખ થFુ.ં
ઉ/પિx 6: 8 શe થાય છે , "પરં - ુ નોહ ..." કારણ ક ભગવાન (ામાdણક માણસ છે , ! તેની સાથે સંબધ
ં
રહતા હોઈ નોહ માનવામાં આવે છે , ભગવાન નોહ સાથે િવનાશ તેમના યોજના વહŒચાયેલ અને આકB
બાંધકામ માટ આદશ આEયો. êયાર આકB I ૂણB થFુ ં હ-ુ ં ભગવાન આકB દાખલ કરવા નોહ અને તેની પ/ની,
તેના 5ણ Iુ5ો અને તેમની પ/નીઓ X ૂચના. વhુમાં, એક Iુ§ુષ અને દર (ાણી 7ી તેમની સાથે હતી. પછ+
ભગવાન બારºુ ં બંધ કરો અને I ૂર પાણીમાં I ૃÄવી (ઉ/પિx 7:10) પર આwયા હતા.
પછ+ I ૂર પાણીમાં I ૂરતી થતી હતી આકB જમીન પર લાગેલા અને રહનારા બહાર આwયા હતા. ઉ/પિx 8
ના òતે અમે શીખી ક (થમ વW-ુ નોહ કFુú ભગવાન માટ દહનાપBણ ચઢાવવામાં આવી હતી. આ ભગવાન
સંતોષ થયો હતો. તેમણે વચન આEFુ ં હ-ુ ં ક "ભલે [માણસના] uદયના દરક ઝોક બાળપણના ÖુUટ છે "
તેમણે "Sારય ફર+થી બધા વસવાટ કરો છો "વો, કારણ ક તેમણે કFુú હ-ુ ં નાશ કરશે." હવે આપણે પસંદ
êયાં અમે ઉ/પિx 9 બોલ બાક+.
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*B!(): વાંચો ઉ/પિx 9: 1-7.
к*"<:
1. ઉ/પિx 9: 1 લગભગ ઉ/પિx 1:28 એક IુનરાવતBન !nુ ં લાગે છે . વરદાન (થમ Iુ§ુષ અને 7ી ઈMરને
આપેલ હવે નોહ અને તેમના Iુ5ો આપે છે . "રહો ___________________________ અને I ૃÄવી નંબર અને
_________________ ________________________." તે લગભગ છતાં નોહ નવી આદમ !વી છે લાગે છે .
ભગવાન ફર+ શe કરવા માટ તૈયાર છે અને માંગે છે તેમના સzન આશીવાBદ શકાય !થી તેમણે તેમને કહ
છે , "ફળદાયી બનો અને વધાર છે ." તેમણે તેમને ઇ:છે "I ૃÄવી ભરો." આ તેમને તેમના આશીવાBદ છે .
2. તેમણે તેમને કહnુ ં છે ક જમીન, સ0ુV, અને હવા તમામ "વો (mલોક 2) "તેમના હાથમાં આપવામાં
આવે છે " છે તેના પર Üય છે . ભગવાન ઉ/પિx 1:26 ëુ ં કહ છે ? _________________________________
_____________________________________________________________________________________
આદમ અને ઇવ તેમની X ૂચના તમામ "વો "પર શાસન" હ-ુ.ં
3. આગામી વW-ુ ભગવાન ઉ/પિx 9 કહ છે : 3, "એવર+થçગ ... _______________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ëુ ં ભગવાન ઉ/પિx રચના માટ ખોરાક તર+ક આપી નથી 1: 29- 31?
એ. mલોક 29 - માનવÜત માટ ખોરાક: ________________________________________
બી. પાઠો 30-31- (ાણીઓ માટ ખોરાક: ________________________________________
5. ભગવાન કહ છે ક બhુ ં જ રહ છે અને ફર તેમના માટ ખોરાક છે (ઉ/પિx 9: 3). પરં -,ુ ફર+ એક વાર
ભગવાન શરત 0 ૂકવામાં આવી છે .
એ. ઉ/પિx માં શરત ëુ ં હ-ુ ં 2:17? ________________________________________________
બી. શરત ઉ/પિx આ સમયે ëુ ં હ-ુ ં 9: 4? __________________________________________

T25-.2: (Zુ દવ, તમે !થી ઉદારતાI ૂવBક તમાર+ રચના માટ I ૂર+ પાડ છે . તમે દયા કામ, અમને સÜ
કર+ ર*ા ન કારણ ક અમે બધા ખો•ું અમે I ૂણB કર+ છે હકદાર છે . તેને બદલે તમે બનાવેલી ભwય અમને
પરનો તમારો (ેમ બહાર રડ+ને પસંદ કરો. અમને આશીવાBદ અને અમને ફોન ફળદાયી હોઈ અને I ૃÄવી
ભરવા માટ આભાર. તમે ઈ:છા છે ક ! I ૃÄવી "વન સાથે ભર+ શકાય. અમને શીખવો "વનના તમામ
પિવ5 પકડ+. ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A2- >
:*X6Y-Z ઈMર કમ Öુઃખ-ઉ/પિx 9:4 આ dબoÖુ પર છે , !થી આHહ+ છે : "? તે હ™ુ પણ તેના આધાર બની
ગયો છે " માંસ ખાવામાં ન હોnુ ં જોઈએ ક લેવીટ+કસ IુWતક સમાવે ëુ ં લેવીય કાયદાઓ તર+ક
ઓળખવામાં આવે છે . આ તેમના બાળકો માટ ભગવાન કાયદા, ઇઝરાયેલ, અથવા ઈઝરાયેલી બાળકો, !ઓ
બાઇબલના ઇિતહાસમાં ઘણા વષî પછ+ "વશે છે . લેિવKટકસ 17: 10-14 શા માટ ભગવાન અગાઉ બની
ગયો હ™ુ તેને ખાવા માટ ન હતી ક માંસ નોહ વષB જણાwFુ ં હ-ુ ં ક કટલાક X ૂઝ આપે છે .

*B!(): લેવીટ+કસ વાંચો 17: 10 -14.
[/2/2# - —ડા “થ ...
1. ëુ ં 0 ૂóય આ mલોકોના અfુસાર ર_ત ભગવાન Wથળ છે ? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
નQધ છંદો 11 અને 14 માં ખાસ કર+ને શ-દો: ભગવાન ર_ત Kકoમતો કારણ ક ર_ત દરક (ાણીfુ ં "વન છે .
"... દરક ના ___________ ________________ માં _______________________________________ છે ."
2. ભગવાન પણ 11 mલોક છે , ! ર_ત માં કહ છે ક "એક __________ માટ ____________________ છે ."

:*X6Y-Z ઈXુના "વન અને 0 ૃ/Fુ પહલા, (ાણીઓ ભગવાનને બલી અપાતી હતી લોકોની પાપો માટ
(ાયિÂત કરવા માટ. (ાણીઓ બdલદાન અને ર_ત ક શેડ કરવામાં આવી હતી કારણ ક તેમના પાપ લોકો
તરફ ઈMરના Tોધ શાંત. ભગવાન, તેમના પાપ માટ †ુકવણી તર+ક (ાણીઓ બdલદાન Wવીકારવામાં
લોકોના 0 ૃ/Fુf ુ ં Wથાને. ર_ત ! પાપ પર આવર+ લેવામાં આવી હતી.
! wયાüયા: (ાયિÂત ((ાયિÂત): લોકોના પાપો માટ (ાયિÂત કરnુ ં અથB /યાં લાંબા સમય Xુધી
કંઈપણ રોકાયેલા અથવા ભગવાન અને માનવÜિતનો વ:ચે સંબધ
ં સાથે દખલગીર+ હ-ુ.ં
(ાયિÂત અથB થાય છે ક તેઓ ઈMર સાથે એક હતા. (ાણીઓ શેડ ર_ત બdલદાન ક Öૂ ર લોકોની
પાપો લેવા અને દવના Tોધ ટાળવા કરશે તર+ક ગણવામાં આવી હતી. ભગવાન તેમના પાપ માટ
લોકોને માફ કર+ દ છે /યાર તેઓ (ાણીઓ લોહ+ વહવડાવનાર અને તેને બdલદાન આEFુ.ં
cWTEચર અ,ય ભાગો સહાય ન<+ કર છે અને (ાયિÂતની üયાલ સમÜવશે:
1. હñી 9:22 અfુસાર આપણે ÜæFુ ં ક "_______________________________ __________ ઉતારતો કોઈ
___________________________________________________________________________________."
2. રોમનો 3:25 કહ છે ક ભગવાન ________________________ એક _______________________ તર+ક
ર™ૂ ___________________________________ અને તમામ !ઓ િવMાસ તેમણે ,યાય ;ારા તેને માને છે .
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3. wયાüયા સમી`ા: બંધબેસ-ુ ં - ભગવાન મને સામે મારા પાપ ન પકડ+ નથી. $ુ ં હવેથી પાપ કારણે
મને સામે ખચB સામનો કરવાની જeર છે . ,યાયોdચત િવ§ુ> િનoદા કરવામાં આવે છે . ભગવાન Üહર
કFુú ક $ુ ં દોિષત નથી. તેમણે મને કહ છે ક સંબધ
ં IુનઃWથાિપત કરવામાં આવી છે . ઈXુના "વન,
તેમના Öુઃખ અને 0 ૃ/Fુ સKહત મારા માટ કરવામાં આwFુ ં હ-ુ.ં તેણે મને ઈMરના પહલાં (ામાdણક
કરવામાં આવી છે . માટ કોઈ અ,ય બdલદાન જeર+ હ-ુ ં તેના Iુ5, ઈXુ આ òિતમ બdલદાન અ,ય
તમામ બdલદાનો òત લાવવામાં આwયા હતા. ઇXુ આપણા Wથાન પર Tોસ પર તેની ર_ત
વહવડાwયા ;ારા પાપ માટ òિતમ Kકoમત † ૂકવી.

/2,: પાઠ આ ભાગ માં /યાં અનેક છંદો છે ક તમે એક ઇ,ડ_સ કાડB પર 0 ૂકવામાં અને યાદ કરવા માટ
(ો/સાKહત કરવામાં આવે છે . સંદભB êયાં mલોક મળ+ આવે નQધો યાદ રાખો.
1. હñી 9:22 (òત) "... અને ર_ત વહવડાwયા વગર પાપની માફ+ મળતી નથી."
2. લેિવKટકસ 17:11 - (સમH mલોક)
3. રોમનો 3:25 - "ભગવાન, (ાયિÂતની બdલદાન તેમની સમ` ર™ૂ કરાયેલી તેમના લોહ+માં
િવMાસ મારફતે."
દરક mલોક સાથે દરક કાડB પર થોડા શ-દો અને શ-દસ0 ૂહો ક શેડ ર_ત મહ/વ Kદમાગમાં લાવવા મદદ
લખો.

T$/": તમે દયાl છો અને અdભનય અમને આEયા છે ! અમારા પાપો લાયક, શાMત 0 ૃ/Fુ માટ ભગવાન
ભગવાન આભાર,. તમા§ું Iુ5 ઈXુ આપીને (ાયિÂત બdલદાન, એક ! પાપ સÜમાંથી તમારો Öૂ ર, તમે એક
પર અમને બનાવે છે અને અમને "વન શાMત આEયો હોઈ કર+ને અમને (ેમાળ બદલ આપનો આભાર.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- ^
!:"6/: અમે શ-દો ભગવાન નોહ કÆું અ=યાસ કરવા સમય નQધપા5 રકમ લેવામાં આવે છે અને આમ
Kકoમત તેમણે ર_ત પર Wથાનો આપણી સમજમાં વધારો કયî છે . તમે નQધપા5 છંદો ક સમજ શોtFુ ં ક અમે
અ=યાસ ચાãુ કરવા માટ એક પાયો આપવા યાદ શeઆત કર+ છે . ઉ/પિx 9: 5-6 માKહતી ક મદદ શા
માટ ભગવાન ર_ત પર આવા એક ઉ:ચ Kકoમત 0 ૂક તેની આપણી સમજણ માટ વધેલા 0 ૂóયનો આપી
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કટલાક વધારાના •ુકડાઓ ધરાવે છે . જોક એnુ ં લાગે છે ક આપણે આ િવષય પર જeર+ કરતાં વhુ સમય
વીતાવતા કર+ ર*ા લાગે છે , તમે દબાવો કરવા માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે . આ ગાંઠ બધા ભગવાન
અમાર+ કદર વધી અને 0 ૂóય અને સંબધ
ં તેમના લોકો અમાર+ સાથે તેમણે માંગે તેમણે અમને પર 0 ૂક
મા,યતા 0 ૂળZ ૂત સ/યો છે .
ભગવાન દરક (ાણી બની ગયો અને દરક મfુUય આધાર બની ગયો િવષે મ<મ ર+તે માનતા હતા. તેમણે
મા5 બની ગયો ક માંસ Xુચના હ™ુ તેને ખાવામાં ન હોnુ ં જોઈએ પરં - ુ ઉ/પિx 9: 5 તેમણે કહ છે ક તેમણે
દરક (ાણી અને દરક મfુUય એક _______________________ પર ________________________ Üય છે .
(થમ, ચાલો અ,ય સંદભB ક દરક (ાણી બની ગયો Kહસાબ સંબોધે પર એક નજર કર+એ. આ પાઠ અગાઉ
જણાwFુ ં હ-ુ ં ક ઇઝરાયલ (Üને ઈMર ¶ુલામીમાંથી બાળકોને તેમના નૈિતક કાયદો આEયો êયાર તેઓ
ઘણા વષî પછ+ જગલી
ં
હતા. આ કાયદા િવગતવાર આપવામાં આવતા હતા. તેમણે તેમને Üણવા અને
સમજો છો ક તેઓ તેમને અ~ાત ભય સામે ર`ણ અને આમ તેમની Xુર`ા અને Üળવણી માટ I ૂર+
પાડવા માટ આપવામાં આવી હતી માગે છે . ઈMરના િનયમ અથB !માં ઘણા લોકો ઈXુને મળવા છતાં◌ં
જવાબ આપવા શક છે અને આમ દશાBવે છે ક તેઓ તેમના "વન તેને અને તેના શ-દ પર કc,Vત હોય
પસંદ કFુú હ-ુ.ં આ (િતભાવ (ેમ સંબધ
ં તેઓ તેની સાથે ! શેર (િતdબodબત કરશે.

[/2/2# - —ડા “થ ...
1. ઉ/પિx 9: 5 દવે f ૂહ કહ છે ક તેણે "દરક (ાણી પરથી એક Kહસાબી માગ કર છે ." કરશે તેમના
કાયદામાં આ ઉદાહરણ િનગBમન રકોડB ëુ ં છે 21: 28-32? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
નQધ: િવગતવાર જળબંબોળ થયેã ું નથી અને તે સમÜવવામાં અથવા સમ" શકાFુ ં નથી આ X ૂચના
òગે. ઊલટાfુ ં સમજવા માટ તેઓ êયાર બોલે ëુ ં ભગવાન ઉ/પિx 9 અથB લેવી "દરક (ાણી પરથી એક
Kહસાબી માગણી."
2. ઉ/પિx 9 બીÜ હાફમાં: 5 દવ પણ કહ છે ક દરક wય¢_ત પાસેથી તે "તેમના _________________ માટ
_________________________ માગ _________________________________________________." કરશે
Sારક આપણા સાથી આધાર બની ગયો માટ અમારા dચoતા લગભગ આવા કોઈ વલણને લાગે છે . મીKડયા
મારફતે અમે દરક Kદવસ હ/યા અને હ/યા માટ Åુóલા કરવામાં આવે છે . ટ+વી અને Kફóમ WT+નો માનવ
"વન માટ અમારા સંદભ° (ભાવ પાડØો હતો. ઉ/પિx 9 Öૃmય ઈMરના dબoÖુ પરથી આ તમામ પર એક
નજર કરવા માટ દબાણ કર+ શકો છો. અમે ભગવાન mલોક 6 કહ છે સાંભળવા, "! ________________
______________ ના ___________________ ;ારા _____________ તેf ુ ં _____________________ હોઈ
______________ ના ________________ _______________ કર+ છે માણસ. _________________ માં"
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આ mલોક અfુસાર, "વન ભગવાન સાથે સંકળાયેલ છે અને તે ઈMરના આપવા માંગતી હતી અને Öૂ ર લઈ
Üય. યાદ રાખો લોકો સzનમાં તેની સાથે સંલ}ન માટ ઈMરની વરદાન હ-ુ.ં તેમણે તેમને વધાર છે અને
ભરવા I ૃÄવી, શેડ અથવા અ,ય આધાર બની ગયો અવગણી ન કરવા માગતા હતા. ડથ પાપ નથી,
ઈMરના વરદાન (િતdબodબત કર છે .

#$62"$2: આ શ-દો ઘણા જKટલ પKર¢Wથિત Kદમાગમાં લાવવા અને અનેક િવચારોxેજક (qો ક ! બધી
જવાબ માગnુ ં વધારવા કર+ શકો છો. હવે માટ, તમારા િવચારો અને અવલોકનો નQધ કરો. તમે શોધી શકો
છો Üતે એક નnુ ં પKર(ેÑય સાથે અને િવભાવનાઓ છે ક તમે પહલાં Sારય ગણવામાં સાથે £ચક+
લીધા. આ નવા િવચારો ખલેલ છો? તેઓ તમને કવી ર+તે પડકાર નથી? ___________________________
_____________________________________________________________________________________
એક) ઈMર ëુ ં કહ+ છે : આ (qોના હલ કરવા માટ સમય લો? ) તેમણે ખરખર અથB તેઓ ëુ ં કહ છે ?
1. ëુ ં ર+તે અમારા િવM ઈMરના વડB એક આ~ાકાર+ (િતભાવ અસર કર છે ? ________________________
_____________________________________________________________________________________
2. કઈ ર+તે અમારા િવMમાં તેf ુ ં વડB માટ અવગણના કરના§ું (િતભાવ અસર કર છે ? ________________
_____________________________________________________________________________________
3. ! ર+તે અમે ઈMરના વડB જવાબમાં અમારા "વન "વે છે !માંથી આપણે આપણા "વનના ક,V
બનાવવા માટ પસંદ કFુú છે (િતdબodબત કર છે .
એ. મારા "વન ëુ ં અસર થાય છે ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________
બી. મારા િમ5ોના "વન ëુ ં અસર કર છે ? __________________________________________
____________________________________________________________________________
સી. અમારા િવM ëુ ં અસર થાય છે ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________

T$/": $ું ઘણા િવચારો અને (qો હોય, લોડB . આ અ=યાસમાં $ું યાદ ક§ું ÷ં ક તમે તેમના "વન માટ એક
સzના/મક હ-ુ સાથે નોહ આશીવાBદ. તમે પણ તેને તેના સાથી માણસ બની ગયો માટ જવાબદાર બને છે .
મારા uદય માં (ેમ પિવ5 માનવ "વન ધરાવે નવીકરણ કરો. મને સ`મ ર`ણ અને કંઈપણ ક ! તેમને
"વન વંdચત કરશે અ,ય બચાવ કયî હતો. _____________________________________________
______________________________________________________________________________

:*X6Y-Z ભગવાન તેમના છબી (ઉ/પિx 1:27) માં માણસ બનાવી હતી. અમે ઉ/પિx શીüયા5:3 ક
માણસના ભગવાન સંI ૂણB છબી (િતdબodબત કરવાની `મતા પાપ ;ારા અગાઉથી કરવામાં આવી હતી.
બાળકો આદમ ;ારા કóપના કરવામાં આવી હતી આદમ ની છબી માં બનાવવામાં આવી હતી. જોક પાપ
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;ારા fુકસાન, બધા લોકો દવના કટલાક ઇમેજ સહન ચાãુ છે અને તેમણે ! તે ઇમેજ બીÜ ;ારા લેવામાં
આવશે ધરાવે છે "વન Sારય માંગે છે . યાદ રાખો ëુ ં ભગવાન ઉ/પિx 4:10 માં કન કÆું બાદ તરત જ
કાઈને પોતાના નાના ભાઈ હાબેલfુ ં Å ૂન હ-ુ,ં "સાંભળો! તારા ભાઈfુ ં ર_ત Z ૂિમમાંથી મને બહાર રડ. "
ઉ/પિx 9: 6 કહ છે , ભગવાન "_____________ _____________ કરવામાં આવી _________________ ના
_________________ માટ." રાિશઓ ! તેમના છબી સહન કારણ ક અમને પર મહાન Kકoમત 0 ૂકવા માટ
ચાãુ રહ છે . માણસ લોહ+ ! રçછ ભગવાન ની છબી 0 ૃ/Fુ પામે શેડ આવે છે /યાર. તે કારણ ક અમે
પરમેMરના છબી આરોહકો છે ક "વન !મ મો•ું 0 ૂóય ધરાવે છે .

T#<X<Y< :.$ Rf"=к2ш. TU0: ઈMરની વડB કહ છે ક $ું ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવી
÷ં. મારા સાથી મfુUય પણ તેમની છબી બનાવવામાં આવે છે . નીચેના (qો તમે તે ëુ ં અથB છે ક અમે
ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવે (િતdબodબત મદદ કરવા અને Kકoમત અને અ,ય "વન અમે
અમાર+ પોતાની "વન પર 0 ૂકવા િવચારણા માટ રચાયેલ છે .
1. ëુ ં િવચારો મન માટ આવે છે , કારણ ક તમે tયાનમાં જો ક ઇમેજ પાપ ;ારા Öૂ િષત થઈ ગયાં છે ક
માનવતા બધી ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવી છે ? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ભગવાન ની છબી ¶ુમાવી શકાય? ëુ ં !ઓ ભગવાન નામં™ૂર અને તેમના "વનના Kહમ િસવાય રહવા
માટ પસંદ કર+ શકો છો િવશે ëુ?ં __________________________________________________________
3. ëુ ં 0 ૂóય તમે એક ! દવની (િતમા ધરાવે છે કારણ ક તમારા "વન પર 0 ૂકવા નથી? કવી ર+તે તમાર+
"વન Kકoમત િનદશBન કર છે ? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ëુ ં 0 ૂóય તમે અ,ય લોકો પણ ભગવાન ની છબી રçછ "વન પર 0 ૂકવા નથી? કવી ર+તે તમાર+ "વન
Kકoમત િનદશBન કર છે ? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
આ 0ુmકલ (qોના જવાબ આપવા માટ કરવામાં આવી છે શક છે , પરં - ુ êયાં Xુધી આપણે Üણીએ છ+એ ક
બધા ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવે છે ક અમે બધા ઉપર માટ કાળ" અને અ,ય-તેમના "વન,
તેમના િમલકત અને સંપિx, તેમના (િતUઠા અને પા5 ર`ણ અને માટ અમાર+ જવાબદાર+ Z ૂલી શક,
તેમના િનમાBતા સાથે તેમના સંબધ
ં .
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T$/": ભગવાન ઓ, બધા ઘણીવાર $ું માર+ Üતને કરતાં વhુ $ું અ,ય હોય િવચાFુú છે . $ું સ,માન અને $ું
કતBwય અ,ય આદર િનUફળ ર*ા છે . મને !મ, તેઓ તમાર+ છબી માં બનાવવામાં આવે છે અને તેમના
"વન તમને માંથી આવે છે . મારા પKરવાર, િમ5ો, અને બીÜ !ઓ સ0ુદાય !માં $ુ ં "વી શેર કરવા $ુ ં
વારં વાર Z ૂલશો ક $ુ ં dvWતમાં ÷ં અને તમાર+ રચના કરવા માટ તમે (િતdબodબત કરવા માટ કહવામાં આવે
છે , ખાસ કર+ને છે . મને માફ êયાર $ુ ં િનUફળ અને મને કામ Kકoમત "વન ઇ:છા અને જવાબદાર+I ૂવBક
રહવા. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- N
:*X6Y-Z ઉ/પિx 6:18 ભગવાન માં નોહ સાથે તેના ઇરાદા વહŒચે તમામ "વન નાશ કરવા માટ અને
તેમને વચન બનાવે છે . 18 mલોક બહાર લખો: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
વચન ભગવાન કહ છે ક તેમણે નોહ સાથે તેના કરાર Wથાિપત કરવા માટ જઈ ર*ો છે .
! [/2\/2: к"2" - એક કરાર એક ગૌરવI ૂણB કરાર એક પ` ;ારા શe અને બીÜ ઓફર કરવામાં
આવે છે . કરાર એક પ` સ=ય આરામ Xુધી રહ અથવા કરાર શરતો પર સંમત નહç.
.BC: તમે એક કરાર સાથે પKરdચત હોઈ શક છે . ઉદાહરણ તર+ક, જો તમે એક લોન માટ બ\ક પર
Üઓ, િધરાણ એજ,સી તર+ક બ\ક લોન òગે ચો<સ ઠરાવો બનાવે છે અને પછ+ લેનારા તર+ક
તમને કરાર ઓફર કર છે . એકવાર તમે બંને પર હWતા`ર કયાB છે , કરાર ક કાયદો કોટB માં અપ
પકડ+ કરશે કાf ૂની દWતાવેજ બની Üય છે .

к*"<:
1. આ વાતાB ભગવાન તેમના દયા એક ગૌરવI ૂણB વચન આરં ભ. તે વચન છે ક તેમણે બનાવે છે અને !
તેમણે તોડ+ નથી કર+ શક છે . કોની સાથે ભગવાન તેમના કરાર Wથાિપત કર છે (ઉ/પિx 9: 9-10).
એક. __________________________________________________________________
ખ. ___________________________________________________________________
સી. ___________________________________________________________________
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2. ભગવાન આરં ભ અને નોહ તેના Iુ5ો અને પેઢ+ઓ સાથે કરાર આવવા (Wથાિપત કર છે . તેમણે એમ
પણ તમામ (ાણીઓ ક આકB અને I ૃÄવી પર દરક રહતા (ાણી બહાર આwયા કર છે . ક તે તäન wયાપક છે ,
તો તમે કહ+ ન હોત? ઉ/પિx 9:11 વાWતિવક કરાર છે . આ mલોક બહાર લખો:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ઉ/પિx 8:21 êયાર ભગવાન નોહ માતાનો બdલદાનની "આનંદદાયક Xુવાસ" ગંધ, તે કહ છે તેણે
"તેમના uદયમાં કÆું ..." ક ઈMર uદયની બહાર અમે તેને કહ છે ક ફર+ Sારય તેમણે I ૂર સાથે બનાવટ
નાશ કરશે સાંભળો. નોKટસ શ-દો "ફર+થી Sારય" ઉ/પિx 8:21 અને ઉ/પિx 9:11 ના ઉપયોગ. કટલી
વખત તેમણે તેમનો ઉપયોગ કયî? ________________________________ તમે લગભગ ભગવાન િનÂય
એક Wવર સાથે જણાwFુ ં હ-ુ ં ક, સાંભળ+ શકો છો "Sારય નહ+, Sારય ફર+ Sારય ..."
4. પછ+ ભગવાન કરાર િનશાની આપી ન<+ થાય છે . ક િનશાની ëુ ં હ-ુ?ં ___________________________
5. વાંચો 12 છંદો અને 13. ભગવાન તેમણે તેમના વચન યાદ કરશે ક અમારા માટ સંકત તર+ક સEતરં ગી
ઉપયોગ કર છે . તેમણે તમામ પેઢ+ઓ દરક વસવાટ કરો છો (ાણી તેમની દયાના વચન ના પોતે એક
W0 ૃિતપ5 તર+ક સEતરં ગી ઉપયોગ કર છે . êયાર વાદળો આવે છે અને મેઘધfુUય દખાય તે કહ છે ક, "$ુ ં
મારા કરાર __________________________________________________ કરશે (ઉ/પિx 9: 14-15)."
6. `ણભર અમે પણ ડબલ સEતરં ગી જોવા મળ+ શક એકવાર: તે êયાર સEતરં ગી હાજર છે લગભગ
હંમેશા (q I ૂછવામાં આવે છે રસ(દ છે "તમે Xુદર
ં સEતરં ગી ™ુઓ ëુ?ં ". અમે તેમની રચના Xુદરતા
ં
અને
વચન ના દયાl સાઇન ઇન કરવા પર મીટ ક "ભલે ..." (ઉ/પિx 8:21) તેમણે ચાલશે "Sારય ફર+ ...
(ઉ/પિx 9:15)."
7. અને, ફર+ એક વાર તેમણે શ-દો _________________________ _________________ 15. પાંચ વખત
વાપર mલોક માં તેઓ કહ છે ક તેઓ ફર+ Sારય "વનના તમામ નાશ પાણીનો ઉપયોગ કરશે. ભગવાન
ભરI ૂર રચના દયાl છે . ëુ ં બનાવટ ¢Wથિત બને અfુલ`ીને અમે આ floodwaters ;ારા gુલ િવનાશનો ભય
Sારય જeર છે . તેમના મહાન (ેમ (દયા) કાયમ એ,ડØોસB (ગીતશા7 106: 1).

:"_: ભગવાન જણાwFું હ-ું ક તેણે Sારય ફર+થી I ૂર સાથે તમામ "વન નાશ કરશે.
1. ëુ ં તફાવત આ કરાર તમારા "વનમાં તમારા માટ કમાવે છે ? _________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. જો $ુ ં માfુ ં ÷ં ક ઈMર વચન કર+ હતી, શા માટ $ુ ં માfુ ં ÷ં ક તેમણે તેમના વચન રાખશે શgું?
_____________________________________________________________________________________
3. માર તેને સરળ માને છે ક તેઓ ફર+થી કારણ ક તે અશS લાગે છે , !મ ક એક I ૂર માટ પરવાનગી
આપે છે Sારય કરશે શોધવા? કારણ ક $ુ ં સEતરં ગી જોઈ શક છે ? કારણ ક ... _____________________
_____________________________________________________________________________________
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4. માર ! ર+તે $ુ ં બનાવવા અને અ,ય લોકો માટ મારા વચનો રાખવા ;ારા મારા "વનમાં ભગવાન ની
છબી (િતdબodબત? અ,ય લોકોને જણાવીએ અને મારા પર આધાર રાખે છે , કારણ ક તેઓ Üણે છે ક $ુ ં ક$ુ ં
÷ં $ુ ં ëુ ં કર+શ, $ુ ં ëુ ં કર+ શકો છો? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

T$/": (Zુ દવ, તમે દયાl બધા બનાવવામાં "વન આશાWપદ છે ક તમે તમારા રોષમાં નહç અને ફર+
I ૂર પાણીમાં સાથે બનાવટ નાશ સાથે તમારા કરાર Wથાપના કર+ છે . તમે તમારા વચન Üળવી રાખે છે .
તમા§ું વચન સ/ય છે . મને ! વચનો $ુ ં વાત ;ારા તમે (િતdબodબત કરવા માટ સ`મ કર છે . અ,ય Üણતા
હોય તેવા ક $ુ ં ëુ ં વચન $ુ ં રાખવા અને આમ sWટ વષî દરિમયાન પર બાંધવામાં આવશે Wથાિપત કરશે.
આભાર ક તમા§ું વડB િવMસનીય શકાય છે અને એક ન<ર પાયો ક !ના પર $ુ ં મારા "વન બનાવી શકો
છો I ૂર+ પાડ છે . _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

<+C :*"!(): mલોક 17 માં ઈMર કહ છે ક "આ કરાર ક $ું Wથાપના કર+ છે ." આ કરાર િવશે કંઈ નોહ,
તેમના Iુ5ો પર આધાર રાખે હતી, "વંત (ાણીઓ અથવા પેઢ+ઓ આવે છે . આ કરાર કડક વચન
ભગવાન કરવામાં પર આધાર રાખે હતી. ભિવUયમાં અ=યાસોમાં અમે અલગ કરાર ક ઈMર તેમની લોકો
સાથે Wથાપના શીખશે. !મ ક કટલાક યોજવામાં શરતો "તમે ëુ ં જો આ" પછ+ "$ુ ં માfુ ં ÷ં ક કરશે." તેઓ
બંને આશીવાBદ અને શાપ ઈMરના લોકોની આ~ાપાલન પર આધાર રાખે પકડ+ કરશે. હવે માટ, તે
સમજવા માટ છે ક આ કરાર ભગવાન નોહ સાથે Wથાપના કર+ છે તäન ભગવાન ! તેને તમામ પેઢ+ઓ
રાખવા વચન આEFુ ં હ-ુ ં પર આધાર રાખે છે મહ/વfુ ં છે .
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પાંચ લેસન
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!:"6/
I ૂર નાશ બધા છે ક ઈMર ëુ ં આકB માં Kહમ ;ારા સાચવી રાખવામાં આwFુ ં િસવાય સzન કFુú હ-ુ.ં ભગવાન
નોહ સાથે એક નવી શeઆત શe જલદ+ આકB ખાલી કરવામાં આવી હતી. તેમણે નોહ જ વરદાન ક તેમણે
આદમ આEયા હતા આEયો. "ફળદાયી બનો અને નંબર વધારો; I ૃÄવી પર મóટ+Eલાય અને તે પર વધાર
છે . "વhુમાં, તેમણે નોહ સાથે કરાર કયî હતો અને વચન આEFુ ં હ-ુ ં ક તેઓ ફર+ Sારય I ૂર પાણી ;ારા
રચના નાશ કરશે. પછ+ તેમણે ન<+ કFુú છે ક સEતરં ગી નોહ અને બધા બનાવટ સાથે તેમના કરાર
િનશાની હશે. પરં - ુ ભગવાન Üણતા હતા ક માણસના uદયના દરક ઝોક ÖુUટ હ™ુ Xુધી બાળપણ તેમના
વચન કારણ ક તેમણે કFુú હ-ુ ં ફર+ Sારય બધા વસવાટ કરો છો "વો નાશ કરવા માટ હતી.
ૂ સમયમાં અમે પાપ પગપેસારો અસર પાછા બધા ભગવાન નોહ પોતાના
સમય પસાર અને Å ૂબ જ •ંક
પKરવાર સાથે શeઆત સzન કFુú હ-ુ ં ક ™ુઓ. એક લાગે શક છે ક તેમના પKરવારના પાપ પKરણામ
સમ" હોત અને આમ ભગવાન આદશ પાલન કરતા હતાં; પરં - ુ અમે Sારય Z ૂલશો Kહoમત જોક I ૂર નાશ
કયî I ૃÄવી પાપ માણસના uદયના દરક ઝોક એકબીÜfુ ં ખંડન હ-ુ.ં શેતાન હ™ુ પણ અિનUટ ચે¢åપયન
તર+ક Fુ> ચાãુ રાખnુ ં કરવામાં આવી હતી અને ભગવાન વરદાન માનવÜિત ચાãુ રાખવા માટ તેમના
(ેમ સાથે તેમના Hેસ અને દયા wય_ત કરવા માગે છે .
વષî પસાર અને નોહ Iુ5ો પેઢ+ I ૃÄવી પર વેરિવખેર. ઉ/પિx 10 અમે , હામ અને શેમ ના "નએલો"સ
એક એકાઉ,ટ આપવામાં આવે છે . "નેલો" આ પાઠ એક dબનજeર+ ભાગ !વા લાગે શક છે , પરં - ુ
ભગવાન VcUટકોણથી, ઈMરની ચે¢åપયન ઓફ gુળ ! આખર િવજય મેળwયો અને ÖુUટ નાશ Å ૂબ જ
મહ/વI ૂણB છે . ઉ/પિx 11: 10-32 નોહ ના ઇñામને ઉ/પિx વંશાવળ+ I ૂeં થાય છે .
આ એકમ òિતમ વાતાB બેબલ ટાવર ઓફ વાતાB છે . ભાષા અને સમH િવMના વાણી જ હતી. એક ™ૂથ
િશનઆરના એક સાદા ! હાલના Kદવસોમાં ઇરાક િવWતારમાં છે Wથાયી થયા હતા. તેમના સેóફ-ક,V પોતાને
માટ "વે છે અને પોતાને માટ એક નામ બનાવવા માટ તેમને (ો/સાKહત. પKરણામે, ઈMર "નીચે આwયા"
અને જોFુ ં ક તેઓ ëુ ં કર+ ર*ા હતા અને તેમની ભાષા Wવાંગ !થી તેઓ એકબીÜ સમજવા માટ સમથB
નKહo હોઈ શક છે િનણBય કયî હતો. ભાષાના આ 0ઝ
ં ૂ વણ બધા I ૃÄવી પર લોકો વેરિવખેર.
આ પાઠ આપણા પોતાના I ૂવBજોની હોવા સાથે, !ઓએ અમને પહલાં ચાóયા ગયા છે અને !ઓ આપણા
પછ+ આવે tયાનમાં અમને પડકાર છે . અમારા gુળ પણ ! wય¢_તગતો ક ! આtયાü/મક પહલાં ચાóયા
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ગયા છે અને !ઓ આપણા પછ+ આવે છે . અમે (ભાવ લોકો હોઈ કરવા માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે .
અમે gુ•ુંબના સ=યો સાથે સંબધ
ં ો ;ારા ધ,ય કરવામાં આવી છે કારણ ક અમે અ,ય "વન આશીવાBદ માટ
કહવામાં આવે છે . અમે ઈMરના (ેમ અને માફ+ ર™ૂ કરવામાં આwFુ ં છે કારણ ક, અમે તે તેને ખબર હોય છે
ક !ઓ હ™ુ Xુધી સાથે તેના (ેમ અને `મા શેર કરવા કહવામાં આવે છે . પડકાર Wવીકારો અને વફાદાર
તમે સેવા આપવા તર+ક હોઈ શક છે .

WWW.CROSSCM.ORG

76

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

k;) .2 #2*2 9K2#.)

A2- 4
!:"6/: અમે િવશે નોહ અને I ૂર વાતાB છોડ+ છે ; જો ક, /યાં આવર+ મા5 એક વhુ વાતાB છે . ઉ/પિx 9:
18-19 નોહ 5ણ Iુ5ો તેમની સાથે વહાણમાંથી બહાર આwયા સંબિં ધત અવલોકનો એક દં પતી આપે છે :
1. સમી`ામાં, તેમના નામો ëુ ં હતા? ____________________, ___________ અને __________________
2. ëુ ં ખાસ હમ માટ સાદર ઉóલેખ કરવામાં આwયો છે ? ________________________________________
3. ëુ ં mલોક 19 અમને આ 5ણ Iુ5ો િવશે અમને જણાવો નથી? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
વhુ અfુગામી છંદો આ Iુ§ુષો િવશે કહ+ આવશે. હવે માટ ફ_ત માKહતી તર+ક આ (ાEત થઈ છે .

*B!(): વાંચો ઉ/પિx 9: 20-28.
к*"<:
1. અમે mલોક 20 માં નોહ િવશે ëુ ં શીખવા મળે છે ?
એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________
અમે Üણીએ છ+એ ક આ વાતાB તરત I ૂર નીચેના ન થnુ ં નથી, કારણ ક આપણે Üણીએ છ+એ ક તે એક
બગીચામાં વધવા માટ ઘણા વષî લે છે . અમે Üણીએ છ+એ ક નથી ક તે એક "જમીનfુ ં માણસ" હતા અને
તેમણે બહાર Xુયોüજત છે ક ! બગીચામાં રોપણી માટ. બગીચામાં તેમણે દાe બનાવવામાં આવે છે અને
મiપાનની dબoÖુ કટલાક પીhુ ં ફળ છે .
2. mલોક 21 કહ છે ક તે "0 ૂક __________________________ પોતાની òદરની __________________."
ભલે નોહ સંI ૂણBપણે ન}ન હતો અથવા Åુóલા 0 ૂક અમે Üણતા નથી. માતાનો tયાનમાં આપણે ëુ ં ખબર
નથી દો:
એ. કોણ નોહ (થમ મ¡Fુ ં (mલોક 22)? ____________________________________________________
બી. તેમણે ëુ ં મ¡Fુ?_____________________________________________________________________
ં
સી. તેણે ëુ ં કFુ?ú _______________________________________________________________________
3. દખીતી ર+તે, આગળ ëુ ં થશે તે પરથી આપણે Üણીએ છ+એ ક નોહ એક શરમજનક ¢Wથિતમાં હતો અને
તેના Iુ5 હમ !મણે (થમ તેને કંઈ મ¡Fુ ં નથી કFુú પરં - ુ તેના ભાઈઓને તે િવશે વાત કરવા માટ પસંદ
કર+ છે .
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એ. શેમ અને Üપ (23 mલોક) ëુ ં કFુ?ú _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
બી. આ Iુ§ુષો મહાન લંબાઈ ગયા તેમના િપતા િનલBªજ Åુóલી જોવા માટ નથી. mલોક 23 કહ છે ક
______________________________________________________________________________
સી. નોહ "તેમના વાઇન માંથી" Üગી અને બહાર મળ+ ëુ ં હમ, તેના સૌથી નાના Iુ5 તેમને કર+ હતી. તે
ëુ ં કર છે ? ____________________________________________________________________________
ડ+. તેમના િપતાના શરમજનક અપ આવર+ િનUફળતા હમ પર કલંક લાwયા. તેમણે તેમના િપતા ;ારા
શાિપત હતી. કારણ ક mલોક માં લખાયેલ શાપ ëુ ં હ-ુ ં 25? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
ઇ. નોહ શેમ અને Üપ (26-27 પં¢_તઓ) એક વરદાન આપે છે
I. શેમ માતાનો આશીવાBદ ëુ ં છે ? __________________________________________________
II. Japheth માતાનો આશીવાBદ ëુ ં છે ? _______________________________________________
____________________________________________________________________________

:"_: આદર ગહન અથBમાં રાિશઓ દયા ઈMરની નવી કરાર હઠળ રહતા હતા વ:ચે હોડમાં છે . તે
ૂ સમયમાં ઇિતહાસમાં આ ઘટના થFુ ં હોઈ શક છે 0ુmકલ છે .
સમજવા માટ તે કવી ર+તે શS છે ક !થી •ંક
નોહ Iુ5 નામોશીથી અને તેના િપતા શરમ અfુભવ-ુ ં હ-ુ.ં હમ અપમાન સાથે તેમના િપતા ગણવામાં
આવે છે . પાપ gુ•ુંબ પર તેના છાપ છોડ+ જવા તર+ક બંને િપતા અને Iુ5 શરમ અfુભવ-ુ ં અને નામોશીથી
છોડ+ છે ચાãુ રહ છે . માતા-િપતા તરફ અમારા Kદવસ અને વય દશાBવીને અપમાન અવારનવાર બરતરફ
કરવામાં આવે છે અને બધા ઘણીવાર પKરણામ વગર Üય છે . કટલાક લોકો માટ પKરવારો òદર સંબધ
ં ો
!થી ભાંગી છે ક આદર લાંબા સમય Xુધી અ¢Wત/વમાં છે .
1. એક સમય ક !માં તમે માતાિપતા અથવા વડ+લ આદર આપવામાં અવલોકન Kરકોલ? કદાચ તમે
પKર¢Wથિત સંકળાયેલા હતા.
એ. કારણ ëુ ં હ-ુ?ં ______________________________________________________________
બી. પKરણામ ëુ ં હ-ુ?ં ___________________________________________________________
2. êયાર વખત !માં આપણે Üણીજોઈને બદલે બંધ ચલાવવા અ,ય ર`ણ કરવાનો (યાસ અને અ,ય
કહnુ ં માટ સમથB હોઈ શક છે ? _____________________________________________________________
3. એક ચો<સ પKર¢Wથિત ક !માં તમે ઇરાદાI ૂવBક થી શરમ, કલંક, અને અપમાન કોઈને ર`ણ કરવા માટ
પસંદ કરવા માટ સ`મ હોઈ શક છે િવચારો છો? તમે કવી ર+તે તેમને (ેમ સાથે ર`ણ કર+ શક છે ? _____
_____________________________________________________________________________________
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T$/": (Zુ દવ, $ું Wવીકાર કરવો ક બhું ઘણીવાર $ું અ,ય છતી બદલે અપ આવર+ અને તેમને ર`ણ
કરવા માટ પસંદ કરવા માટ બોલે છે . મને એક uદય ! (િતUઠા અને અ,ય પા5 ર`ણ કરવા માટ પસંદ
કર આપો. તમારા Iુ5, ઈXુ, મારા તારણહાર ર_ત સાથે મારા શરમજનક ¢Wથિત પર òતર માટ આભાર.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A2- ;
!:"6/: ઉ/પિx 10 નોહ Iુ5ો પેઢ+ એકાઉ,ટ રકોડB કર છે . દરક એકાઉ,ટ પણ 1 Tોિનકóસ 1. લખવામાં
આવે છે તમે તેને રસ(દ (થમ Tોિનકóસ ઓફ 0ુક અfુસરવા તર+ક આપણે ઉ/પિx કામ શોધી શકો છો.
આ એકાઉ,ટ êયાં તમે સંWgૃિત I ૂર બાદ શe એક અથBમાં આપશે. ઉ/પિx 9:19 કહ છે ક "તેમની પાસેથી
લોકો આwયા ! ________________________________________________________________.

к*"<:
1. લે®સ (થમ દખાવ, ઉ/પિx નોહ Iુ5ો સૌથી ™ૂની 10 : 1-5.
એ. કટલી Iુ5ો Üપ (2 mલોક) હોય હતી?
બી. છંદો માં 3 અને 4 tયાન તેમના Iુ5ો બે આપવામાં આવે છે : ____________ અને ______
સી. ëુ ં રસ(દ હક+કત mલોક આપવામાં આવે છે 5?
તે નQધnુ ં જોઈએ ક Üપ gુ•ુંબ એિશયા માઇનોર, દશો આ! - ૂક” અને Fુરોપ તર+ક ઓળખાય પિÂમમાં
Wથળાંતર રસ(દ હોઈ શક છે .
2. પાઠો હમ Iુ5ો ના 6-20 કહ છે . હમ માતાનો gુ•ુંબ, આ! ઇઝરાયેલના નામથી ઓળખવામાં િવWતારમાં
Wથળાંતર ઉxર આK‘કા અને ઇ"Eટ માટ.
એ. કટલી Iુ5ો હમ (6 mલોક) હોય હતી? ___________________________________________
બી. gૂશ પાંચ Iુ5ો હતા. તેમના Iુ5ો એક ખાસ mલોક ઉóલેખ કરવામાં આwયો છે 8:
I. તેf ુ ં નામ ëુ ં હ-ુ?ં ____________________________________________________________
II. ëુ ં વધારાની Üણકાર+ mલોક 8 આપી નથી? _______________________________________
III. તેમણે મા5 એક શKકતશાળ+ યો>ા પણ હતી ___________________________________
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:*X6Y-Z
1. પાઠો 10-12 િનમરોડ માતાનો સા’ાêય n ૃ÷> િવશે વાત: mલોક 10 માં બેબીલોનના, 11 mલોક માં
એWસીર+યાના અને mલોક 11. માં િનનેવેહ બેબીલોન અને એWસીર+યા ઇઝરાયલ ઇિતહાસમાં મોટો ભાગ
ભજwયો. બેબીલોન ™ુડાહ, દd`ણ Kકoગડમ "તી લીધા હતા અને એWસીર+યા ઇઝરાયલ, ઉxર+ Kકoગડમ "તી
લીhુ.ં ઈઝરાયેલી ઘણા વષî માટ આ દશોમાં અપાતા તર+ક રાખવામાં આwયા હતા. િનનેવેહ નગર િનમરોડ
;ારા બાંધવામાં આવી હતી. જોનાહ 0ુક ઓફ ëુ ં છે તે ઈMર માટ લીધો ક દશમાં એક હઠ+લા ભિવUયવેxા
લાવવા વાતાB કહ છે . આ Wથાનો પર વhુ માKહતી અ=યાસ ભિવUય એકમોમાં આપવામાં આવશે.
2. અ,ય નામો િનદû શ કર છે ક ઇઝરાયલની ઇિતહાસમાં 0ુüય Z ૂિમકા ભજવી હતી:
એ. KફલીWટ+ન (mલોક 13) સમય દરિમયાન ઈઝરાયેલી ચાãુ Öુmમનો હશે /યાર ડિવડ રાÜ હતો.
બી. કનાનીઓ (15-18 પં¢_તઓ) જમીન ઇઝરાયેલ બાળકોને ઈMર ;ારા આપવામાં આવશે
Wથાયી થયા હતા. êયાર જમીન ધરાવતા આwયા તેઓ ઘણા શ˜ુ રાUsો ;ારા Iુર+ કરવામાં આવતી
હતી. આ રાUsો કટલાક સમાવેશ થાય છે : Kહxીઓ, ય0 ૂસીઓ, અમોર+ઓ, અને Kહwવીઓ. તમે જોઈ,
આ તમામ હમ, નોહ Iુ5, !મને તેઓ શાિપત થી વંશજો હતા.
સી. કનાનાઈટ gુળો વેરિવખેર. આ એક ઉxમ સમય તમારા બાઇબલ પાછળ નકશા પર એક
નજર હશે. કદાચ સૌથી ઉપયોગી નકશો એક રાÜ દાઊદ અને સોલોમન શાસન દરિમયાન
ઇઝરાયેલ Kકoગડમ બતાવે છે . આ નગરો, શહરો અને (દશો શોધવામાં (યાસ:
I. િસદોન - Z ૂમtય સ0ુVના તટ ઉxરમાં
II. ગાઝા - દd`ણમાં, પણ તટ
III. અને - ડડ સી I ૂવB બા™ુ પર ¢Wથત થયેલ
IV. પdલWતીઓ - પdલWતીઓની Z ૂિમ
આ Wથાનો તમે Wથાનો êયાં ઇઝરાયેલ ઇિતહાસમાં 0ુüય ઘટનાઓ પKરચય આપે છે . ફર+થી, નીચે
જળબંબોળ થયેã ું નથી અથવા બધા િવdચ5 નામો સાથે હતો/સાહ કર+ છે . આ માKહતી તમે ઐિતહાિસક
સાઇ®સને ઓળખવા આનંદ સKTય કરશે છે .
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к*"<:
1. પાઠો શેમ ના Iુ5ો 21-31 કહ છે . શેમ ના વંશાવળ+ બાઇબલના ઇિતહાસમાં અ/યંત નQધપા5 છે . આ
ઈñાહ+મ, ઈWહાક, યાgૂબ, જોસેફ, Kકoગ ડિવડ, અને Kકoગ સોલોમન !મ wય¢_તઓ વંશ છે . શેમ, નોહ મtયમ
Iુ5 વંશજો, ëુ ં મેસોપોટમીયા કારણ ક બાઇબલમાં ઉóલેખ કરવામાં આવે છે દd`ણI ૂવjય (દશ અને
ફારસી ગóફ તર+ક આપણે ëુ ં Üણવાની જતા ર*ા હતા.
એ. કટલી Iુ5ો શેમ (22 mલોક) હોય હતી? _________________________________________
બી. 1Tોિનકóસ 1: 24-27 ફરવો. Å ૂબ સંd`Eતમાં અમે શેમ અને અñાહમ વ:ચે પેઢ+ઓ કહવામાં
આવે છે . વંશજો આ ટબલ I ૂણB:
શેમ

અñામ, ક અñાહમ છે
એ. ઉ/પિx 10 અ,ડરલાઈન તેમને તમે કર+ શકો છો તર+ક આ નામો ઘણા ઓળખે છે .

નQધ: એક wય¢_ત આÂયB શક છે અને આ (કારના તર+ક વંશાવળ+ મહ/વ દલીલ કર છે .
હક+કતમાં, તમે ઉ/પિx 11 બીÜ એક રકોડB છે આગળ ™ુઓ તો. જોક "નએલો"સ, આ dબoÖુએ
કોઈપણ નQધપા5 0 ૂóય બતાવવા માટ ઇિતહાસ કથા સમજવાના અમે શીખશે ક ઈMરના
VcUટકોણથી નોહ વંશજો એક એકાઉc,ટ¨ગ Å ૂબ જ મહ/વI ૂણB છે , પણ છે ક આદમ વંશજો તર+ક
લાગ-ુ ં નથી કર+ શકો છો.

ભાગ 3
:"_: તમે Sારય તમારા વંશાવળ+ શોધી છે ? કટલાક લોકો Å ૂબ જ ગંભીરતાથી આ લો. કટલાક માટ તે
એવી આશા હતી ક કોઈને મહ/વfુ ં તેમના વંશ માં શોધી શકાય છે . થોડો સમય લાગી શક અને !ઓ તમે
પહલાં ચાóયા ગયા છે માને છે . તમે સમથB છો, તો આ wય¢_તઓ િવશે સંબધ
ં ીઓ I ૂછો. કથાઓ તમારા
gુ•ુંબ વારસો સાથે જોડાયેલ Üણો. આ !માં કદાચ એક wય¢_તગત, ખાસ કર+ને, તમારા "વનમાં એક
મહ//વની Z ૂિમકા ભજવી હતી હોઈ શક છે ! ભગવાન આભાર માટ સમય હોઈ શક છે .
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T$/":________________________________________________________________ ______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ________________

:"_: અ,ય વંશ તમે તેમજ કરવાfું િવચાર+ શકો છો છે . !ઓ આtયાü/મક માતાિપતા કરવામાં આવી
છે , જો તમે, તમને કોણ છે ? !ઓ તમાર+ સાથે તેમના િવMાસ શેર કર+ છે , ! તમારા માટ (ાથBના કોણ છે ,
અને તમે ઈXુ ! ર™ૂ? અથવા, કદાચ તમે (ભાવ તમારા `ે5માં (થમ ઈMરના વડB કારણ ક બાઇબલ ર™ૂ
કરવામાં આવે છે . કોણ તમાર+ સાથે શેર કર+ __________________________________ આ ! કોઇને !
તમને ઈMર કોણ (ેમ અને તમે `મા િવશે Üણવા માગતા ભગવાન આભાર માટ સમય હોઈ શક છે ,
ભગવાન ! તમને તરફ દયા માં કામ કર છે , ભગવાન ! તમને બનાવી અને હોઈ લાંબા બધા મરણોxર
"વન માટ તમાર+ સાથે સંબધ
ં .

T$/": _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
અર": તમે કોઈને તેમના પોતાના આtયાü/મક (વાસ પર નવો ધંધો શe કરવો મદદ કર+ને એક નવી
વંશ શe કર+ શકો છો. તે તમે ભગવાન અને તેમના વડB ઉભી કર+ શક છે કોણ છે ?__________________
આ પણ છે ક !માં અ,ય લોકો સાથે તેમના (ેમ શેર કરવાની તક માટ ભગવાન આભાર કરવા માટ સમય
હોઈ શક છે . Kહમ કહો તમે !ઓ હ™ુ Xુધી તેમને ખબર નથી તે જોવા માટ £ખો આપી.

T$/":: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A2- D
!:"6/: એક વhુ વાતાB આ અ=યાસમાં રહ છે . તે િશનઆરના માં ઉજવાય છે , અથવા બેબીલોનીયા !
આhુિનક Kદવસ ઇરાક, I ૂવB êયાં હમ વંશજો (ઉ/પિx 10:10) Wથાયી જમીન છે . આ વાતાB ઉ/પિx માં જોવા
મળે છે 11: 1-9.

*B!(): ઉ/પિx 11: 1-9 વાંચો.
WWW.CROSSCM.ORG

82

©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES

к*"<:
1. mલોક 1 વાંચ,ે "હવે _____________________________________ એક _________________ અને હતી
___________________________________________________________________________________."
2. તેથી, તેઓ તેમના માથા સાથે 0 ૂકવામાં અને કÆું (mલોક 3), "આવો, ____________________________
_____________________________________________________________________________________
3. અમે "___________________ __________________ _________________ બદલે અને
_________________________________________________ છે ." (mલોક 3 બી) કહવામાં આવે છે ક તેઓ
વપરાય આ વhુ અiતન સમાજ છે , ! તેના પોતાના મકાન સામHી બનાવવામાં નકાર+ને.
4. પછ+ તેઓ જણાwFુ ં હ-ુ ં ક (mલોક 4), "અમને દો આવો _______________ Üતને એક ____________,
એક ______________ ક, ___________________ માટ પહQચે !થી અમે __________________________
_______________________ ________ પર વેરિવખેર થઈ શક છે _________________________ છે ."

#$62"$2 TU0:
1. તમે અહç સમWયા જોવા છે ? /યાં કંઈપણ તેઓ ëુ ં બહાર Xુયોüજત પKરI ૂણB સાથે ëુ ં ખો•ું છે ?
_____________________________________________________________________________________
2. જો તમે હાજર વય આ રÆું સમાન કંઈપણ ™ુઓ છો? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. કંઇક ટકનોલો" તેઓ એક ઉ:ચ ટાવર સાથે એક શહર dબóડ હતી ઉપયોગ ખો•ું છે ?
_____________________________________________________________________________________
4. કંÿક ખો•ું હોવા જ જોઈએ, તેમ છતાં, કારણ ક mલોક 5 મો•ું થોડ+ શ-દ સાથે શeઆત કર છે કઃ
_____________________________________________________________________________________

к*"<:
1. ભગવાન તેમના બાંધકામના (ો!_ટ િસટ+ ખાતે એક નજર અને ટાવર ક તેઓ મકાન હતા લેવા નીચે
આwયા હતા. તેમણે (6 mલોક) ëુ ં ન<+ કFુ?ú "લોકો ____________________________ ભાષા તેઓ હોય
_____________________________ બોલતા તો કારણ ક ______________________________, તો પછ+
_____________________they તેમને ______________________________ હશે કરnુ ં યોજના ઘડ+ હતી."
2. તેથી તેમણે કÆુ,ં "આવો __________________________________ અને ________________________
તેમના _________________________ !થી તેઓ નથી, એકબીÜ _______________________________."
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:*X6Y-Z ëું તેમના સામા,ય ભાષા હતી તેમને આમ કરવાની અfુમિત આપતી? તેમની િવચારસરણીમાં ëું
થFુ ં હ-ુ?ં ëુ ં તેમના અ¢Wત/વ ક,V બની હતી? ________________________________________________
1. તેઓ દરક અ,ય (mલોક 3), "આવો, ચાલો બનાવવા દો ..." mલોક 4 માં તેમણે જણાwFુ ં હ-ુ ં ક, "આવો
અમને dબóડ દો ..." સમWયા હતી ક તેઓ તેમને તેમની પોતાની "વનના ક,V બનાવી હતી જણાwFુ ં હ-ુ ં
ક: "અમને દો Üતને એક શહર dબóડ. "
2. તેઓ વેરિવખેર કર+ માંગતા ન હતાં. તેઓ તેમના બનાવટ તેમના અ¢Wત/વ ક,V બનાવવા માગતા
હતા. એક શહર અને એક ઉ:ચ ટાવર ક "આકાશ Xુધી પહQચે સzન" કર+ને તેઓ પોતાને માટ એક નામ
બનાવવા માટ બનાવાયેલ. તેમની ઉäે શ તેમના પોતાના ñŸાંડના ક,V બની હતી.
3. તેઓ િવચારતા હતા ક તેઓ એક ટાવર WવગBમાં જશે બનાવી શ⁄ુ ં નથી. Üણવાfુ ં આપણે ëુ ં WવગBની
મહાપાપ િવશે આ! ëુ,ં તેમના (યાસ હાWયાWપદ લાગે છે . તમે ગાલ માં થોડ+ "ભ Xુઝ કારણ ક ભગવાન
કહ છે , "આવો, અમને નીચે જવા દો ... (mલોક 7)" /યાં કોઈ રWતો ક માણસ WવગBમાં Xુધી પહQ:યા હતા
છો.
4. થઇને Wવ-ક,Vી (ેરણા તેમની 0ુ÷>, કૌશóય, ટકનોલો", અને `મતાઓ ઉપયોગ કરવા માટ એક નામ
બનાવવા માટ પોતાની Üતને બહાર Tાઇડ tયાન માગણી. તેઓ ગમે તેઓ જો તેઓ અસરકારક ર+તે
સંદશાwયવહાર શક ગåFુ ં કર+ શક છે . જો ક, જો તેમની ભાષા ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી તેઓ
એકબીÜની અને તેમના Wવ-ક,V સમજવા માટ (ો!_ટ બંધ કરવા તેમને દબાણ કરશે સમથB નKહo હોઈ શક
છે .
5. તેથી, ભગવાન (7 mલોક) નીચે આwયા હતા અને તેમના ભેળસેળ ____________________. તેઓ લાંબા
સમય Xુધી એકબીÜને સમ" શSા હતા. ઉદાહરણ તર+ક, જો એક dબóડર એક ધણ માટ I ૂછવામાં, તેમણે
એક W¤ ¿ાઈવર આપવામાં આવી છે શક છે .
6. Å ૂબ વW-ુ તેઓ ઇ:છતા ન વેરિવખેર હતા કરવાની Å ૂબ બાબત એ છે ક ભગવાન કFુ.ú mલોક 8 કહ છે ,
"(Zુ તેથી ______________________ તેમને /યાંથી ઉપર _______________________________ I ૃÄવી."
7. અને, શહરના મકાન બંધ કર+ દ+hુ.ં તે મા5 િવલંબ ન હતી êયાર દરકને ભાષા વગî ગયા. ના, મકાન
બંધ કર+ દ+hુ ં છે અને દરકને બધા I ૃÄવી પર વેરિવખેર કરવામાં આવી હતી. શહર ____________ (mલોક
9) "/યાં કારણ ક ____________________________________________________." તર+ક ઓળખા-ુ ં હ-ુ ં
ફર+ એકવાર પાપ પKરણામ I ૂરાવો છે . સીન અલગ અને સંબધ
ં ો િવનાશ કારણ બને છે . સમી`ા દો:
1. અમે જોFુ ં છે ક કવી ર+તે પાપ ઉ/પિx અને ભગવાન અને માનવÜત વ:ચે પિત અને પ/ની વ:ચે
અલગ થાય છે 3.
2. પણ ઉ/પિx 3 આપણે શીüયા ક પાપ જમીન પર શાપ, જમીન માનવÜત માટ ખોરાક I ૂરો પાડવા માટ
હતી ક લાwયા.
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3. પાપ પKરવારો કન અને અબેલ "વનમાં Iુરાવા તર+ક òદર િધ<ાર અને Öુmમનાવટ થાય છે .
4. અને, હવે આપણે જોઈએ છ+એ ક પાપ એક પણ વW-ુ િવM હ™ુ હતો òત લાવવામાં, _________ ભાષા
અને ______________________________________________________________ ભાષણ (ઉ/પિx 11: 1).
I ૃÄવી Tમમાં ભરવાની, ઈMર લોકો I ૃÄવી પર વેરિવખેર છે તેn ુ ં ઇ:છતા હતા.

*+,A-

A-$2. =+) #2+-<2 . ...

ઉ/પિx 1:22
ઉ/પિx 1:27
ઉ/પિx 9:1
ઉ/પિx 9:19
ઉ/પિx 10:32
ઉ/પિx 11: 8- 9
ઉ/પિx 11:4

:"_: ëું તમે Sારય િવWમય êયાં િવિવધ ભાષાઓ 0 ૂળના? કોåFુિનકશન સંબધ
ં ોમાં Å ૂબ જ ગરબડ
/યાર પણ અમે તે જ ભાષા બોલે કારણ બને છે . ખો•ું શ-દનો ઉપયોગ ગમ-ુ.ં અથB અવરજવર માટ dચ5
ભાષાનો ઉપયોગ વારં વાર અવરોધો બનાવે છે . સંWgૃિતઓ અને વંશીય પÂાદZ ૂ ભાષા જKટલ.
અમે “હોન 0ુક ઓફ ધ ,F ૂ ટWટામે,ટ માં આગળ ™ુઓ અમે “હોન 2 ઈXુએ શ-દ, ભગવાન Å ૂબ સંચાર
ભાગ છે ક Üણી શકો છો. તેમણે Hેસ અને સ/ય (યોહાન 1:14) (/યાયન કર છે . બધા ભંગાણ અને
”Uટાચાર કારણે પાપ હોવા છતાં, ઈXુ ઈMર સાચા શ-દ પાપ અવરોધો તોડ+ અને ભગવાન અને
માનવÜત વ:ચે દરક ભાષા અને "ભ નર અને માદા લોકો, કાળા અને સફદ વ:ચે શાંિત બનાવવા માટ
આવે છે , સ0 ૃ> અને ગર+બ, Fુવાન અને ™ૂના.
êયાર સમય કોઈની સાથે વાતચીત 0ુmકલ હતો?
1. ëુ ં સમWયા કારણે? ____________________________________________________________________
2. 0ુmકલી કવી ર+તે ઉકલાયો હતો? ________________________________________________________
3. અમાર+ (ય/નો ઘણી વખત વાતચીત િનUફળ રહ છે . અમારા િનUફળતા Wવીકાર+ અને અમાર+ ખામીઓ
માટ માફ+ I ૂછવા - ૂટલા ક આવી બંધનકતાB માટ જ આશા છે . ëુ ં વળતરeપે બનાવવા માટ તમારા
અfુભવ ર*ો છે ? ______________________________________________________________________
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T$/": િપતા પહલાં િનUફળતા તમારા પોતાના ક0 ૂલાત લાવવા કદાચ તેની સાથે, અ,ય સાથે સાર+ ર+તે
વાતચીત કરવા માટ સમય લો. (ેમ ભાષા ક તેમણે ઈXુ ;ારા આપે છે તેને આભાર, વડB માંસ કરવામાં
(“હોન 1). ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A2- >
!:"6/: ઉ/પિx વંશાવળ+ 11: 10-32 માટ તખતો તૈયાર કર અમે પેઢ+ઓ ક નોહ આદમ જોડાયેલા હોય
જોવામાં આવી છે "વાતાB બાક+ના.". અમે Üણીએ છ+એ ક શેમ નોહ બીÜ Iુ5 છે . તે મહ/વI ૂણB મો•ું dચ5
રકતરખાને અñાહમ માટ શેમ જોડ છે ઓળખી છે . અñાહમ વડા !મને ભગવાન ઉપર પસંદગી ઉતાર+
અને રાUsો િપતા કહવામાં આવે છે .

*B!(): માતાનો ઉ/પિx 11:10 -26 વંશાવળ+ને લગ-ું એકાઉ,ટ વાંચીને પાઠ પાંચ છે óલા સેગમે,ટમાં શe
કર+એ. નામો તમે ભાગ 2 માંથી ઓળખી માટ ™ુઓ.

к*"<:
.2#

l#"
શેમ

.2#

l#"

500

એઆરપી

/યાં ઇñામ, નાહોર, હારાન

નોKટસ વW-ુઓ એક દં પિત ...
1. નોહ આદમ થી વંશાવળ+ "વન લંબાઈ સરખામણી પાઠ 3 માં.
2. પેલે માટ શેમ પાસેથી નામો બધા ઉ/પિx ઉóલેખ કરવામાં આwયો છે 10: 21-25. ëુ ં mલોક
25 માં તમારો ઉóલેખ કયî છે ક પેલે તરફથી ઇñામને અલગ અલગ નામો માટfુ ં કારણ હોઇ શક?

:*X6Y-Z
1. વhુ િવગત તેરાહ, /યાં ઇñામ, નાહોર અને હારાન િપતા પKરવાર િવશે આપવામાં આવે છે .
એ. હારાન ________________________________________ (mલોક 27) િપતા હતો.
બી. લોટ ઇñામની __________________________________________________
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સી. જમીન રહતા êયાં તેરાહ અને તેના Iુ5ો તર+ક ઓળખવામાં આવે છે ________________
ડ+. તેરાહ Iુ5 લોટ િપતા _______________________________ (28 mલોક) 0 ૃ/Fુ પાåયા હતા.
ઇ અñામ લ}ન કયાB _________________________________________ અને નાહોર લ}ન કયાB
____________________________________________________________________________.
એફ. િમóકાહ નાહોર ëુ ં સંબધ
ં હ-ુ?ં ________________________________________________
ત. િમóકાહ એક બહન પણ હતી નામવાળ+ ________________________________ હતી (29)
એચ .. અમે ëુ ં mલોક 30 માં ઇñામની પ/ની સરાઈ િવશે Üણવા શgું? ____________________
2. gુ•ુંબ ચાલ પર છે . આ િવચરતી લોકો હતા. તેઓ તં0 ુ રહતા હતા અને Å ૂબ જ પોટû બલ લોકો હતા.
gુ•ુંબ વડા, અથવા આKદવાસી વડા તર+ક તેરાહ ન<+ કFુú ખસેડવા સમય હતો.
એ. તેઓ ના ________________________________ જમીન પરથી બહાર Xુયોüજત (31 mલોક)
બી. તેઓ ____________________________________ આ પKરdચત શ-દ છે આ પાઠ પહલા
શીüયા ને- ૃ/વ કરવામાં આવી હતી. હમ ના વંશાવળ+ નો સંદભB લો, પણ ____________________
કહવાય છે .
સી. કોણ તેરાહ તેને સાથે લીઘા હતા (mલોક 31)? _____________________________________
____________________________________________________________________________
ડ+. તેઓ કનાન નહોતી મળ+. તેઓ Sાં રોકવા અને પતાવટ હતી? _______________________
ઇ .. mલોક 32 માં આપણે ÜæFુ ં ક આ એવી જ}યા છે êયાં તેરાહ 0 ૃ/Fુ પાåયા છે . તેમણે
____________________________________________________________________ વષB "wયા.

:"_: તમે બીÜ દશના એક ભાગમાંથી બીÜ ભાગમાં ચાલ અfુભવ કયî હોય છે ? કદાચ તે બ$ુ Öૂ ર ન
હતી, પરં - ુ તમે એક નવા Wથાન પર તમારા ઘરની પKરચય થી ખસેડવામાં આવી છે . અfુભવ યાદ અપાવે
છે . કદાચ તમે આ બાબતે કંઈ કહnુ ં હ-ુ ં અને તમે ફ_ત તમારા વW-ુઓ બાંધી લેવા જણાવવામાં આwFુ.ં
બદલો અનસેટલçગ હોઈ શક છે . તે અમે òિતમ પKરણામ નથી માંગતા પરં - ુ તે òતે પગલાં િવ`ેપકારક
હોઈ શક છે અને ગરબડ તમામ (કારના કારણ બની શક છે નથી. અમને કારણ fુકશાન 0ુmકલીમાં
લાગણીઓ ફરફારો નવા અને Öૂ રના જમીન જવાfુ ં બનાવી શકો છો (િતકાર. અમે ëુ ં ઈñામ અને સરાઈ
અfુભવ હતો, કારણ ક તેઓ કનાન દશમાં મોટા(માણમાં તેરાહ સાથે ખસેડવામાં ખબર નથી, પરં - ુ તેઓ
અપ ભરલા અને ખબર ન Wથળાંતર ëુ ં તેમની પહલા આવી હતી.
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1. એક ચાલ, તમે કરલા પર િવચાર કરો. ચાલ િવશે સૌથી દખલકારક કટલાક પKરબળો ëુ ં હતા? ëુ ં તણાવ
અને dચoતા કારણે? ______________________________________________________________________
2. કોણ ખસેડવા િનણBય લીધો? ____________________________________________________________
3. કોણ !ઓ તમાર+ સાથે ચાલ ચાલવામાં હતા? _____________________________________________
4. તમે તેને તમારા 0 ૂળ ગંતwય બનાવવા હતી ક યોજના બદલાઈ ગયા હતા? ______________________
_____________________________________________________________________________________

ુ ાન કરવાની ખબર નથી છોડ+ કૉલ કરો.
T$/": હ (Zુ દવ, Sારક તમે અમને ભલે આપણે I ૂવાBfમ
અñામ gુ•ુંબ, gુળ, એક વારસો ક તમા§ું સાવચેત અને Üગeક નજર હઠળ હતી સાથે આશીવાBદ હતી
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

:*"!()J <+C: અમાર+ અ=યાસ ચાãુ રહ તેમ અમે અñામ માટ ઈMરની યોજના િવશે Üણવા કરશે.
તે િનઃશંકપણે કëુ ં જ ન હતી !મ તેમણે અપેd`ત પરં - ુ તેમણે િવMાસમાં ચાóયો માનતા હતા ક ઈMર
તેમની સાથે હતા. અñામ અ~ાત જમીન પર એક િવચરતી આવનÜવનના તેમના પ/ની, િપતા, અને
ભાણેજ સાથે ખસે છે . તેઓ પKરdચત નવી Z ૂિમમાં ફર+ શe કરવા માટ છોડ+ દો. અમે અ=યાસ આ એકમ
òત આવે છે અને તેઓ તેમના (વાસ પર નવો ધંધો શe કરવો આ પરદશી છોડવા તૈયાર નથી.
માનવÜત માટ ઈMરની યોજના વાતાB મા5 ÷ટા કરવાની શeઆત કર+ છે . અ=યાસના Xુધી આગામી
આપણે ઉ/પિx 12 ઈñામ અને સરાઈ વાતાB સાથે શe કરો અને ઈMરની મહાન વચન Üણવા તેમણે તેમને
અને તેમના સંતાન માટ તેમના યોજના ÷ટા કારણ ક કરશે.
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Rк# *#)]2
આ એક કસોટ+ છે ! કટલીકવાર, જોક, તે એક િશ`ણ આકારણી કરવા માટ (ો/સાKહત કરવામાં આવે છે . અમે
વhુ િવMાસ બને છે અને દબાવો સમÜwયા કરવામાં આવે છે . તમે બાઇબલ અ=યાસ એકમ ઈMરની
યોજના, અવર ચોઇસ I ૂણB કર+ છે . માતાનો વW-ુઓ તમે આ Z ૂતકાળ અઠવાKડયા પર કામ કર+ ર*ો ÷ં
કટલાક tયાનમાં દો:
• બનાવટ ઉ/પિx એકાઉ,ટ સાથે પKરdચત બનવા
• શીખવી બાઈબલ િનમાBતા તર+ક ઇMર િવશે કહ છે
• WપUટ અને અનેક શરતો સમજવા માટ િનધાBKરત:
o પિવ5
o સેબથ ડ
o બંધબેસ-ુ ં
o Hેસ
o ર+ડåપશન
o ફઇથ
o મસj
o કરારમાં
• ભગવાન ની છબી માં બનાવવામાં આવી છે તેવા માનવÜિત પર 0 ૂóય ભગવાન Wથાનો ઓળüયા
• સzન તેમની છબી (િતdબodબત માનવÜિત જવાબદાર+ સમ"
• જવાબદાર+ વધારવા માટ સમજ, I ૃÄવી ભરો પર રાજ અને તે તાબે
• લ}ન માટ લિન‹ગ ઈMરના આદશB
• wય¢_તના "વનના ક,V તર+ક તેમના વડB સાથે રહવા માનવÜિત માટ ઈMરની ઇ:છા ઓળüયા
• પાપ, તેના ઇ:છાઓ, પKરણામો અને પKરણામો wયાપક સમજ િવકિસત
• કન અને અબેલ વાતાB સાથે પKરdચત બનવા
• બનાવટ 5ાસદાયક ઘટાડો òગે Ü¶ૃિત વધી
• નોહ વાતાB અને I ૂર સાથે પKરdચત બનવા
• નોહ અને બધા બનાવટ માટ લિન‹ગ ઈMરના વચન
• Kકoમત ભગવાન બની ગયો, બdલદાન, અને કરારોfુ ં પર 0 ૂકવામાં કદર
• નોહ વંશજો સાથે પKરdચત બનવા
• ઈMરની િનણBય વાતાB શીખવી લોકોની ભાષા 0ઝ
ં ૂ વવામાં
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:XA.+,.!
તમે આ અ=યાસ I ૂણB કર+ છે અને િવ;xાI ૂણB આવી છે . પરં - ુ /યાં Å ૂબ વhુ Üણવા માટ છે . તમે ઉ/પિx
11 અñામ માં ઇñામની વંશાવળ+ અને તેની પ/ની ઇñામની િપતા તેરાહ, ! હારાન Wથાયી ન<+ સાથે
કનાન દશમાં તરફ 0ુસાફર+ સાથે પાઠ 5 òત સમાEત થઈ. ઈMરના વચન, અમારા આશીવાBદ પસંદ
આવશે êયાર ભગવાન હારાન છોડ+ અને "જમીન $ુ ં તમને બતાવશે પાસે Üય છે (ઉ/પિx 12: 1)." ઈñામ
કહ ઉપનદ+ઓ માંથી વોóFુમ અપ †ટં ૂ તા, 0 ૂળમાં છોડ+ને વહતી નદ+ !nુ,ં તમે આપના ~ાન અને િવMાસ
જ ઉમેરો, કારણક ભગવાન તમે "વન નદ+ રડાણ.

વધારાની આkુઅવlં જોડાણ બાઇબલ અ=યાસ ડાઉનલોèસ કોઇ પણ ખચB પર ઉપલ-ધ છે .
મં5ાલય વેબ સાઇટ ની 0ુલાકાત લો: : www.CrossCM.org.
અમને તમાર+ પાસેથી સાંભળવા દો!
સંપકB Kટફની: tiffany@crossconnectministries.com
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