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બધા હકો અમાર# પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમી(ક) સમી(ાની સ*ં(+ત કલમોનો ઉ.લખે કરતા,ં આ 
02ુતકના કોઈ ભાગને લેખકની પરવાનગી િવના 0નુઃઉ7પા8દત કર# શકાય છે; લેખકની લે*ખત 
પરવાનગી િવના આ 02ુતકનો કોઈ પણ ભાગ 0નુઃ:ા+ત, 0નુઃ:ા;+ત િસ2ટમમા ંસ<ં8હત અથવા 
યાિં<ક ફોટોકોપી, ર)કો8ડ@ગ અથવા અAય માBયમ ?ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક) છે. 
 

અAયથા Cચૂવવામા ંન આવે 7યા ંCધુી, બધા F27+ચર :વોટ)શન ધ હોલી બાઇબલ, GHલીશ 2ટાAડડI 
વઝIન® (ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 7ોસવે ?ારા, Kડુ ALઝૂ પMNલશસIOુ ં:કાશન મ<ંાલય છે. 
પરવાનગી ?ારા વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખલેા છે. 

 

"ESV" અને "P<Qે 2ટાAડડI વઝIન" 7ોસવેના નRધાયલેા S)ડમાકI છે Tા ંS)ડમાકIનો ઉપયોગ 
7ોસવેની પરવાનગીની જVર છે. 
 

ઇનકવેલ 87એ8ટવ ?ારા 8ડઝાઇન 

 



 
5 

 

шE F! #G%& )" 
તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 
તમારા માટ) અનAય હશે અને પિવ< બાઇબલ કહ) છે 02ુતકની તમાર# સમજણમા ંવધવા માટ) તમારા 
આYરુ અને ઉ7સાહ# ઇZછા ?ારા ન[# કરવામા ંઆવશે. અ\યાસ માટ) તમાર# :િતબ]તા તમારા Qવનને 
સ^]ૃ બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક) ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલે છે. 

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ: ઈaરOુ ંવચન, અમાbંુ આશીવાIદ 
2. પિવ< બાઇબલની P<Qે 2ટાAડડI સ2ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નRધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રXા 

હોવ, તો શT હોય તેટeુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 
 એ. એક 7ોસ ર)ફરAસ કોલમ :ાધાAય નીચે દર)ક 0gૃઠOુ ંક)Ai, 

 બી. સામાAય ર#તે બાઇબલની પાછળના ભાગમા ંજોવા મળે છે, અને 

 સી. થોડા ^ળૂkતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 
3. પેન અથવા પmિસલ 

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાp્Iસ 

 

# 2 મા ંC*ૂચબ] <ણ Cિુવધાઓ સાથે તમે તમારા અ\યાસ માટ) પયાI+ત Vપે 0bુૂ પાડશો અને આ પાઠ ?ારા 

સફળતા0વૂIક નેિવગેટ કરવા માટ) તૈયાર થશો. જો ક), જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ)લો અOભુવ છે, તો તમે 

બાઇબલની શોધ કરવાOુ ંશV કર# શકો છો. આ અ\યાસ નેિવગેશનલ s.ૂસ :દાન કર) છે ! તમને tુશળતા 

િવકસાવવા અને તમને વu ુિવaાસ ધરાવતી બાઇબલ િવvાથw બનાવવા માટ) રચવામા ંઆવી છે. Www.crosscm.org 

પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) જવાબદાર# પર ડાઉનલોડ કર# શકાય છે. જો ક) આ 

અ\યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ)વના વચન, અવર Nલેિસxગનો અ\યાસ કરવામા ંસફળતા માટ) આવyયક 

નથી. 

તમારા બાઇબલને માકI કરવાથી અચકાશો ન8હ. તે અ\યાસ માટ) તમાર# બાઇબલ છે તમાર# નRધો, તમાર# નીચે 

લીટ#, હાયલાઇ8ટxગ, ચ7વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર)કો8ડ@ગ િવચારો, :{ો અને અ\યાસ ?ારા 

તમારા :વાસને S)ક કરવા માટ) તમે નોટ|કુ અથવા ટ)Nલેટનો ઉપયોગ કરવાOુ ંપસદં કર# શકો છો. 

અ\યાસ સામ<ી લખવામા ંઆવે છે !થી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. 2વ-િશ2તની 8ડ<ી સાથે તમે સામ<ીને 

થોડો ક) કોઈ ^yુક)લી સાથે આવર# નહ~ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા8હતી મેળવશો, નવી મા8હતી શેર કરશો, અને 

ક)ટલાક પડકારVપ :{ો 0છૂશો ! જવાબો માટ) માગણી કરશે. આ :િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને :ો7સા8હત 

કરવામા ંઆવે છે ક) તમે થોડા િમ<ોને તમાર# સાથે અ\યાસ કરવા માટ) આમિં<ત કરો. 

તમે તમારા અ\યાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલી શક) છે તેમ તમારા 

�દય 2વીકારÄુ ંશક) આ બાઇબલ વાતાIઓ તમે તેમના 0<ુ ઈC ુ*Å2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને 

આપવામા ંતેમના મહાન :ેમ તમને ખાતર# કર# શક) છે. 

સપંાદકની નRધ: 2પgટતા માટ), ક)પીટલાઈÇડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÑુ ંહY ુ.ં 
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ઝાખંી: ઉ7પિÖ 12,15-16       5 

પ8રચય         6 

પાઠ 1: ઉ7પિÖ 12, 15-16 

• નોમોદના કારવાહન       7 

• áુ ંિવલ ... áુ ંિવલ ... áુ ંિવલ       8 

• 0નુbુ7થાનના ઈaરOુ ંવચન       11 

• ફ)ઇથ ?ારા Aયાયી કરવામા ં       12 

• હાગર અને ઇyમાએલ       13 

 
 
 
 
 

 



 
7 

 

KL.> 12(.* >.*(.>.& 
 

 

,&#)$ 

 
વાતાIઓ આપણા Qવનનો એક મહ7વ0ણૂI ભાગ છે. દર)ક સેગમેAટો Qવન કથાઓમા ંદરરોજ ઉમેરાય છે. 

વ2Yઓુ થાય છે અમે બધા એક અનAય વાતાI કહ)Ä ુ ંછે. અમે સતત Äâૃ] અન ેિવકાસની :87યામા ંછ#એ. 

äુદા äુદા લોકો અન ેસજંોગો આપણા ãયå:તગત :વાસને અનAય અને આખર) આકાર આપે છે અને 

આપણે ! ãયå:ત બનીએ છ#એ તે તેમને બનાવીએ છ#એ. દર)ક અOભુવો અને ર#લે{લ એAકાઉAટર સાથ ે

અમને ક)વી ર#તે :િતસાદ મળશે ત ેપસદં કરવાની તક આપવામા ંઆવે છે. આમાનંા ક)ટલાક જવાબો 

સભાન પસદંગીઓ છે અAયોને થોpુ ંઆપવામા ંઆવે છે, જો કોઈ હોય, ગભંીર 0વૂIવતw. આ પસદંગીઓ છે, 

જો ક), તે અમાર# ãયå:તગત કથાઓ આકાર કર) છે 

 

ઈaરના વચન, અમાર# આશીવાIદ એ ઇçામની વાતાI છે, !ને ઈçાહ#મ (ઉ7પિÖ 17: 5) નામ આ+Lુ ંહY ુ.ં 

અમે તેમના Qવનના આકારના અનેક કથાઓOુ ંઅ\યાસ કર#éુ.ં આ વાતાIઓ ભગવાન સાથે ઘિનgઠ સબંધં 

દશાIવે છે અને ક)વી ર#ત ેભગવાન ગાડIનમા ંઆદમ અને ઇવન ેકરવામા ંઆવeેુ ંવચન પ8ર0ણૂI કરવા માટ) 

તેનો ઉપયોગ કર) છે (ઉ7પિÖ 3:15). દર)ક વાતાIઓમા ંઆપણે તેમના પા<, વલણ અને તેમના Qવનમા ં

ભગવાનની દરિમયાનગીર#ની તેમની :િત87યાઓ િવશ ેકંઈક શીખીéુ.ં અમે પા8રવા8રક સબંધંો, તેમના ં

બાળકો િવશ ેઅને તેમના પ8રવાર સાથે ઈaરની 87યા:િત87યા િવશે શીખીéુ.ં તમેની વાતાI અમને આપણા 

પોતાના Qવન વાતાIઓમા ંસમજ આપશે. નRધપા< :{ો 0છૂવામા ંઆવશે ક) અમારા ભાગ પર માગં 

આ7મિનર#(ણ તર#ક) અમે અમાર# અને અમારા વZચે કામ પર ભગવાન માટ) äુઓ. 
 

!મ આપણે પાઠમા ંઆગળ વધીએ છ#એ તે અçાહમની Qવન વાતાIઓ માટ) äુઓ તેમને આનદં માણો 

:{ોને Sêક કરવા માટ) તમાર# નોટ|કુનો ઉપયોગ કરો. કથાઓOુ ંવાચંન કરવાOુ ંBયાનમા ંરાખÄુ,ં જો ક) 

અçાહમની વાત સાભંળ#ને તેના નRધપા< અOભુવો િવશે તમને જણાવવામા ંઆãLુ ંછે ! તેમને િવaાસના 

માણસમા ંVપાતં8રત કરવામા ંમદદ કર) છે. ભગવાનને જણાવો ક) ત ેકોણ છે અને શNદો અને શNદસ^હૂો ! 

બધા માનવëત માટ) તેમના મહાન :ેમને ãય:ત કર) છે તે માટ) äુઓ. સાભંળો અçાહમ પોતાની વાતાI 

શેર કરો અને તેના Qવનમા ંતમારા Qવનન ેક)વી ર#ત ેઅસર કર# શક) તે શોધો. 
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પરમેaરના વચનમા,ં વાતાIના તíયોન ેશીખવા માટ) અમાર# આશીવાIદ આપવો. :{ો વાચંો અને 0છૂો. 

સ7યો માટ) äુઓ ભગવાન પોતે િવશ ે:ગટ કર) છે કારણ ક) તે ! લોકોએ બનાવલેા લોકોની પાપી å2થિતનો 

જવાબ આપે છે. અન,ે આ બાઈબલના વાતાIઓ અમારા �દય અને Qવનને 2પશì તે ર#તે äુઓ ક) "અમ ે

éુ?ં" :{ો 0છૂ#એ છ#એ. બીë શNદોમા ંકહ#એ તો, તે પછ# તમામ કહ)વામા ંઆવે છે અને થાય છે, આ વાતાI 

મારા અને મારા Qવન માટ) éુ ંઅથI છે? આ :{ ãયå:તગત એ;+લક)શન સાથે ãયવહાર કર) છે અને 

ભગવાનન ેમારા Qવનન ેજોડ) છે કારણ ક) તે ઈçાહ#મના Qવનમા ંઅને તેના ?ારા કામ કર) છે. 
 

તે સાહસ ચાe ુરાખવા દ)વાનો સમય છે! વાતાIઓનો આનદં માણો! અ\યાસનો આનદં માણો! ઉ7પિÖ 11 મા ં

તમાર# બાઇબલ વળો. શVઆતથી yલોક  ની શVઆતના શNદો લખીન ે27: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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,&#)$: ખીણ:દ)શના કાફલાએ ખાલદ#ઓના ઉરને (îજનેિસસ 11:31) જમીન છોડ# દ#ધી અને કનાનની 

kિૂમ માટ) બહાર નીકïયા. તમારા બાઇબલમાનંા નકશામાથંી એક તપાસો અને ફારસી ગ.ફના ઉÖર) 

ઉÖર#ય ભાગમા ંઉરને શોધી કાઢો. કનાનની જમીન ઓળખી શકાય તેટeુ ંસહ)eુ ંનથી. આ િવ2તાર ઉર 

દ)શના પિñમ તરફ છે. કનાન અરબી રણના પિñમમા ંજમીનની એક નાની પóી છે અને તે મહાન સ^iુના 

0વૂwય તટ, kમૂBય :દ)શ સાથે ચાલે છે. અમે પછ# અ\યાસમા ંકનાનની સરહદોની ઓળખ કર#éુ.ં તમારા 

નકશા પર તમારા માટ) મહ7વ0ણૂI éુ ંછે તે ઉર અને કનાન વZચ ેઅરબી રણના િવશાળ િવ2તાર છે. આ 

નૌકાદળનો માગI ઉÖરના Lôુ)ટ#સ નદ#ના ઉÖર તરફ લઇ ગયો હતો. તેઓ એક િવશાળ બેAડ તર#ક) 

^સુાફર# કર# રXા હતા !મા ંઘણા :ાણીઓનો સમાવેશ થતો હતો. બધા :વાસીઓએ પાણીની જોગવાઈની 

જVર હતી. પિñમ જવા માટ) ઉÖરની ^સુાફર# કરવી એ સૌથી sૂંtંુ માગI ન હY ુ,ં પરંY ુિન: શકંપણે પ8રવાર, 

નોકરો અને તમામ પéધુનની Cખુાકાર# માટ) જVર# હY ુ.ં 
 

KM$.,*: આ લોકો કોણ હતા? îજનેિસસ ના છે.લા અનેક છદંો અમને જણાવો ક) તેઓ કોણ છે. yલોક 27 

સાથે :ારંભ કરો: "હવે તેરાહની પેઢ#ઓ છે." છદંો વાચંો 27-32 હવ,ે ચાલો સમી(ા કર#એ તેરાહ ઈçામની 

_____________________________ હતી. સરાઈ એ ઇçામની _______________________ હતી અને 

અçામ અને સરાઈ િવશે અમે ! શીખીએ છ#એ તે મા< એટeુ ંજ હY ુ ંક) તમેની પાસે કોઈ 

_________________________ નહોતી કારણ ક) સરાઈ __________________________ હતી. આ એક 

મહ77વ0ણૂI ^öુો છે કારણ ક) સ2ંtૃિતએ શીખãLુ ંછે ક) ઉમદા õી õીની તરફ)ણ કરતી નથી. તેણીએ િનxદા 

કર#, તેના સ^દુાયમા ંઅAય લોકો કરતા ઓછો હોવાOુ ંમાનવામા ંઆવે છે. ઘણીવાર તેણીને તેના પિતને 

શાપ માનવામા ંઆવે છે. 
 

તેરાહ પોતાના આ8દëિતના વડા તર#ક) અથવા tુsંુબે tુsંુબીજનોને ઇçામ અન ેસારાય સાથે લઇ ગયા 

હતા. વuમુા,ં તેમણે પોતાના પૌ< ___________________ લીધા. લોટના િપતા ઊર જમીન છોડ# ગયા ત ે

પહ)લા ં^7ૃL ુપાùયા હતા અને આ tુળના ભાગVપે લોટ તેમના દાદા સાથે ગયા હતા, કારણ ક) તેઓ બધા 

કનાન માટ) આãયા હતા. જો ક), ûયાર) આ કાફલો હારાનમા ંપહRZયા, 7યાર) તેઓ 
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_______________________________ 2થાન (ઉ7પિÖ 11:31). તેરાહ __________ વષI äૂનો રહ)તા હતા 

અને _________________________ મા ં^7ૃL ુપાùયા હતા. અમે ëણતા નથી ક) ત ેક)વી ર#તે ^7ૃL ુપાùયા 

તે પહ)લા ંહારાનમા ંરહ)તા હતા. અમે ëણીએ છ#એ ક) ત ે7યા ં2થાયી થવાOુ ંપસદં કર) છે અને કનાનની 

યા<ા ચાe ુરાખતા નથી. 
 

îજનેિસસ 12 એ છે ûયા ંઇçામની વાતાI શV થાય છે. ઈçામે પોતાના સેવકો, પéધુન અને સપંિÖ હ2તગત 

કર#. તે એક †ીમતં માણસ હતો. અçામ અને સરાઈ િવશે તેમની કથામા ંઆ Pગ ેઘણી બધી વ2Yઓુ 

નથી, પરંY ુઆપણે ëણીએ છ#એ ક) ઈaર) ઈçામ સાથ ેગાઢ સબંધંમા ંઆવવાOુ ંપસદં કLુ° છે, ! હમંેશા ં

ઇિતહાસના કોસIમા ંફ)રફાર કરશે. ûયાર) કોઈ ãયå:તના Qવનમા ંભગવાન દાખલ થાય છે 7યાર) કéુ ંફર# 

Tાર)ય નથી. 
 

/N,-7:ઉ7પિÖ 12 વાચંો અને ખાસ કર#ને કલમો 1-9 વાચંો. ઘણા નામો અને 2થળોનો ઉ.લેખ કરવામા ં

આãયો હોવા છતા,ં ઇçામ અને સરાઈ પર Bયાન ક)FAiત કરો. ભિવgયના સદંભI માટ) તમે તમાર# નોટ|કુમા ં

äુદ# äુદ# ãયå:તઓ અન ે2થાનો નRધી શકો છો. 
 

O$.$.>: ઉ7પિÖ 12: 1-3 મા ંદ)વે ઈçામ સાથે વાત કર# અને તેમને 8દHદશIન આ+Lુ.ં સારમા ંભગવાન ે
કÑુ ંક) જો તમે આ કરો તો áુ ંઆ કર#શ. દ)વે ઇçામન ેબોલાãયો અને તેન ેતેના દમનકાર# અને પાપી 
શરતમાથંી માનવëતને છોડાવવાના ંતેમના કાયIમા ંજોડાવા આમ<ંણ આ+Lુ.ં નRધ: યાદ રાખો, L]ુ બધા 
લોકોના �દય માટ) ઊભરતા ંછે. L]ુ ભગવાન અને શેતાન વZચ,ે સારા અને £ુgટ વZચે છે. હવે તે સમય છે 
! ભગવાનએ તેમની યોજનાને સ87ય કરવા માટ) પસદં કય§ છે ક) તમેણે પહ)લેથી જ ઉ7પિÖ 3:15 મા ં
ઈડન ગાડIનમા ંપાછા વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં આ વાતાI આવyયક છે કારણ ક) ઇçામ ભગવાન ?ારા ઈC,ુ તેમના 
ચેåùપયન અન ેઅમારા ઉ]ારક માટ) રકતર)ખાને 2થાિપત કર) છે. 
 

1. yલોક 1 મા ંઈçામને éુ ંકરવાOુ ંહY ુ?ં "__________________ તમારા દ)શ, તમારા સાથી અને તમારા 
િપતાOુ ંઘર અને ____________________________________પર ëઓ ક) áુ ંતમને બતાવીશ." 

2. હવે અçામની જHયાએ ^કૂો. તેમન ેપ8ર*ચત બuુ ંજ પોતાની ëતન ેઅલગ કરવા માટ) કહ)વામા ંઆવYુ ં
હY ુ ંઅને ન[# કરવા માટ) હQ એક 2થળે જવાOુ ંહY ુ.ં ભગવાન કહ) છે, "જ2ટ ëઓ બાક#ના મારા માટ) 
છોડ# દો. " 
મારો :િતભાવ કદાચ, "હા, અિધકાર!" તમારા :િતસાદ éુ ંહોઈ શક) છે ત ેBયાનમા ંલો: ______________ 
______________________________________________________________________________ 
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3. તમે વu ુમા8હતી માગંો છો? કદાચ તમે :કાર છે ક) ! સાહસ અિનિñતતા માટ) તૈયાર છે છો. અથવા, 
તમે તે ãયå:ત છો ! ચો[સ Vટને ëણવાની જVર છે અને તમને 7યા ંTાર) મળશ?ે મને એક ભાગ કહ)Ä ુ ં
છે, "ઠ#ક છે, અçામ, તમે ëઓ, તેને તપાસો, અને એકવાર તમે 2થાયી થયા, મને જણાવો અને પછ# áુ ંઆÄુ ં
¶.ં" થોડો સમય લો અન ેતમને થોડ# *ચxતાઓ લખવાની જVર છે ભગવાન તમને કÑુ ંહY ુ ંક) જો મારફતે 
કામ, "ëઓ ..." _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

1.2 . 

 

O$.$.>: અçામ છોડ# અને ëઓ હતી બીë ભાગમા ંઈçામને ઈaરOુ ંવચન છે. વચનો બધા "_____ 

____________" થી શV થાય છે. ભગવાન બધા વચનો બનાવે છે બરાબર ત ેéુ ંવચન કર) છે? yલોક 2: "áુ ં

__________________________________________________________________________ અને áુ ંતમન ે

_____________________ અને ____________________ અને ____________________________ yલોક 

3: áુ ં___________________________________________________________________________, અને 

__________________________________________ áુ ં______________________; અને 0íૃવીની તમામ 

______________________________________ મા ં____________________________________ રહ)શે. " 

 

KM$.,*: 
1. દ)વે ઈçામન ે! વચન આ+Lુ ંતે :થમ એ છે ક) તે એક મહાન રાgS બનશે. તે સતંાનOુ ંવચન છે. પરંY,ુ 

ભગવાન ફ:ત એમ જ કહ)તા નથી ક) ઈçામ પાસે બાળકો હશે. તેના બદલે ત ેકહ) છે, "áુ ંતમને 
_________________ _____________________ બનાÄુ ં¶.ં" ઉ7પિÖ 11:30 વાચંો. ઈaરના વચન સાથે 
સમ2યા éુ ંહતી? _______________________________________________________________________ 

2. ઈaર) વચન આ+Lુ ંક) ત ેઈçામના ____________________________ મહાન બનાવશે. éુ ંઈaર) વચન 

આ+Lુ ંછે? અમારા િવaમા ંઆ! િવિવધ ધાિમßક સ:ંદાયો Bયાનમા ંક)ટલા ઈçાહ#મમા ં2થાયી થયા છે, તે 

2થળ ûયા ંતેમના ધાિમßક ઇિતહાસ શV થાય છે? ઉદાહરણ તર#ક), યáદૂ#ઓ, *Å2તીઓ અને ^સુલમાનોનો 

િવચાર કરો. હા, દ)વે ઈçામOુ ંનામ મહાન બનાãLુ ંછે. 

3. પછ# ઈçામને આશીવાIદ આપનાર અન ેતેને †ાપ આપવાOુ ંશાપ પાડનારાઓને આશીવાIદ આ+યા 

પછ# ભગવાન બોલી શક) છે. ઈaર) ઈçામન ેકÑુ ંછે ક) áુ ંતમને આશીવાIદ આપવા જઈ રXો ¶ ંઅન ેતમે 

! વરદાન મેળવશો ત ેતમને અAય લોકો માટ) આશીવાIદ આપશે. yલોક 2 કહ) છે: "áુ ં
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______________________________________ તમે" અને "તમ ે___________________________ હશો." 

ઈçામને ! કરવાOુ ંપસદં કર) છે તે ભગવાન 0íૃવી પરના બધા લોકોને આશીવાIદ આપશે. 
 

ઈçામને દ)વ ેબોલાãયો, !થી તે પોતાના tુsંુબ અને દ)શને અને દર)ક વ2Yનુ,ે ! દર)ક પ8ર*ચત છે અને તે 

જÄુ ંક) !ને ભગવાન તેને બતાવશે તે જÄુ.ં માતાનો ભગવાન કોલ પણ સતંાન અને વચન માટ) અçાહમ 

સ^]ૃ આશીવાIદ સમાવેશ થાય છે ક) ! તેમન ેમા< ધAય થઈ શક) છે પરંY ુઅAય લોકો માટ) પણ 

આશીવાIદ હોઈ શક) છે. ઈçામે ઈaરના આમ<ંણ અન ેઈaરના ંવચનોનો જવાબ આ+યો. તે ëણવાની 

જVર હતી ક) ભગવાન તેને બોલાવી રXા ંછે. 
 

કસરત: 
1. ઈçામ (yલોક 4) સાથે આપણે કોને કÑુ ંછે? _______________________________________________ 

2. ઈçામ ક)ટલો äૂનો છે? ________________________________________________________________ 

3. ઈçામ અને તેના બધાએ éુ ંકLુ° અન ે(5 ની કલમ)? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. તેઓ Tા ંપહRZયા (yલોક 6)? __________________________________________________________ 

 

&#P4"Qш*: જો સરાઈ ઉમદા હતી અને ઈçામ 75 વષIનો હતો 7યાર) ભગવાન તમેને બોલાવતા હતા અન ે

7યારબાદ તેમને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તે તેમને એક મહાન રાgS બનાવશે. 

1. તમે éુ ંિવચારો છો ક) ઈaર િવચાર) છે? ___________________________________________________ 

2. ઈçામ éુ ંિવચાર# રXો છે તે િવશ ેતમન ેéુ ંલાગે છે? _______________________________________ 

3. તમે éુ ંિવચારો છો? તમાર# ક.પના વાપરો અને પોતાને અçામના äૂતામા ં^કૂો. તમારા ક)ટલાક િવચારો 
લખો: _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

K#R: 
1. અë®યાને áુ ંક)ટલો ઉ7Cકુ ¶ ંઅને અશT લાગે છે તે માટ) áુ ંક)ટલો આYરુ ¶?ં ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. જો સમય લાગતો હોય તો મને લાHLુ ંક) ભગવાન મને "ખસેડવાની" છે? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. ઇçામ પરમેaર પર િવaાસ રા©યો અને તેમણે ઈaર િવશે ! ë®Lુ ંતેના પર કામ કLુ°. તમ ેભગવાન 
િવશે ëણો છો ત ેકઈ વ2Yઓુ છે? તમે તેના િવશે éુ ંëણો છો તેના જવાબને તમે ક)વી ર#તે શોધી શકો છો? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

C.F3*.: હ) ઈaર, ઇçામએ તમારા કોલની :િત87યા આપી હતી ક) ! બuુ ંતે ëણતા હતા તે છોડવા. 
હાઉન~ગે જમીન પર ગયા ક) તમે છેવટ) તેન ેબતાવશો. તેમણે તમારા વડI અને તમારા વચનો માનતા 
હતા. મને એવી †]ા આપો ક) ! તમને માને છે અને તમે ! કહ)શો ત ેકરવા તમે િવaાસ કરો છો. ______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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,&#)$: અમાbંુ બદંર ખીણ:દ)શ કનાન દ)શમા ંખાલી પહRZLુ ંછે. તઓે પહRZયા 7યાર) તેઓ ઉÖરથી 

દ*(ણમા ંકનાન ?ારા :વાસ કરતા હતા. કનાનીઓ જમીન વસે (ઉ7પિÖ 12: 6). તેથી, *ચ<ને Bયાનમા ંલો. 

ઈçામે બuુ ંછોડ# દ#uુ ંછે અને ભગવાનના ંવશંના વચન અને જમીનના તેમના વચન સાથ ેઆવ ેછે. મોટા 

*ચ<મા,ં ઈçામ અને તેના tુળ એક કóર જહાજ હતા, ! કનાનીઓ અને અAય ëિતઓમાથંી જમીન કબ! 

કરવાના કNજોમા ંઅસમથI હતા. અને, kલૂશો નહ~, ઇçામ તેમની સાથ ેતેમના *બનજVર# પ7ની લાãયા છે. 

હäુ Cધુી ભગવાન તેમને કહ) છે, "તમારા સતંાન માટ) áુ ંઆ જમીન આપશે (ઉ7પિÖ 12: 7). ઈçામન ે

ભગવાન પર િવaાસ રાખવો જોઈએ કારણ ક) એ જ yલોકમા ંતે કહ) છે ક) "તેણ ેભગવાન માટ) 

________________ િનમાIણ કLુ°," 0ëૂ 2થળ. તેમણે 2વીકાLુ° હY ુ ંક) ! વચન આ+Lુ ંછે (ઈaર) ત ેવચન 

છે ! વચન પાળશે. ! વચન આ+Lુ,ં ખાસ કર#ને ભગવાન, અને તેમણ ેéુ ંકÑુ ંહY ુ ંતેના પર િનષેધ, તે 

(અçામ) ! ëણતા હતા ત ેનહ~, એટલે ક) તે 75 વષIનો હતો, સારાય બાપ બAયા હતા અને કનાનની આ 

kિૂમ કનાનીઓ, 8હ™ó´સ, ય|સૂીઓ, અમોર#ઓ અને બીëઓ 

 

/N,-7: ઉ7પિÖમા ં12-14 આપણે ઈaરના ઈçામના Qવનમા ંભગવાનન ેજોઈ શક#એ છ#એ. નRધ: આ 

<ણ :કરણો વાચંો. ભગવાન äુઓ કારણ ક) તે જમીનમા ંઈçામ 2થાપવા શV કર) છે. જો તમે આ સામ<ી 
આ સમય ેવાચંતા નથી, તો હાઇલાઇટ કરો અન ેઅસાઇનમેAટને હાઇલાઇટ કરો !થી તમને પાછા આવવા 



 
14 

 

અને આ :કરણો વાચંવા યાદ આવે. બગડાવશો નહ~. આગળ દબાવો અને આગલા ãયાયામ  પર 
ખસેડો(*).  
 

1. ઉ7પિÖ 12: 10-20 વાચંો. ઈçામ અન ેસરાઈ ઇîજ+તની ^સુાફર# કર) છે કારણ ક) તેઓ ûયા ંરહ)તા હતા 

7યા ં£ુકાળ પડÍો હતો. આપણે ઈçામને ધમક# આપી અને ભયભીત કર# શક#એ છ#એ. તે જ સમયે આપણ ે

આ િવ*ચ< જમીનમા ંતેમના પર ર(ણ માટ) ભગવાનનો હાથ જોઈએ છ#એ. 

2. ઉ7પિÖ 13 વાચંો. આ :કરણમા ંઆપણ ેઈçામની ઉદારતા અને તેના ભ<ીë લોટના પા< િવશ ેશીખી 

શક#એ છ#એ. લોટ ! †ેgઠ ઓફર કરવામા ંઆãયો હતો તે :ા+ત કરવા માટ) લોટ છતા,ં ભગવાન ફર#થી 

ઇçામ પાછો આãયો. ફર# એક વાર તેમણે ઈçામને વચન આ+Lુ.ં છદંો ખાસ નો8ટસ લો 14-17. 

3. ઉ7પિÖ 14: 8-17 વાચંો. ફર# એકવાર આપણે લોટનો સામનો કર#એ છ#એ. ચાર રાëઓ દળોમા ંજોડાયા 

અને L]ુમા ંગયા અને પાચં અAય રાëઓને હરાãયા આ :87યામા ંલોટન ેબધં કરવામા ંઆãયો હતો. ûયાર) 

ઈçામને ખબર પડ# ક) ત ેલોટને બચાવવા માટ) આãયો છે. ભગવાન લોખડં લીધો ! રાë, રાë હરાવવા 

માટ) સ87ય પ8રણામે, હરાãયા રાëઓ ઇçામ સાથ ેજોડાયેલા હતા ઈçામની :િતgઠા જમીન પર 2થપાયલેી 

હતી.  
 

* к/#6: 
1. ફર#થી, ઇçામની Qત પછ#, ભગવાન એક દશIનમા ંતેમની પાસે આãયા હતા. ઉ7પિÖ 15: 1 વાચંો. આ 
વખતે ઈçામના 0નુbુ7થાનના ંતેમના શNદો éુ ંહતા? ભગવાન વચન લખો _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. ઈçામ ેવચન િવશે 0રૂતી કÑુ ંછે ત ેઅથIમા ંઆવે છે અને હવે ક)ટલાક ન[ર પગલાનંી જVર છે. yલોક 
નો8ટસ 2. તેમણે ભગવાન માટ) રડ) અને 0છેૂ છે: "___________________________________ તમે મને 
____________________________________ ચાe ુરાખવા માટ) આપશ?ે" 

3. તેમની સપંિÖ (yલોક 2) નો વારસો મેળવનાર કોણ હતા? ____________________________________ 

4. અલીએઝર (yલોક 3) કોણ હતા? ________________________________________________________ 

5. પછ# yલોક મા ં4 ભગવાન જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,: "આ _________________ શાલ તમારા _____________ 

નથી, તમારા ___________________________ તમારા _____________________________ રહ)શે." 

6. ભગવાન તેમને ખાતર#0વૂIક ગયા તેમણે બહાર ઇçામ લીધો અને જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,: 
"___________________ વળતર _________________________ અને તમે તેમને નબંર માટ) સ(મ છે, જો 
__________________, નબંર." પછ# તેમણે તમેને કÑુ,ં “______________________________________” 
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S>#-шTQ6: ઉ7પિÖ 15: 6 એક yલોક છે ! તમે યાદ રાખવાની ઇZછા રાખશો. તે Æબૂ જ સરળ છે. પછ# 
ઇçામ ભગવાન પહ)લા ંઆવે છે અને તેમને :{ો 0છેૂ છે, ભગવાન ફર# એક વખત તેમને કહ) છે ક) તેમણ ે
:થમ éુ ંકÑુ,ં તેમણે હäુ પણ વચન આ+Lુ ંછે ત ેકરશે. પછ# અમે આ શNદો વાચંીએ: "[અçામ] 
_________________ _____________ અને ______________ _____________________ તે તેમને 
__________________________ તર#ક)" ____________________________________________”. 
તેમણે :kનુ ેમાનતા અને િવaાસ કય§ ક) તમેણે ! કÑુ ંતે જ કરશ,ે તે કરશે. ઇAડ):સ કાડI પર આ yલોકને 

લખો અન ેતેને યાદ રાખો, હમંેશા ંતેને તમારા �દયમા ંરાખો. 
 

1.2 ; 

 

UV:,W2 UV,#:નRધ: ક)ટલાક લોકો આ અ\યાસમા ંãય2ત છે, તેઓ કદાચ એક બાäુની સફર કર# શક) છે 

અને અAય સબંિંધત બાઇબલ માગ§ શોધી શક) છે. આ િવભાગ 8ડ*ગxગ ડ#પર તમારા માટ) રચાયેલ છે. જો 

તમે આYરુ beavers ! ઉ7પિÖમા ંBયાન ક)FAiત રહ)વા પસદં કરો વZચ ેછે, પર દબાવો. આગામી ãયાયામ  

સાથે ચાe ુરાખો(*). 

1. બાઇબલના અAય 2થળો આ એક કલમ, ઉ7પિÖ 15: 6 નો સદંભI આપે છે. yલોક 6 મા ં7ોસ ર)ફરAસ 

äુઓ, ! "સZચાઈ" શNદને અOસુર) છે અને પછ# 7ોસ ર)ફરAસ કૉલમમા ંદશાIવેલ છદંોને નRધો. 7ોસ 

સદંભ§માથંી એક AL ૂટ)2ટામેAટ |કૂ ઓફ રોમનસમા ંછે. રોમનો 4: 3 વાચંો અન ેપછ# નીચે છ#નવી અને 

છદંો વાચંો 18-25 આપણન ેઆ કલમોમા ંકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ઈçામ વચનOુ ંપાલન કરવામા ંઅસમથI 

હY ુ.ં તેમની આશા ઈaરમા ંહતી. તેઓ માનતા હતા. છદંો 20-21 કહ) છે, "કોઈ ___________________એ 

તેમને ___________________________ ના ઈaરના સબંધંમા ંનથી બનાãLુ,ં પરંY ુતેમણે તેમના 

_____________________મા ં__________________________ વધાયાI હતા, કારણ ક) તેણ ેભગવાનને 

___________________ આ+Lુ ંછે, સ0ંણૂIપણે _____________________________ છે ક) ભગવાન તે 

_____________________________ હતા તે કરવા માટ) _______________________________ હતા." 

 

2. વફાદાર 23-24 કહ) છે ક) ઇçામને ! લાK ુપડÒુ ંત ેઆપણા માટ) પણ લાK ુપડ) છે, ! તેનામા ંમાનતા 

હતા ક) !ણે ^તૃકોમાથંી ઈCનુે ઊભા કયાI હતા. બીë શNદોમા ંકહ#એ તો, ભગવાન પણ આપણા માટ) 

AયાયીપÓુ ંઉઠાવી લેશ,ે ! માને છે ક) ઈCનુે આપણા પાપોની િશ(ા તર#ક) સë કરવામા ંઆવી છે અને તનેે 

વધ2તભંે જડવામા ંઆવી છે અને તે પણ માન ેછે ક) તનેે ફર#થી Qવનમા ંઉછેયાI હતા. હવે અમે Aયાયી 

છ#એ. અમને Aયાયી ëહ)ર કરવામા ંઆવે છે ઈaર, િપતા, આપણા સ¥નહાર સાથનેા સબંધંમા ંઆપણે ફર# 
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એક વાર કરવામા ંઆવે છે. ભગવાન, રોમન |કુ ઓફ લ©Lુ ંસેAટ પોલ ?ારા, અમને ખબર છે ક) ઈaરના 

િવaાસને લીધ ેઈçામન ેAયાયી માનવામા ંઆવે છે, તેથી આપણ ેપણ ઈCમુા ંઆપણી †]ાન ેકારણે Aયાયી 

ગણવામા ંઆવે છે, ! આપણા માટ) માફ કર# દ) છે. અમારા બધા પાપો ^તૃ માથંી તેમના 0નુજwવન બની 

હતી અમારા AયાયીપÓુ ંના ભગવાન ની ëહ)રાત. અમારા દ)Ä ુ ંમાટ) અમે દ)Ä ુ ંધીરનાર દ)Ä ુ ં2ટ)ù+ડ કરવામા ં

આãLુ ંછે, "0ણૂI મા ંµકૂવણી!" 

 

* O$.$.>:îજનેિસસ 15:18 ચાe ુકરો. આ 0gૃઠ પર એક Öગળ# રાખો અન ેતમાર# બાઇબલની પાછળની 
બાäુમા ંનકશાનો િવભાગ ચાe ુકરો. ઇîજ+તની વાડ# બનંેને શોધવા માટ) તમને બીë ક) <ીë નકશા પર 
Bયાન આપવાની જVર પડ# શક) છે, ! ઈçામન ેઅને Lôુ)ટ#સ નદ#ને આપવા માટ) વચન આપે છે તે 
જમીનની દ*(ણી સીમા છે, ! ઉÖર સરહદ છે. Lôુ)ટ#સ નદ# હરાIનમા ં2થાયી થયા તે પહ)લા ંતેરાહ ઉરથી 
હરાIન Cધુી આવતી નદ# છે. 
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KY$./: ઉ7પિÖ 16 વાચંો. બે નવા અ(રો રäૂ કરવામા ંઆવે છે. ઈçામ અને સરાઈ બાબતોમા ંપોતાના 
હાથમા ંલઈ જવાનો છે. 
1. yલોક 1: સારાય એ ઇçામનો _________________ છે. તેણીએ ઇçામન ેકોઈ બાળકો આ+યા નહોતા. 
2. પરંY ુતેણી પાસે ___________________________________ હYુ.ં તેO ુ ંનામ __________________ હYુ ં
3. yલોક 2: સરાઈની યોજના éુ ંહતી ! તેમણ ેઇçામ સાથે શેર કર# હતી? _________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

સરાઈએ આશા છોડ# દ#ધી હતી અને િવચાLુ° હY ુ ંક) જો તેણીની દાસીએ તેના માટ) બાળકને જAમ આ+યો 
હોત તો ત ેકદાચ એક tુsંુબ ધરાવી શકશે. 
4. કલમો 2-4: ઈaર) ઈçામને વચન આ+Lુ ંછે, ! હવે તેની પ7ની સાથ ેસમંત છે. સરાઈએ તેના 
__________________________ ને તેના ________________________ બAયા. અçામ _______________ 

હાગર અને તે _________________________________________________________________________ 

5. ગભIવતી વખતે સાર)એ હાગારને ક)વી ર#તે :િતભાવ આ+યો હતો (yલોક 4)?______________________ 

6. સરાઈએ હાગારની સારવાર િવષે ક)વી વાત કર#? ___________________________________________ 

7. સરાઈની ફ8રયાદમા ંઈçામે éુ ંકLુ°? _____________________________________________________ 

8. સરાઈએ કઈ ર#તે હાગારનો ઉપયોગ કય§? ________________________________________________ 

9. હાગાર éુ ંકર) છે (yલોક 6)? ____________________________________________________________ 

10. ભગવાનના £ૂતને ક)વી ર#તે હાગર મïLુ?ં ________________________________________________ 
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ફર# એક વાર તમને તમારા નકશા જોવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. હાગાર રણમા ંવસતં નQક 
ર2તે éરુ તરફ ર2તે મળ# આãયો હતો. ઇQ+ટ અન ેકનાન (હાલના ઇઝરાયલ) વZચે િસનાઇ ?ીપક.પમા ં
આવેલા તમારા નકશા પર CયૂાI2તના રણની નRધ લો. 
11. yલોક 8-12: વાતચીત ભગવાન અન ેહાગર ના દ)વ£ૂત વZચે શV થાય છે: 
 એ. £ૂતે હાગારને éુ ં0છૂ× ુ?ં ______________________________________________________ 

 બી. હાગરનો :િતભાવ éુ ંહતો? __________________________________________________ 

 સી. દ)વ£ૂતની Cચૂના éુ ંહતી? ____________________________________________________ 

 ડ#. £ૂતને yલોક 10 મા ંહાગારને બીäુ ંéુ ંકÑુ?ં _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ઈ. છદંો મા ં11-12 ભગવાન દ)વ£ૂત તેના બાળક િવશ ેતેના éુ ંકÑુ?ં 

 I. Lશુહ)લ _________ ધરાવે છે. તમ ેતેOુ ંનામ ______________________ ફોન કરશો. 
 II. ઇyમાએલનો અથI ભગવાન __________________ છે. (Øટનોટ äુઓ.) 

 III. ભગવાનએ તમારા ______________________ ને સાભંïLુ ંછે. 
 IV. ઇyમાએલ ________________________________________ હશે 
  1. તેમની _____________________________ દર)કને 
  2. દર)ક ãયå:તની ____________________________ તેને 
  3. તેઓ ________________________ તેમના તમામ _____________ રહ)ઠાણ રહ)શે 
 

12. કલમ 15-16: હાગારએ __________________________ નામનો 0<ુ ઇçામ જAùયો. ઈçામનો જAમ 
થયો 7યાર) તે ક)ટલો મોટો હતો? __________________________________________________________ 

 

C:6@7W7: 
1. તમે આ વાતાI વાચંવાOુ ંસમા+ત કર# લો તે પછ# તમારા િવચારો éુ ંિવચાર) છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. éુ ંકહ)વા માગતા હશે ક) તમારા 0<ુ તેના તમામ ભાઈઓ :7યે £ુyમનાવટમા ંરહ) છે? __________ 

______________________________________________________________________________ 
 

K#R: ભગવાન તેના ઉપાસના દશાIãLુ ંઅન ે! ર#તે તેણીને િધ[ારતા હતા તે અફસોસ હોવા છતા ં
હાગાર પર દયા અને કbુણા દશાIવે છે. 
1. તમને અથવા કોઈ િમ<ને £ુãયIવહાર કરનાર કોઈ ãયå:તનો તમારો :િતભાવ éુ ંહોઈ શક)? __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. આપણા માટ) ઉÖેજન આપનાર ઈCOુુ ંવચન éુ ંછે? મેíL ુäુઓ 5: 43-48 _____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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C.F3*.: હ) :k,ુ મને ક|લૂ કરÄુ ંપડ) છે ક) ઘણીવાર áુ ંઉ7Cકુ ¶ ંઅન ેમારા પોતાના હાથમા ંવ2Yઓુ 

લેવાOુ ંપસદં કbંુ ¶ ંઅને તમેને મારા માગIન ેિનયિં<ત કbંુ ¶.ં પ8રણામે, ઘણી વખત સહન કરવા માટ) 

£ુઃખદાયક પ8રણામ આવે છે. મારા તાક#દને માફ કરો અને મને તમારા પર શાતં રહ)વાની શાતંતા આપો. 

મને ! ãયå:તઓ !મ áુ ંતમને :ેમ કbંુ ¶ ંતેમન ે£ુ: તમારા :ેમ અને દયા મારા ?ારા :વાહ કર# શક) છે. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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,&#)$ 

અçામના ત|ંમુા ંગરબડ હતી. ઈaર) તેમન ેતેમOુ ંવચન આ+Lુ ં7યારથી દસ વષI પસાર થઈ ગયા. સરાઈ 

ઉÙજડ રહ# હતી. હાગાર ગભIવતી હતી અને ઇçામના 0<ુ ઇyમાએલને જAમ આ+યો હતો. અન,ે બીäુ ંબuુ ં

જ સરાઇ અન ેહાગર એકબીë સાથ ેમતભેદ હતા. તેર વષI પસાર થયા છે ઈçામની વાતાI ઉ7પિÖ 17 મા ં

ફર# શV થઈ છે. ઈçામ હવ ે વષIના છે. 

ફર# એક વખત ભગવાન ઇçામને દ)ખાય છે અન ેઆ જ સમયે તે તેની સાથે અન ેતેના વશંજો સાથે હમંેશ 

માટ) કરાર કર) છે. "áુ ંતેઓનો દ)વ થઈશ." આ કરારમા ંCÚુતની માગંણી કરવામા ંઆવી હતી અન ે

ઈçામના ઘરમા ંજAમેલા બધા 0bુુષો CÚુત એ ભગવાન અને ઈçામ વZચેનો કરાર હતો. 

હક#કત રહ) છે ઈçામ અને સારાય િન: સતંાન છે. ઈaર) ઈçામ સાથનેા કરારની સાથે જ તેના વશંજો સાથે 

અને તેના વશંજોને સ©ંયામા ંવધારો કરવાની ઘોષણા કર# હતી. આ બધા વષ§થી ઈçામે ઈaરOુ ંવચન 

માALુ.ં હવે દ)વ ેઈçામન ેનામ આ+Lુ ંઅન ેકÑુ ંક) તેO ુ ંનામ ઇçાહ#મ હશે !નો અથI થાય ક) ઘણા લોકોના 

િપતા! તેમણે સરાઈOુ ંનામ બદલીને સારાહ કLુ° !નો અથI રાgSોની માતા! આ ક)વી ર#તે હોઈ શક)? 

ભગવાન અçાહમ ખાતર# આપે છે ક) તેની પ7ની સારાહ ક.પના અને એક 0<ુને જAમ આપશે. આ કરાર 

કોઈ વારસદાર વગર માAય ન હોઇ શક), ક)મક) દ)વના કરારમા ંતેમના વશંજોનો સમાવેશ થતો હતો. અમે 

અçાહમને હસતા અને િવચાર#ને સાભંળ# શક#એ, "áુ ં100 વષIનો હોઈશ અન ેસારાહ 90 હશે." પરંY ુ

અçાહમ માનતા હતા અને દ)વે તેને Aયાયીપણાની !મ †ેય આ+યો હતો. 

તમે અçાહમ અને સારાહ સાથે હસશો? અથવા, éુ ંતમ ેકદાચ અિવaાસથી તેમની ^ખૂIતા પર હસી જતા 
હોવ ક) !થી આટલા વષ§ Cધુી આવા વચન પર િવaાસ? ઈaર) ઈçાહ#મ અને તનેા વશંજો અન ે
આઇઝેકનો જAમ થયો હતો. આનદં અન ેઉજવણી ક.પના! બધા હા2ય સાભંળો! 
ûયાર) બuુ ંિનરાશાજનક દ)ખાય 7યાર) આશા સાથે રાહ જોવી ગમ ેછે? આ અçાહમ અને સારાહની વાતાI છે 

તાbંુ éુ ંછે? ûયાર) તમે અશT માટ) 0છૂ× ુ ંછે? éુ ંતમાર# આશા Qવતં રાખવામા?ં તમારો સઘંષI éુ ંહતો? éુ ં

તમે તમાર# ëતને અિતશય હસતા શોધી રXા ંછો? તમ ેtુsંુબ અને િમ<ો પાસેથી કયો સમથIન, અથવા 

અભાવ :ા+ત કય§ છે? ભગવાન અçાહમ વફાદાર રXા, તેમના વચન માટ), અને તેમના કરાર માટ) 

ભગવાન તમે અને મારા માટ) તેમના લોકો વફાદાર રહ) છે. ઈçાહ#મ અન ેસારાહ) જોLુ ંન હY ુ ંક), "રાgSો" 

તેમનામા ંમાનતા હતા ક), "áુ ંતાર# અને તાર# અને તારા વશંજો વZચેની એક સનાતન કરાર તર#ક) મારા 

કરારને 2થાિપત કર#શ. 
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1.2 - 

 

,&#)$: અçામ હવે 99 વષIનો છે. ભગવાન ભગવાન તેમની પાસ ેફર# આવે છે અને ફર# લગભગ 25 
વષI અગાઉ તેમણે તેમની સાથે કર)લા કરારની 0Fુgટ કર) છે. 
 

/N,-7: ઉ7પિÖ 17: 1-8 વાચંો. 
 

O$.$.>: નRધ લો ક) બધા ઈaર) એçામ સાથે કર)લા કરારની ખાતર# કરવા કÑુ ંછે. 
 

1. yલોક 2: ભગવાન કહ) છે ક) તે મારા અને તમારા વZચે _________________________________ મારો 
_______________________ કરશે, અને ________________________________________________ તમે 
___________________________________________________________________________________. " 

2. yલોક 3: ઈçામ ઘી પડÍો અને ભગવાન તેમના કરારOુ ંવણIન કર) છે "તમ ેઘણા 
______________________________________ (yલોક 4) ના ______________________________ હશે." 

3. yલોક 5: ઈçામને ઈçામOુ ંનામ બદલવામા ંઆãLુ ંછે. નRધ: તમારા બાઇબલમા ંપાનાના ત*ળયે એક 
સકં)ત હોઇ શક) છે ! તમને અçામ એટલે ક) ઉZચતમ િપતા કહ) છે. અçાહમ ઘણા લોકોના િપતા છે "લાબંા 
સમય Cધુી તમાbંુ નામ ________________ કહ)વાય નહ~, પણ તમાbંુ નામ _____________________ 

રહ)શે, મm તમને ઘણા ____________________ ના ________________________________ બનાãયા છે." 

4. આ આગામી <ણ પåં:તઓ (છદંો 6-8) મા ં"áુ ંéુ"ં નRધ લો. તેમન ે*ચâªત કરવા માટ) તમારા 
હાઇલાઇટરનો ઉપયોગ કરો. 
એ. "áુ ંકર#શ ___________________________________________________________________” 
બી. "áુ ંકર#શ ___________________________________________________________________” 
સી. "áુ ંકર#શ ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________” 
ડ#. અને, કનાનની સમ< kિૂમ ûયા ંતેમન ેહવે પરાLુ ંઅને િવદ)શી ભગવાન તર#ક) ગણવામા ંઆવે છે, તે 
કહ) છે, "áુ ં _____________________________________________________________________” 
5 yલોકમા ં8 ઈçાહ#મને પોતાના વશંજો િવષે વચન આ+Lુ?ં તે કહ) છે, "... અને áુ ંકર#શ _____________ 
_____________________________________________________________________________” 
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&#P4"Qш*: ઈçાહ#મના 2થાને તમાર# ëતને ^કૂો. પZચીસ વષI પહ)લા ંદ)વ ેવચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) ત ે

તેમની સાથે હશે અન ેતે તમેને એક મહાન રાgS બનાવશે (ઉ7પિÖ 12: 2). દસ વષI પછ#, સરાઈએ બધી 

જ આશા છોડ# દ#ધી હતી ક) તે માતા બનશે અન ેપોતાને એ હક#કતથી ¶પાવી દ#ધી છે ક) ûયાર) 

ભગવાનએ તેના વચનOુ ંવચન આ+Lુ ં7યાર) તેના પિતને Bયાનમા ંરા©Lુ ંહોત, પરંY ુવચન ચો[સપણે 

તેણીને શામલે ન હોÄુ ંજોઈએ. તેથી, તેણીએ અçાહમન ેતેના સખત દાસી આપી. એક બાળક હાગાર માટ) 

થયો હતો સરાઈ અને હાગાર વZચેના પ8રવારમા ંઝઘડો થયો. અçાહમન ે87યાની પોતાની યોજના 

બનાવવા બદલ ખેદ ãય:ત થવી જ જોઈએ અને †]ા મા< એÄુ ંમાનતા હતા ક) ભગવાન તેમOુ ંવચન 

તેમને તેમOુ ંવચન 0bંુૂ કરશે પરંY ુûયાર) પણ તેમણે પસદં કLુ° હY ુ,ં પરંY ુતે દ)વની યોજનાને ચાલાક# 

કરવા માટ) ફર# કéુ ંકરશે નહ~. ûયાર) અçામ 99 વષIનો છે 7યાર) ઈaર ફર#થી દ)ખાયા અને તે જ વચનOુ ં

0નુbુå:તO ુ0નુરાવતIન કLુ°. તેમણે ઈçામ સાથે કરારબ] કયાI, તેOુ ંનામ બદલીને અçાહમ રા©Lુ ંઅને 

વચનના તમામ ઇZછાઓ ëહ)ર કયાI. 

જો તમે ઈçાહ#મOુ ં†ેgઠ િમ< હોત અને તમેણે હરાIન (ઉ7પિÖ 12: 1) છોડÒુ ંતે પહ)લા,ં ભગવાનએ તેમOુ ં
નામ બદલીન ે(ઉ7પિÖ 17), તો તમે તેમને éુ ંકહ)શો? આ સમય ûયાર) અçાહમ તમારા ત|ંમુા ંતમાર# સાથ ે
ભોજન લેવા આવે છે અને ભગવાન સાથે તેની છે.લી ^લુાકાતની ëણ કર) છે? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

O$TQ626 K#R: 
1. એક સમય યાદ કરો ûયાર) તમને રાહ જોવી પડ#, કદાચ અçાહમ Cધુી નહ~ પણ, તેમ છતા,ં પ8રå2થિત 
દદº રાહ જોવી માગતી. ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. રાહ જોવાના સમયે તમારા ક)ટલાક િવચારો éુ ંહતા? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

વાતાI ક)વી ર#તે 0રૂ# થઈ? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

&#P4"Qш*: આપણામાનંા ઘણાએ વચનો આ+યા છે ! Tાર)ય રાખવામા ંઆãયા ંનહોતા. વચન આપeેુ ં

નથી ! સબંધંોને Oકુસાન પહRચાડ# શક) છે અને નાશ પણ કર# શક) છે. કદાચ તમ ેએવા છો ક) !ણે વચન 

આ+Lુ ંછે પણ ત ેરા©Lુ ંનથી. 2વીકાર#ને ક) આપણે બીëને £ુઃખ પહRચાડÒુ ંછે અથવા ક|.ૂLુ ંછે ક) આપણે 

કોઈને £ુઃખ પહRચાડÒુ ંછે તો ભગવાનને હ#*લxગ અને સ0ંણૂIતા સબંધંો પાછા લાવવાની તક મળે છે. તમારા 
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મનમા ંઆવનાર ãયå:ત કોણ હોઈ શક)? આ ãયå:તમાથંી Yટૂ# અને િવZછેદન ેતોડવા માટ) :યાસ શV 

કરવાનો સમય છે અને ભગવાનને સબંધંને સમાધાન કરવાની તક :દાન કર# શક) છે._______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

:ાથIના: ઓ દ)વ, અçાહમ માટ) તમારા વફાદાર# માટ) આભાર. તમ ે! વચનો આ+યા ંછે તે માનવા †]ા 

આપવા બદલ તમારો આભાર. તમે તમારા વચનો તોડ# Tાર)ય ઘણી વખત મm બીëઓન ેવચન આ+Lુ ંછે 

અને માbંુ વચન પાïLુ ંનથી. tૃપા કર#ને મને માફ કરો અને તમાર# શå:તથી મન ેસ7ય 2વીકારવા માટ) 

પહ)લ કરો અને અAય લોકો માટ) કર)લા Kનુો ક|લૂ કર# શtંુ. હ#*લxગ અન ેઅપમાન ફર# એકવાર ફર# શV 

કરો. __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

1.2 . 

 

O$.$.>: ઈaર) વચન આ+Lુ ંક) ઈçામને તનેી પ7ની સરાઈ િવશે ! વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં વાચંો ઉ7પિÖ 17: 
15-17 અને yલોક 19. 
 

1. સરાઈ િવષે ઈaર éુ ંકહ) છે? 

એ. yલોક 15 મા ંતેના નામ િવશે: _____________________________________________________ 

બી. yલોક 16 મા ંવચન િવશે: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. અçાહમ 2પgટપણે માનવા માટ) સઘંષI કર# રXો છે ક) ઈaર ! વચન આ+Lુ ંછે તે ખર)ખર બનશે. yલોક 
17 ફર#થી વાચંો. તેમણે શરત ના િનરાશાજનક િન2તજે જોLુ.ં Ýસી-પાચં અçામ હäુ ગભIધારણ કરવા 
સ(મ હતા અન ેઅçાહમની 100 વષIની æમર) તે જોLુ ંક) હવે તે અને સારાહ બÚ ેિવભાવના માટ) સ(મ ન 
હતા. આ yલોક આપણને éુ ંકહ) છે, ! તેના િનરાશાને દશાIવે છે? 

એ. yલોક મા ંતમેના ^iુામા ંઅને લાગણીશીલ :િતભાવ નો8ટસ 17: ____________________________ 
બી. તેમના :{ો નો8ટસ: 

I. ______________________________________________________________________ 
II. ______________________________________________________________________ 
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3. ભગવાન તેમના �દયના bુદન સાભંïLુ ંઅન ેતેમણ ેવચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તેમણ ેપ8ર0ણૂI કરશે ક) તેને 
ખાતર# આપવામા ંઈaર) ë®Lુ ંક) ઈçાહ#મ સમQ ગયા ક) માણસની પહ)લ અથવા (મતાને લીધે આ 
વચનની પ8ર0ણૂIતા શT ન હતી પરંY ુપ8ર0ણૂIતા ભગવાન પર સ0ંણૂIપણે આધાર રાખે છે. 
એ. yલોક 19: પછ# ભગવાન જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,, "સારાહ તમાર# પ7ની કરશે ________________________ 
બી. તેOુ ંનામ _______________________ હશે. "áુ ંકર#શ __________________________________ 
_____________________________________________________________________________” 
 

O$TQ626 K#R:éુ ંતમે Tાર)ય તમાર# ëતન ેકંઈક એÄુ ંકહ# રXા ંછે ક), "આ મારા હાથની બહાર છે áુ ં

éુ ંકર# શtંુ તે કંઈ નથી "? અથવા, "એકદમ કંઈ શT નથી"? આ સમય,ે અમે પણ, ઘોર િનરાશામા ંઆñયI 

પામીએ છ#એ ક) પ8રણામ éુ ંહશે અને ઘણીવાર તે સૌથી ભયાનક બનશે તેÄુ ંભયભીત થઈ જશે. ભગવાન 

િનરાશા તેમની લાગણીઓ તેમને અOલુ(ીને તેમના કરાર વચન રાખવા માટ) અçાહમ અને સારા વફાદાર 

હતા, !થી તેમના વફાદાર તેમના વચનો ?ારા અમને માટ) રહ) છે £ુgટ મા ંભગવાન :ેમ ના 0નુવwમો 

શોધવા માટ) થોડો સમય લો 31: 8 અને તેમના શNદ આરામ માટ) તેને આભાર: ભગવાન 0રૂતી છે. 

“___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________” 
 

S>#-шTQ6: લાબંા સમય પહ)લા 0નુિનßયમ 31: 8 ના આ પસેેજ મોસેસના મહાન નેતા મોસસે ?ારા 

યહોéઆુને બોલાવવામા ંઆãયા હતા. ^સુા ^7ૃL ુપામવાના હતા. જોéઆુ તેમના અOગુામી હશે. તેમણે આ 

શNદો ! ^સૂા પોતે ëણતા હતા તે સાµુ ંહY ુ ંતે જLéુઆુ છોડ# દ#uુ ંહY ુ.ં તેમOુ ંQવન સા*બતી છે ક) 

ભગવાન તેમની આગળ ર2તો તૈયાર કરવા, માગIદશIન અને 8દશામા ંજવા માટ) તમેની સાથે ëય છે, અને 

તેઓ Tાર)ય બાäુમા ંન જઇને તેમને છોડ# દ)શ ેકારણ ક) તેમણે ભયનો નાશ કય§ હતો અને યહોéઆુને 

8હxમત અને દોરવાની શå:ત આપી હતી. તમાર# 2^િૃત કાયI માટ), ઇAડ):સ કાડI પર 0નુિનßયમ 31: 8 લખો 

અને ^સૂાએ યહોéઆુ સાથ ેવાત કરતા આ શNદોન ેયાદ રાખવાOુ ંઆનદં માણો, ! આ 21 મી સદ# 

દરિમયાન આપણા માટ) Æબૂ જ Cસુગંત છે. 
 

[26 K#R: ûયાર) આપણે તેમન ેઅAય લોકો માટ) મૌ*ખક ર#તે રäૂ કર#એ છ#એ 7યાર) આપણી યાદમા ં

નવા અને સબંિંધત અથ§Oુ ં2મરણ કરો. éુ ંતમ ેકોઈ નતેા અથવા કોઈ ãયå:તને ઓળખો છો ક) !મના ?ારા 

તમે આ શNદો તેમન ેતેમના Qવનમા ંભગવાનની અડગ હાજર#ની ખાતર# આપવા કહ# શકો છો? કદાચ તે 

માતાિપતા, િશ(ક, બોસ અથવા સહ-કાયIકર છે. અથવા, કદાચ એક િમ< ! સઘંષI, સ¥ર#, અથવા તી¿ 
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એકલતા હ)ઠળ છે. તમાર# સા(ીથી દ)વની િવaાCપુણાની અને દયાથી તેમની સાથે વાત કરો. તમ ેéુ ંકહ# 

શકો છો ત ેBયાનમા ંલો ... __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

C.F3*.: આભાર, 2વામી, અçાહમ અને સારાહ :7યેની તમાર# વફાદાર#મા ંઅને મારા માટ) પણ આપના 

મહાન :ેમ માટ). મન ેસમજવા માટ) મદદ કરો ક) તેનો અથI એ નથી ક) áુ ંહમંેશા ંáુ ં! ઇZ¶ ં¶ ંતે મળેવી 

લેÄુ ંપણ તેનો અથI એ થાય ક) તમારો :ેમ અને મન ેવફાદાર રહ)Ä ુ ંનહ~._________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

1.2 1 

 

KM$.,*:ભગવાન!ઈçાહ#મસાથે2થાિપતછેતેકરારહમંેશમાટ)O ુએંકકરારહોÄુજંોઈએ. 

આકરારમા<ઈçાહ#મઅનેસારાહમાટ)જનહતો, પરંYપુેઢ#ઓમાટ)આવનારાવશંજોમાટ)આવવાOુહંY ુ.ં 

આશાaતકરારને†ેgઠર#તેસમજવામાઆંવેછેકારણક)આપણેતેનાભાગોOુપંર#(ણકર#એછ#એ. 

 

1. ãયા©યા: કરાર બે પ(ો વZચે કરવામા ંઆવેલ વચન અથવા કરાર છે. 

îજનેિસસ 17: 4 મા ંઆ કરાર બે પ(ોના મોટાભાગના દ)વતાઓ ?ારા શV કરવામા ંઆવે છે, અને બ ેપ(ોના 
નામે, !મ ક) ઈçાહ#મ, ના સમંત થયા. બે પ(ો આરંભ કરનાર ?ારા િનિñત :માણપ<ોને સમંત કર#ને 
એકબીë સાથે કરાર કર) છે. 

 

ભગવાન અçાહમને éુ ંકહ) છે તે વચન આપે છે આ "áુ ંઇZછા" છે ! આપણે પહ)લી ભાગમા ંજોLુ ંહY ુ.ં 

પછ# ભગવાન અçાહમને કહ) છે ક) તે તમેને éુ ંકરવા માગે છે. હક#કત એ છે ક) આ એક સનાતન કરાર છે, 

કારણ ક) તે ભગવાન ?ારા શV કરવામા ંઆãLુ ંહY ુ,ં !ણે કÑુ ંહY ુ ંક) કરાર પણ અçાહમના વશંજો સાથે અને 

પેઢ#ઓ સાથે આવવા માટ) હäુ Cધુી આãયા ંનથી. 
 

îજનેિસસ 9:16 મા ંઆપણે યાદ રાખÄુ ંજોઈએ ક) ઈaર) તેને અને "0íૃવી પરના સવI દ)હના ંદર)ક :ાણીઓ" 

વZચે એક સદાકાળનો કરાર કય§ છે. આ Oહુન ેઆપવામા ંઆવeેુ ંએક કરાર છે. આ કરાર અલગ છે. તે 

ભગવાન ?ારા શV કરવામા ંઆવી હતી, આ કરારની તમામ ઠરાવો તેમના ?ારા બનાવવામા ંઆãયા હતા, 

અને તેમણે એકલા કરાર રાખવા હતી સ+તરંગી તે કરારની યાદ અપાવે છે અન ેઆજ Cધુી રહ) છે. 
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O$.$.>: ચાલો ઉ7પિÖ 17 મા ંઈçાહ#મ સાથ ેબનલેા સનાતન કરાર પર નQકથી નજર કર#એ. 
1. yલોક ઓવરને Pતે äુઓ 7. કરાર વચન તેમના ભાગ તર#ક) ભગવાન વચન તર#ક) Æબૂ :થમ વ2Y ુéુ ં
છે? "áુ ંકર#શ ______________________________________________________________________." 

2. તેઓ તેમના ભગવાન હોવાનો વચન આપે છે અન ેઆમ તેમને તેમના લોકો તર#ક) લઇ ëય છે, તેઓ 8 
yલોકમા ંકહ) છે, "áુ ં_____________ અને તમારા ______________________________________ ને તમારા 
_________________________, ___________________________________ ની બધી જમીન, તમારા માટ) 
________________ પછ# આ0ુ ં¶.ં કાયમી ______________________________________________ ... " 

3. ફર#થી, તેમણે yલોક 8 મા ંવચન આ+Lુ ંછે, "... અને áુ ંતેમOુ ં_______________________________." 

4. અçાહમ સાથ ેકરારો આ+યા પછ#, ઈçાહ#મની આગળની વાત એ છે ક) ત ેઈçાહ#મ, તેના વશંજો અન ે
પેઢ#ઓની અપે(ા રાખ ેછે. છદંો 9-14 મા ંભગવાન તેમના ભાગ éુ ંહશે િનયત. આ પåં:તઓ વાચંો અને 
yલોક 10 અન ે11 લખો: "દર)ક 0bુુષ ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ મારા અને તમારા વZચે. " 
5. yલોક 12 અને 13 ઈçાહ#મના ઘર અને તેના સતંાનની CÚુત િવષે ઈaરના Cચૂનો િવશ ેવu ુમા8હતી 
આપે છે:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

1.2 ; 

KM$.,*: ઈaર) આ¡ાપાલનની અપે(ા રાખવી જોઈએ અને તે પછ# વચન આપે છે ક) ! લોકો કરારOુ ં

પાલન કર) છે, !ઓ CÚુત કર) છે. તે જ સમય,ે ! લોકો આ¡ા પાળે છે અને CÚુત નથી કરનારાઓ માટ) 

પ8રણામ છે. ઉ7પિÖ 17:14 મા ંભગવાન éુ ંકહ) છે ક) !ઓ આ¡ાOુ ંઉ.લઘંન કર) છે તેમને éુ ંથશ?ે _______ 

_____________________________________________________________________________ભગવાન 

હળવાથી કરાર નથી લેતા. તે પોતાના વચન, કરારનો તેનો ભાગ રાખશ,ે અને તે ઈçાહ#મ અને તેના 

વશંજોને CÚુત કરવાની અપે(ા રાખે છે, કરારનો ભાગ ëળવી રાખે છે. 
 

તેમ છતા ંકરાર તેમના tુળો અને tુsંુબોના વડા તર#ક) ઈçાહ#મને આપવામા ંઆãયો હતો અને તેમ છતા ં
0bુુષો CÚુત કરવામા ંઆવી હોવાનો સકં)ત આપે છે ક) તેઓ આ કરારનો એક ભાગ છે, આ કરાર õીને 
બાકાત કરતા નથી. મ8હલાઓને તેમના િપતા ?ારા કરાર સબંધંમા ંલાવવામા ંઆãયા હતા અને તેમના 
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પિતઓ ?ારા આશીવાIદ હ)ઠળ રાખવામા ંઆãયા હતા. yલોક 15-16 મા ંસારાહ િવષનેા દ)વના શNદો યાદ 
કરો. તેઓ છદંો  મા ંઅçાહમ તેમના શNદો લગભગ સમાન હતા5-6. 
 

21 મી સદ#મા ંઘણા બાળકના બાળકોને હોå2પટલ છોડતા પહ)લા ંCÚુત કરવામા ંઆવે છે. યáદૂ# 

પ8રવારોમા,ં તેમ છતા,ં આ િવિધ ઘણીવાર રNબી ?ારા ઘરની અથવા સભા2થાનના સે8ટxગમા ંકરવામા ંઆવ ે

છે. CÚુત અçાહમ અને તનેા પ8રવારને આઠમી 8દવસે અથવા યáદૂ#ઓના ઘર અથવા સભા2થાનમા ંિવિધ 

તર#ક) અથવા જતા પહ)લા આuિુનક હોå2પટલોમા ંત|ંઓુમા ંCÚુત કરવામા ંઆવી હોય, તો આપણ ેëણીએ 

છ#એ ક) CÚુત ર:ત વહ)વડાવવા માગંે છે. ફર# એક વાર આપણ ેપાછલા પાઠમાથંી યાદ કર#એ છ#એ ક) 

સમ< ઇિતહાસમા ંર:તOુ ંઉતારÄુ ં8હતાવહ હY ુ.ં શેષ લોહ# પાપ ઉપર આવyયક આવરણ હYુ.ં હવે 

ભગવાન ઇZછતા હતા ક) તમેના લોકો આ ઓળખને તમેના લોકો તર#ક) લાવશે. તઓે બધા શેડ ર:ત ?ારા 

આવર# લેવામા ંઆãયા હતા. તેમના સબંધંો તમેની સાથે તેમના કરાર સબંધંન ેકારણે Cરુ*(ત હતા. તેમણે 

પોતાOુ ંભગવાન બનÄુ ં(yલોક 7) અન ેતેમણ ેતેમન ેતેમના લોકો  ëહ)ર કયા°(yલોક 14). 
 

C:6@7W7::થમ નજરમા ંતે ઇçા8હમ, સારાહ અને તેમના વશંજો સાથે કરાર કરવા માટ) પસદં કર)લા મોટા 
સોદા !Äુ ંલાગYુ ંનથી. પરંY ુજો આપણે નQકથી નજર કર#એ તો આપણ ેઈaરના ઇZછા અને તેમના 
ઈaર હોવાનો દાવો કરવા માટ) તેમના માટ) અને તમેના લોકો બનવા માટ)નો કદર કરવાના નવા 2તર) 
આવી શક#એ છ#એ. નીચનેી પåં:તઓ äુઓ અને આ ભગવાન કોણ છે તેના પર :િત*બx*બત કરો અને આ 
લોકો કોણ છે ત ેિવશે વu ુëણો: 
 
1. ઉ7પિÖ 1: 1 અને ઉ7પિÖ 1:27 

 એ. ભગવાન કોણ છે: ___________________________________________ 

 બી. કોણ માણસ છે: ____________________________________________ 

2. ઉ7પિÖ 17: 1 
 એ. ભગવાન કોણ છે: ___________________________________________ 

 બી. ભગવાન માણસની અપે(ા રાખે છે: ______________________________ 
3. ગીતશાõ 8: 1-2 અને ગીતશાõ 139: 14-16 

 એ. ભગવાન કોણ છે: ___________________________________________ 

 બી. કોણ માણસ છે: ____________________________________________ 

4. િયમìયાહ 2:11, 13, 19 અને િયમìયાહ 33: 8 

 એ. કોણ માણસ છે: _____________________________________________ 

 બી. ભગવાન કોણ છે: ____________________________________________ 
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ભગવાન કોણ છે તે દશાIવતા આ પQેસનો સારાશં લખો: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

કોણ છે ત ેવણIન કરતા આ ફકરાઓનો સારાશં લખો:_______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

C.F3*.: હ) ભગવાન, મારા Qવનમા ંતમારો :ેમ વBયો છે. તમ ેજ આકાશો અને 0íૃવી બનાãયા ંછે. તમે 

સ0ંણૂI છે, ભગવાન ભગવાન સવIશå:તમાન છે. તમાbંુ નામ આખી £ુિનયામા ંભãય છે. તમે મારા સ¥ક છો 

અને 0íૃવીની બધી :ëઓOુ ંસ¥ન કLુ° છે. તમે ઇZછો છો ક) માbંુ Qવન દોિષત ન હોય, છતા ંતમાર# 

મહાનતાને લીધ,ે તમે મારા િવશે િવચારો છો અને માર# બધી *ચxતાઓ મન ેખબર છે. તમે મારા બધા પાપી 

િવચારો, શNદો અને બળવાખોર કાય§ પણ ëણો છો, પણ તે છતા ંતમ ેમાફ કયાI છે અને મને મારા તારનાર 

ઈCનુા ર:તમા ંé]ુ કયાI છે. તમે મારા Qવન પર દાવો કર#ને મારા ભગવાન બAયા ંછે અને મન ેતમારા 

પસદં કર)લા લોકોમાનંા એક તર#ક) પસદં કયાI છે. તમે એકલો જ áુ ંમારા �દય :શસંા અને આભાર મા ં

*લ¬ટ. 
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,&#)$: ઈçાહ#મના Qવન સાથે આગળ વધતા પહ)લા ંઇyમાએલને ! થLુ ંછે તે િવશે અમાર# îજ¡ાસાન ે

સતંોષવાની જVર છે. ચાલો સમી(ા કર#એ સારાયે તેના સãહ)તા હાગારને ઇçામ આ+યો તે તેની સાથે Cઈૂ 

ગયો અને તેણે ક.પના કર#. ûયાર) તેણી ëણતી હતી ક) તેણી ગભIવતી હતી 7યાર) હાગારને સારાય 

(ઉ7પિÖ 16: 4) નો િતર2કારવાOુ ંશV થLુ ંઅને Pત,ે સરાઈએ હાગારને તેનાથી £ૂર રા©યો (ઉ7પિÖ 16: 6) 

અને તે રણમા ંભગવાનના £ૂત ?ારા મળ# આãયો. તેણીને તેની રખાતની સરાઈ પરત ફરવાOુ ંકહ)વામા ં

આãLુ ંહY ુ ંઅન ેતેને રäૂ કરવા કÑુ ંહY ુ.ં પછ# દ)વ£ૂત તેણી વશંજો વધારવા માટ) વચન આ+Lુ ં!થી તઓે 

વu ુગણતર# કર# શક) છે. 
 

îજનેિસસ 16 મા ંયહોવાના £ૂતના હાગાર પાસેના શNદો તેના દ#કરા િવશે કંઈક Pશે ગભરાયેલા છે. :થમ, 

તેણીની ગભાIવ2થાની 0Fુgટ થાય છે અને તેને કહ)વામા ંઆવે છે ક) તેણીનો 0<ુ હશે. તેને કહ)વામા ંઆવે છે 

ક) તે તેના નામ ઇyમાએલ છે. તેમના નામનો અથI છે ક) ભગવાન તમારા £ુઃખી સાભંïLુ ંછે. પછ# દ)વ£ૂત 

આગળ કહ) છે ક) ઇyમાએલ માણસનો એક જગંલી ગધેડો બનશ,ે !થી ત ેદર)ક જણ સામે હશે અને બધા 

તેની િવbુ] થશે અને તે તનેા તમામ ભાઈઓ :7યે £ુyમનાવટમા ંQવે છે. :કરણનો Pત આવે 7યાર) 
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અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) હાગાર એ અçામને એક 0<ુનો જAમ આ+યો હતો; તેને ઇyમાએલ અને ઇçામOુ ં

નામ આઠ-છ વષIની હતી. 
 

к/#6: 
1. ઇyમાએલ િવશ ે! આગલી વખત ેઆપણે સાભંïLુ ંએ ઉ7પિÖ 17. ઉ7પિÖ 17 મા.ં 18 ઇçા8હમ ûયાર) 
ભગવાન કહ) છે ક), "ઓહ, ઇyમાએલ તમાર# સમ( Qવી શક) છે." ઈçાહ#મને જવાબ આપીને ઇyમાએલ 
કહ)શે તેમOુ ંઆશીવાIદ, તેમ છતા,ં તે એવી ãયå:ત ન હોત ક) !ની સાથ ેભગવાન તમેની સદાકાળનો કરાર 
2થાિપત કરશે. 
2. ઉ7પિÖ 17:20 મા ંઈyમાએલ િવશે ભગવાન éુ ંકહ) છે? "ઇyમાએલની !મ, મm તમને સાભંïLુ ંછે, 

 એ. માર# પાસે _________________________________________________________ હ#મ છે; 

બી. અને ____________________________________________________________________ 

તે _____________________________________________________________________, અને 
 સી. áુ ંકર#શ ________________________________________________________________." 

3. ઈaર) ઈaર) આપલેો સદાકાળનો કરાર ! 8દવસે થયો હતો ત ેજ 8દવસે અçાહમ આધીન રXો. ઉ7પિÖ 
17: 23-27 વાચંો. ઇyમાએલ િવશે éુ ંકહ)વાLુ ંછે તે äુઓ.  
 એ. કલમ 23: ઈçાહ#મે éુ ંકLુ°? ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. yલોક 24: "CÚુત કરવામા ંઆવી 7યાર) અçાહમ _______________________ વષIનો હતો." 
 સી. કલમ 25: "... ઇyમાએલનો 0<ુ __________________________________ વષIનો હતો ..." 

ડ#. yલોક 26: અçાહમ અન ેઇyમાએલ બનં ે____________________________________ એ જ 
__________________ પર હતા. 

 ઈ. yલોક 27: તેમની સાથ ેCÚુત કોણ હતી? _________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

અને, એÄુ ંિવચારÄુ ંજોઈએ ક) ઈçાહ#મના દ#કરા બનવાની જVર ન હતી. દર)ક 0bુુષ ક) તેના પ8રવારમા ં

જAમેલ ક) ઘરમા ંલાãયો, કારણક) તે િવદ)શીઓ પાસેથી ખર#દવામા ંઆãયો હતો ત ેCÚુત હતો અન ેઆમ તે 

સદાકાળના કરારના આશીવાIદ હ)ઠળ લાãયા હતા. ઈaરના <ેસ, éુ ંતેમના અયોHય :ેમ એક tૃ7ય! 
 

KM$$*: ઇCનુે આગળ äુઓ આપણ ેëણીએ છ#એ ક) ! લોકો માનતા હતા ક) 7ોસ પર તેમના ર:ત 

વહ)વડાવવામા ંઆãયા હતા તે લોહ# ! આપણા પાપોન ેઢાકં# દ) છે ત ેઈaર િપતા સાથે કરાર સબંધંમા ં

લાવવામા ંઆવે છે. éુ ંએક ભયાનક િવચાર! અçાહમ, ઇyમાએલ અન ેપ8રવારમાનંા બીë બધાએ કાયમી 

કરારમા ં:વેશ મેળવવા માટ) કંઈ કLુ° નથી. ભગવાન તેમના અયોHય :ેમ અçાહમ આãયા હતા અને 
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તેમને બધા માટ) કરાર વચન લાવવામા:ં તમેણે તેમના ભગવાન હશે અને તઓે તમેના લોકો હશે. તેથી, 

!મ આપણે ભાિવ અ\યાસોમા ંશીખીéુ ંતેમ, ભગવાન બા;+ત2મામા ંઅમન ેઆãયા છે અને આપણા Qવન 

પર એવો દાવો કય§ છે ક) ત ેઆપણા ભગવાન છે અને આપણે તેના બાળકોને આશીવાIદ ?ારા પાણી અને 

શNદો ?ારા બનાવવામા ંઆãયા છે, "મા ંિપતા, 0<ુ અન ેપિવ< આ7માOુ ંનામ. " 

 

C.F3*.: ભગવાન ભગવાન, !મ તમ ેઇyમાએલ સાથ ેકરાર કય§ છે, તમે માર# સાથે કરાર કરો છો. તમે 

મને તમારા પ8રવારનો સ\ય બનાãયો છે. તમ ેમન ેતમાbંુ બાળક કÑુ ંછે તમ ેમારા 2વગwય િપતાનો છો. 

તમે મારા દ)વ છો, áુ ં!ને 0જૂ કbંુ ¶ ંઅને 0જૂÄુ ં¶.ં મારા Qવનમા ંતમારા <ેસની tૃિત માટ) આપનો 

આભાર, તમે મારા માટ) éુ ંકLુ° છે ત ેિવશે માbંુ તારણ સ0ંણૂIપણે બાક# છે. મને યાદ રાખો ક) તમારા 

આશીવાIદો મારા Qવન પર ર)ડવામા ંઆãયા છે, ખાસ કર#ને ઇC ુ?ારા મારા સાથ ે0નુઃ2થાિપત સબંધંની 

આશીવાIદ, મારા ઉ]ારક. ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.2 ? 

 

/N,-7: ઇyમાએલનો બીજો સદંભI ઉ7પિÖ 21: 8-21 મા ંજોવા મળે છે. ઇઝરાયલે છે.લે અçાહમ અને 
સારાહ થયો છે આ પåં:તઓ વાચંો.  
 

O$.$.>: અçાહમના ઘરની Pદર ફર# ^yુક)લી ઊભી થાય છે આ વખતે ^yુક)લી éુ ંછે? 

1. કલમ 8: આપણે éુ ંશીખી શક#એ? આઇઝેક વBયો અને એક વખત તે Äલૂ અçાહમ એક મહાન 
____________________________________________________________________________ યોQ હતી. 
2. yલોક 9: પણ સારાહએ éુ ંજોLુ?ં _______________________________ માતાનો અ*ભગમ તેના 0<ુને 
નીચે પસાર કરવામા ંઆãયો હતો. 
3. yલોક 10: તેથી સારાહ અçાહમની éુ ંમાગં હતી? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. કલમ 11: ઈçાહ#મ Æબૂ જ £ુઃખી હતા બધા પછ#, ઇyમાએલ તેમનો હતો, ______________________ 
5. yલોક 12: ઈçાહ#મ માટ) ભગવાનOુ ંCચૂન éુ ંહY ુ?ં __________________________________________  

_______________________________તે વચન આપવામા ંઆãLુ ંહY ુ ંક) તે અçાહમના 0<ુ ઇસાક ?ારા છે. 
6. yલોક 13: ઇyમાએલની સાથે ઈçાહ#મને ભગવાનOુ ંવચન éુ ંછે? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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KM$.,*: ભગવાન ઈyમાએલને kલૂી ગયા ન હતા અથવા વાઘલેા રણના હાગારને ઘણા ંવષ§ પહ)લા ં

éરૂ Cધુી પહRચાડÍા હતા. હવે સારાહએ ઈçાહ#મને ઇîજ+તના Kલુામી અને તેના 0<ુને ¶ટકારો મેળવવા 

કÑુ ંછે. ઈçાહ#મ સારાહને સાભંળવા ઈçાહ#મને Cચૂના આપે છે તેથી, બી! 8દવસ ેસવાર) અçાહમ ક)ટલાક 

ખોરાક અને પાણી લે છે, તમેને હાગાર આપ ેછે, અને ઇyમાએલ સાથે તનેે મોકલ ેછે.  
 

yલોક 14 શNદો સાથે Pત થાય છે, "_______________________ અને _______________________ 

_______________________ ના _______________________." તે વાચંÄુ ંસહ)eુ ંછે, પરંY ુિપતા અને 0<ુને 

અલગ રાખÄુ ંક)ટeુ ં^yુક)લ છે, ખાસ કર#ને િપતાન ેતેના 0<ુન ેમોકલવા માટ), !મને તે આપશે કદાચ 

ફર#થી Tાર)ય નહ~. તે ક)વો હોત? તેર વષI Cધુી અçાહમ અને ઇyમાએલ એકસાથે રહ)તા હતા. િનઃશકંપણે, 

ઇyમાએલે અçાહમને ઘણા આનદંદાયક (ણો આ+યા હતા કારણ ક) તે એક Lવુાનમા ંÄâૃ] પાùયો હતો. હવે 

સબંધં અને માતા અને દ#કરાને બર)શેબાના િવશાળ રણમા ંબહાર મોકલી દ)વામા ંઆãયા. અçાહમ ëણતા 

હતા ક) ખોરાક અને પાણી મા< તેમને અ7યાર Cધુી મળેવશે અને પછ# 0રુવઠો 0રૂો થશે. 
 

O$.$.>: હવે વાતાI રણમા ંમાતા અને 0<ુ સાથ ેશV થાય છે. îજનેિસસ 21: 15 મા ંઆપણે ëણીએ છ#એ 
ક) જળ ચાલે છે અને હાગાર) તેના નાના દ#કરાને એક ઝાડ નીચે ^કૂ# દ#ધી છે. 
1. કલમ 16: હાગાર પછ# éુ ંકLુ°? તે éુ ંિવચારતી હતી? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. કલમ 17: તેમના 0<ુ રડતી સાભંળવામા ંઆવી હતી "અને ભગવાન ___________________ છોકરો ના 
______________ ... '____________________________________ éુ ંતમ,ે હાગાર?ડર નથી, ભગવાન માટ) 
_________________ છે_____________________________ ના _______________________ ûયા ંતે છે. " 
3 .yલોક 18: તણેીએ éુ ંકરવાOુ ંCચૂન કLુ° હY ુ?ં ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. yલોક 19: તણેે Öખો ખોલી 7યાર) દ)વે éુ ંકÑુ?ં _____________________________________________ 

5. કલમ 20: ઇyમાએલને éુ ંથLુ?ં તે ઉછયાI હોવાથી ભગવાન છોકરા સાથે હતા. 
 એ. તે Tા ંરહ) છે? _____________________________________________________________ 

 બી. તે éુ ંથLુ?ં ________________________________________________________________ 

 સી. તે ûયા ંરહ)તા હતા તે રણOુ ંનામ éુ ંહY ુ?ં ________________________________________ 

 ડ#. તેમની ઇîજ+તની માતાએ તેમના માટ) એક પ7ની Tા ંમળ#? _________________________ 
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1.2 \ 

KM$$*: ઈyમાએલ માટ) પરમેaરના :ેમ અન ેજોગવાઈ સતત હતી. અન,ે અમે 0છૂો, શા માટ)? તે અને 

તેની માતાએ સારાહ અને અçાહમને િધ[ારતા અને ઠ)કડ# ઉડાડ#. ઈyમાએલ શા માટ) ઈaરના :ેમ અન ે

તેમના Qવન માટ) જોગવાઈનો અOભુવ કરતા હતા? ઉ7પિÖ 21:13 જણાવે છે ક) શા માટ) પરમેaર તેમન ે

વફાદાર હતા. "... કારણ ક) તે તમાbંુ _____________________________ છે." તે અçાહમનો 0<ુ હતો, 

CÚુત કરાãયો હતો અન ેસનાતન કરાર હ)ઠળ Qવતો હતો. ઇyમાએલન ેએક મહાન રાgS બનવાના વચન 

આપવામા ંઆãLુ ંહY ુ.ં ઈaરના વચન તેના હતા. 
 

માતાનો ભગવાન <ેસ, તેમના અિ:ય :ેમ, અમને બધા પર પડ) છે ઘણા લોકો !મને áુ ંઆ જગતન ેAયાયી 

અને અAયાયી બનં ેપર ભગવાનOુ ંઅપમાિનત :ેમ ર)ડતા ઓળખી શકતો નથી. અમે તેને વરસાદ સાથે 

äુઓ ત ેવરસાદ વરસાવશે અને પાણી આપણા પર પડ) છે. તેમના :ેમ કયાર)ય મïયા નથી, Tાર)ય લાયક 

નથી. :ેમ તેની સાથે શVઆત કર) છે અને ત ેબધાન ેઆપવામા ંઆવ ેછે. 1 åહોન 4:19 કહ) છે, "આપણ ે

:ેમ કર#એ છ#એ કારણક) તેમણે પહ)લા અમને :ેમ કય§ હતો." 

 

S3 ]:6,^: હવે બીQ F27ન લાઇçેર#મા ંબીQ બાઇબલનો માગI લાવવાની સમય છે. રોમનસ 6: 3-4 

આપણન ેયાદ અપાવે છે ક) આપણી પાસે એક નÄુ ંQવન છે કારણ ક) આપણ ે*Å2ત ઈCમુા ંબા;+ત2મા 

લીuુ ંછે અને ત ેઆપણા પાપો માટ) મરણ પાùયા છે, !થી આપણા બા;+ત2મામા ંઆપણે પાપમા ંમરણ 

પામીએ છ#એ અને !મ તે ^તૃમાથંી ઉઠÍો છે તેથી અમે પણ છ#એ તેને નવા Qવન આ+Lુ!ં ઇAડ):સ કાડI 

પર આ બે પåં:તઓ લખીન ે:ારંભ કરો. સમ< અઠવા8ડયામા ંતેમને યાદ કરો નીચેના :{ોના જવાબ 

આપવા સમય આપો: 
 

1. તમારા માટ) éુ ંતફાવત છે, તે ëણવા માટ) તમે પાપોની સદાકાળનો કરાર હ)ઠળ આવવાનો 
િવશેષાિધકાર માફ કરો છો અને હવે એક નÄુ ંQવન છે કારણ ક) તમે પાપના પ8રણામથી ^:ુત થયા છો? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. તમારા ક)ટલાકં :િત*બxબ ેéુ ંછે !મ તમ ેિવચારો છો ક) અçાહમ અને ઈyમાએલ !વા તમે અન ેáુ ંકéુ ં
કમાઈ શtંુ ક) ! ભગવાનન ેઆશીવાI8દત કરવા લાયક નથી, !મ તેમણે પોતાની ëતને આપણા ભગવાન 
તર#ક) ëહ)ર કLુ° અને આપણે તેમOુ ંલોકો બનÄુ ંજોઈએ? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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રોમનો માટ) તમારા ઇAડ):સ કાડIની પીઠ બાäુ પર 6: 3-4 ãયå:તગત એ;+લક)શન લખો. !મ !મ તમે 

ëણો છો ક) આ yલોકો કોઈપણ નવા લેખો અથવા શોધનો અથI એ છે ક) તમાર# પાસે અપરાધ અને 

શરમથી ^:ુત રહ)વા માટ) એક નÄુ ંQવન છે, તેમOુ ંQવન Qવતં છે. 
 

C.F3*.: ઓ દ)વ, આપણો :ેમ આપણા પર ર)ડવામા ંઆãયો છે. આભાર. áુ ંતેને દર)ક નવા 8દવસની 

Cુદંરતામા ંજોæ ¶,ં બાળકના :ેમમા,ં માર# જ~દગીની આસપાસની દો2તીમા.ં આપનો આભાર અને મન ેએમ 

માનવા માટ) સ(મ કરો ક) તમાર# tૃપા એ છે ક) મન ેતમાર# સાથે અનતંQવનની જVર છે.____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ભાગ 8 

 

/>7_. к#5: ચાલો એક સમી(ા માટ) સમય કાઢો. અમે ઘણા લોકો અને 2થળોએ રäૂ કરવામા ંઆãયા છે. 

ડાબી બાäુના 2તભંમા ંત ેન[# કર) છે ક) શNદ 2થાન અથવા ãયå:તOુ ંનામ છે અન ેપછ# છે.લા 2તભંમા ં

લખો ક) ! તમારા અ\યાસ ?ારા તમે દર)ક િવશે શી©યા છે તે કહો. તમને યાદ ન હોય તેવા જવાબને 

શોધવા માટ) પેસેજ સદંભIનો ઉપયોગ કરવામા ંઅચકાશો નહ~. આ કસોટ# નથી! 
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,&#)$ 

િનઃશકંપણે, આપણ ેબધા એવી વ2Yનુો િવચાર કર# શક#એ છ#એ ! અમારા માટ) કરÄુ ં^yુક)લ છે. કદાચ 

બીQ ર#ત એ છે ક) આપણ ેબધા એવી વ2Yનુો િવચાર કર# શક#એ ! આપણા માટ) અશT છે. મOgુય 

તર#ક) અમાર# પાસે મયાIદાઓ છે અમ ેફ:ત એટeુ ંજ કર# શક#એ છ#એ આ પાઠમા ંઅçાહમ :{ સાથ ે

સામનો કરવો પડÍો છે, "éુ ંભગવાન માટ) કéુકં અઘbંુ છે?" જવાબ 2પgટ દ)ખાય છે. ના, ભગવાન માટ) કંઇ 

^yુક)લ નથી. છેવટ), તે 2વગI અને 0íૃવીના સ¥નહાર છે. 
 

îજનેિસસ મા ં18 અમે અçાહમ અને તેની પ7ની સારાહ સામનો પ8રå2થિત Bયાનમા ંફરજ પડ# છે. તઓે 

Æબૂ જ Ä]ૃ છે અન ેસારાહ ! ઉમદા છે તે હવ ેગભIમા ંજAમે છે. સારાહની :િત87યા અિવaાસથી :{મા ં

હસÄુ ંછે, "éુ ંખર)ખર માર# પાસે એક બાળક છે, હવે áુ ંÄ]ૃ ¶?ં" અને ભગવાન કહ) છે, "કંઇક કઠણ છે?" 

 

ઈaર) ઈçાહ#મને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) ત ેઅને સારાહને એક 0<ુ હશે અન ે"ઈçાહ#મ ભગવાનને માનતા 

હતા, અને તેમણે તનેે તેન ેAયાયીપણાના Vપમા ં†યે આ+યો." પ8રå2થિત િવશે બuુ ંઅિવaસનીય હY ુ ંપરંY ુ

અçાહમ ભગવાનન ેમાનતા હતા. દ)વે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંઈaર) કÑુ ંહY ુ ંક) તનેે એક 0<ુ હશે. ઈaર) 

ઈçાહ#મને આશા આપી અને ઈçાહ#મ પર િવaાસ રા©યો ક) દ)વ ભગવાન માટ) અસ7ય નથી (હ|ુIઝ 

6:18). 
 

ના, ભગવાન માટ) કંઇ ^yુક)લ નથી! ભગવાન આ! તમારા ઘરમા ંદ)ખાયા તો, તમે તેને આવકાર કરશે? 

તમારા Qવનમા ંઅશT éુ ંછે, તે તમને કહ# શક) છે શT છે? éુ ંkતૂકાળમા ંકોઈની માફ# અથવા કોઈ િ:ય 

ãયå:તની ^7ૃL ુપર વCલૂાત છે? કદાચ તમારા Qવનમા ંઅશT પકડાયેલા :ેમથી 0નુઃ:ા+ત છે. તમ ે

ન[# કરો તમારા Qવનમા ંભગવાન માટ) Æબૂ ^yુક)લ નથી? 

 

કદાચ એક વu ુવ2Y ુBયાનમા ંલેવાની છે. આપણા માટ) Æબૂ ^yુક)લ છે éુ ંભગવાન માટ) Æબૂ ^yુક)લ નથી 

kતૂકાળના પાપો ! આપણ ેkલૂી ન જઈએ તેટeુ ં^yુક)લ છે, ભગવાન કોઈ વu ુયાદ નથી (િયમìયા 

31:34). આપણ ે! :ેમ શોધીએ છ#એ તે Æબૂ જ અગ7યOુ ંછે. (િયમìયાહ 31: 3) એક સબંધંની Cરુ(ા ! 

આપણન ેએકલતા અને 7યાગની લાગણીઓથી ર(ણ આપે છે તે Tાર)ય છોડ#ને નહ~ છોડવાOુ ંવચન આપ ે
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છે (8હæ ૂ13: 5). ભગવાન માટ) આ વ2Yઓુ Æબૂ જ ^yુક)લ નથી મા< છે, તેઓ તમેના વચનો છે ત ેઅસ7ય 

નથી કર# શકતા. તેOુ ંવચન સ7ય છે અન ેસ7ય એ છે ક) તે કોણ છે. 
 

éુ ંતે Æબૂ જ અઘbંુ છે ક) ભગવાન આપણન ે:ેમ કર) છે ક) !મણ ેઆ જગતના માગ§ને અOસુરવા ઇZછ#એ 

છ#એ (એફ)સી 2: 1-10)? éુ ંતે Æબૂ ^yુક)લ છે કારણ ક) ભગવાન આપણને :ેમ કર) છે !ઓએ તેમની 

પાસેથી અલગ રહ)વાOુ ંપસદં કLુ° છે અન ેતેમના £ુyમનો તર#ક) Qવશ?ે éુ ંતે Æબૂ જ અઘbંુ છે ક) ભગવાન 

આપણન ે:ેમ કર) છે અને અમને તેની સાથ ેQવતં બનાવી દ) છે? *Å2ત ઈCમુા ંશાaત Qવનની તેમની 

મફત ભેટ મેળવવા માટ) éુ ંતે Æબૂ જ ^yુક)લ છે? éુ ંતે એÄુ ંમાનવા માટ) Æબૂ જ અઘbંુ છે ક) તેણ ેસારા 

કાય§ કરવા માટ) આપણન ેઈCમુા ંબનાãયા છે? ભગવાનનો આભાર, ! કહ) છે, "માય <ેસ તમારા માટ) 

0રૂતા છે, ક)મક) માર# શå:ત નબળાઇમા ંસ0ંણૂI બને છે (2 કોર~થી 12: 9)." 
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1.2 - 

 

KM$.,*: ûયાર) આપણે તેમની વાતાIઓ સાભંળ#એ છ#એ 7યાર) આપણે લોકો િવશે ઘÓુ ંશીખીએ છ#એ. 

ઘણી વખત ûયાર) આપણે સમાન અOભુવો શેર કર#એ છ#એ અથવા અAય લોકોએ વાતાI કહ)વાના વાહક 

?ારા પોતાને Æ.ુલા પાડવા માટ) સમય કાઢવો હોય 7યાર), અમે એવા લોકો સાથ ેપ8ર*ચત થવા લાગીએ 

છ#એ ! છેવટ) નQકના ંિમ<ો બન ેછે. આ પાઠમા ંઅમ ેઅçાહમ અને તેમના પ8રવાર સાથે સકંળાયેલી 

ચાર અલગ અલગ વાતો વાચંીéુ.ં આ કથાઓ îજનેિસસ 18-22 મા ંમળ# આવશે. !મ !મ આપણ ેઆ 

કથાઓ વાચંીએ છ#એ તેમ આપણે <ણ :{ો 0છૂ#éુ:ં 
 

1. આ વાતાIની હક#કતો éુ ંછે? ઉદાહરણ તર#ક): અ(રો કોણ છે? વાતાI Tા ંથઈ છે? éુ ંખર)ખર 
થાય છે? 

 2. આ વાતાIમાથંી આપણ ેઈaર અને માનવëિત િવશ ેéુ ંસ7ય શીખી શક#એ? 

 3. માbંુ Qવન Qવવા માટ) આ વાતાI મારા માટ) éુ ંછે? 

 

વuમુા,ં તમને કથાઓ વZચ ેવાચંન સRપણીઓ કરવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. યાદ રાખો, આ 

અ\યાસમા ંબાઇબલમા ંલખલેી બધી ઘટનાઓનો સમાવશે થઈ શકશ ેનહ~, પરંY ુભિવgયના અ\યાસ માટ) 

આપણે ક)ટલાક લોકો સાથ ેશV કર# શક#એ છ#એ. સાહસ ચાe ુરાખવા માટ) છે :થમ વાતાIમા ંઅમે <ણ 

^લુાકાતીઓ ! એક 8દવસ અçાહમ અને સારાહની ^લુાકાત માટ) આãયા હતા ત ેëણવા મળે છે. આ 

^લુાકાત તેમના Qવનને કાયમ બદલશે. 
 

/N,-7: ઉ7પિÖ 18: 1-15 વાચંો. 
 

O$.$.>: વાતાIની હક#કતો જોઈએ છ#એ ... 
1. îજનેિસસ 18: 1 એÄુ ંલાગે છે ક) તે હક#કતની હક#કત બહાર છે. કોણ અçાહમ દ)ખાયા? ______________ 

2. અçાહમ Tા ંહતા અને તે éુ ંકર# રXા હતા? ______________________________________________ 

3. તે 8દવસનો સમય éુ ંહતો? ____________________________________________________________ 

4. અçાહમ ઉપર જોવામા ં(yલોક 2) તેમણે નQકના 2થાને કોણ જોLુ?ં____________________________ 

5. ûયાર) તેમણ ેતેમન ેજોયા 7યાર) તેમણે éુ ંકLુ°? _____________________________________________ 
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Ce5: કોઈ મદદ ન કર# શક) પરંY ુ:{ો 0છૂ# શક) છે. દા©લા તર#ક), 
 • આ 0bુુષો કોણ હતા? 

 • éુ ંઈçાહ#મને ખબર હતી? 

 • yલોકમા ંતેમની 87યાઓ 2 V8ઢગત હતા? 

 • éુ ંકોઈ પણ ãયå:ત ^લુાકાત લેવા માટ) આÄુ ંકLુ° હોત? 

 • તમાર# પાસે કોઈ :{ હોઈ શક) છે? _______________________________________________ 

 • બીજો :{ éુ ંહોઈ શક)? ________________________________________________________ 

 

к/#6 ).f%: વu ુતíયો ... 
1. ઇçા8હમે yલોક 3 મા ં0bુુષોને éુ ંઆ+Lુ ંહY ુ?ં _______________________________________________ 

2. તેમના ગરમ આમ<ંણ yલોક 4 મા ંચાe ુછે: ___________________________________________ 

3. આÄુ ંભãય આિતíય (yલોક 5)! ____________________________________________________ 
 
&#P4"Qшg/: 
• લોકો એક સ^દુાયથી બીQ જમીન પર ગયા 7યારથી હોå2પટા*લટ#ની અપે(ા હતી. અçાહમ તેના 
મહ)માનોને ક)વી ર#તે :ા+ત કર) છે? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• ઈçાહ#મે પોતાના મહ)માનોની આગળ પોતાને ન« કયાI. તેમણે તેમના CવુણI પગ માટ) પાણીથી 8રô)શ 
થવાની તેમની ભૌિતક જV8રયાતને પહRચી વળવાની માગણી કર# હતી, ! િનઃશકંપણે થાક)લા અન ે
^સુાફર#થી ડ2ટ# હતા. અને, તેમણે તેમના માગI પર ચાe ુરહ) તે પહ)લા ંતાજગી માટ) ખોરાક ઓફર. 
આિતíય અAય 8રô)શ. તમારા િવચારો: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

1.2 . 

 

O$.$.> ).f% #'6 )": હäુ પણ વu ુતíયો ... 
1. નRધ લો ક) ઈçાહ#મ આગળ éુ ંકર) છે ત ેéુ ંકરવા સારાહને 0છેૂ છે? ____________________________ 

2. તે પસદંગી, ટ)Aડર વાછરpુ ંપસદં કર) છે અને તે પોતાના નોકરને éુ ંકરવા કહ) છે? _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. વuમુા,ં તેમણે éુ ંતેમને લાવવા અને ભોજન સાથે સેવા આપ ેછે? ______________________________ 

4. અçાહમ તેમને પહ)લા ંખોરાક સેટ અને ûયાર) તેઓ ખાય છે તેણ ેéુ ંકLુ°? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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તેઓ તેમને સેવા આપવા માટ) તૈયાર હતા અને ખાતર# કરવા ઇZછતા હતા ક) તમેની પાસે તઓેની જVર 
છે. તેમની આિતíય તેમના મહ)માનો માટ) હતી. તેઓ ! કંઈપણ 8રô)શ 0રૂ# પાડવા માટ) આYરુ હતા. 
5. વાતચીત ઉ7પિÖ 18: 9 મા ંશV થાય છે ... 
 એ. તેઓ éુ ં0છેૂ છે? ____________________________________________________________ 

 બી. અçાહમની :િત87યા éુ ંછે? __________________________________________________ 

 સી. yલોક 10 મા ંવચન éુ ંછે? ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

6. આ બધા ંવષ§મા ંતેઓ 0ણૂI થવાના ંવચનની રાહ જોતા હતા. હવે તેમના પોતાના શર#રને જAમ 
આપવાની (મતા નથી અને હવે તે લાબંા સમય Cધુી ભગવાન તેમન ેદ)ખાય છે અને આગામી વષì 
અçાહમ કહ) છે, આ સમય િવશે સારાહ એક 0<ુને જAમ આપશ ેઆ વાતચીત દરિમયાન સારાહ Tા ંછે 
(yલોક 10)? ___________________________________________________________________________ 

7. આગળની yલોકમા ંઆપણને યાદ અપાવવામા ંઆવ ેછે ક) આ વચન ખર)ખર અશT હYુ.ં yલોક 11 મા ં
éુ ંકહ)વાLુ ંછે? અçાહમ અને સારાહ હતા ________________________________________________ 

સારાહ હતી _____________________________________________________________________ 

8. ભગવાનના આ વચનમા ંસારાહની :િતસાદ éુ ંહતી?________________________________________ 

9. આ 0bુુષો ?ારા આપવામા ંઆવલેા આ વચન િવશે તે éુ ંિવચાર) છે? "પછ# áુ ં¶ ં_________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. પછ# ભગવાન ઇçા8હમ 0છૂ×ુ,ં "શા માટ) કLુ° __________________________________________ 

11. સારાહ લાબંા સમય Cધુી માનતા ન હતા ક) આ વચન 0bંુૂ થÄુ ંશT હYુ.ં yલોક 14 મા ંતનેા હા2ય માટ) 
ભગવાન માતાનો :િતભાવ éુ ંછે?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. ભગવાન પછ# વચન 0નુરાવતIન ચાe:ુ "áુ ંકરશે_______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. મોટ) ભાગે બાબતોન ેવu ુખરાબ બનાવવા માટ) સારાહ __________________________ (yલોક 15) 
હતી. તેથી તેણીએ તનેા વતIનને શNદોથી નકાર# દ#ધી, "áુ ં____________________________ ન હતી." 

14. પરંY ુભગવાન તેના 87યાઓ માટ) જવાબદાર જવાબદાર હતી અને જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,, 
"__________________________________________________________________________________." 
તેમણે એકલા તમેણે ! તે હતો તેના ખાતર# કર#. તે "પોતાની ëતને હાસંી ઉડાવ ેછે ..." મા< ભગવાન 
તેના �દયના પોકાર સાભંળવા અને તેના અન ેઅçાહમ માટ) વચન તેમના શNદ મા ંમાને છે તનેા કૉલ 
કર# શકો છો. 
 
 
 
 
 



 
41 

 

1.2 1 

 

+,-" !"# :(h" ш7х7 шкVH?અગાઉ આ પાઠમા ંઅમને કહ)વામા ંઆãLુ ંહY ુ ંક) અમે વાતાIઓની 

Pદર જોઈéુ ંક) તઓે ભગવાન િવશે éુ ંસ7ય જણાવ ેછે. તેથી, :{ 0છૂવામા ંઆવે છે, "ઈçાહ#મ અને તેના 

<ણ ^લુાકાતીઓના આ વાતાIમાથંી આપણે ઈaર િવશે éુ ંશી©યા?" બાઇબલના િવ?ાનો અમને કહ) છે ક) 

<ણ માણસો બ ે2વગI£ૂતો હતા અને ભગવાન માનવ 2વVપમા ંસમાિવgટ હતા. ત ે£ૃyયમાન હતો, ભોજન 

ખાધો, અને ઈçાહ#મ અને સારાહ સાથે વાતચીતમા ંãય2ત હતા 
 

આ એAકાઉAટર આપણન ેતનેા િવશે éુ ંકહ) છે? તમારા િવચારોને તમ ેવાતાI પર :િત*બx*બત કરો તે ર#તે 
લખો ... _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

હમણા,ં છે.લ ેભગવાન એક ભૌિતક હાજર# આવ ેછે અçાહમ કહ)Ä ુ ંક) સારાહ એક 0<ુ હશે ûયાર) તે 

અçાહમને કહો, 7યાર) સારાહ અિવaાસમા ંહસતા.ં ત ેઅશT છે ûયાર) ભગવાન તનેા હા2ય િવશે તનેે 

પડકાર) છે 7યાર) તે ગભરાટમા ંKુëંVપ થાય છે અને äૂઠાÓુ ંપાછળ ¶પાવવા :યાસ કર) છે. ભલે તે 

તેણીની 87યાઓ પકડવામા ંઆવી ન હતી પણ ભગવાનને િવ^ખુ કર# ન હતી અન ેતેને તેમOુ ંવચન પા¶ ં

ખmચી લવેાOુ ંકારણ આ+Lુ.ં ઈçાહ#મ અને સારાહની અિવaાસ હોવા છતા,ં ઈaર) િવaાCપુણે કÑુ ંક) તે éુ ં

કરશે તે ^જુબ કાયI કર) છે. 
 

[26 K#R:આ વાતાIનો અ\યાસ 0ણૂI કરતા ંપહ)લા,ં અમને એવી એ;+લક)શAસ પર શોધવા અને 
:િત*બx*બત કરવાની જVર છે ! અમારા Qવનમા ંઈaરOુ ંવચન જોડ) છે. અમ ેએક ઐિતહાિસક ઘટના 
કરતા ંવu ુવાતાI બનાવવાના માગ§ શોધવા માગીએ છ#એ. 
 

1. અમે અçાહમ તેમના મહ)માનો :7યે ઉદારતા દશાIવતા જોવા તેમની સૌજAય આિતíય ઉદાહરણVપ છે. 

éુ ંતમે તમારા ઘર પર અ<ણી ãયå:તને મનોરંજક યાદ રાખી શકો, તમે નRધપા< ર#તે મહ7વ0ણૂI 

ગણવામા ંઆãયા? તે બોસ, :િશ(ક અથવા Kbુુ હોઈ શક) છે, તમે !ન ેÆબૂ ^.ૂયવાન ગણી શકો છો કદાચ 

તે કોઈ િમ< ક) શહ)રની બહારની કોઈ ãયå:ત હતી !ને તમે લાબંા સમય Cધુી જોઇ ન હતી. ! ãયå:ત 

આપણે નRધપા< ગણાય ત ેમાટ) આિતíય બતાવી એક વ2Y ુછે. 
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હવે કોઈ અë®યા ãયå:ત ક) !ની સાથે તમે સાર# ર#તે પ8ર*ચત ન હોવ તે માટ) આિતíય આપવા માટ)ની 

તક મળ# 7યાર) પ8રå2થિતન ેBયાનમા ંલેવા સમય કાઢો. તમારા મનમા ંક)ટલાકં િવચારો આવ ેછે? તે ãયå:ત 

કોણ હોઈ શક)? તમે તેમને આિતíય ક)વી ર#તે બતાãLુ?ં તમે કંઇક અલગ કરશો? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. તમે 8હæ ૂ13: 2 ના :કાશમા ંઅëણી ãયå:તને મનોરંજન કરવા િવશે િવચારવાOુ ંપસદં કર# શકો છો. 

આ yલોકમા ંઆપણે અë®યા લોકોના મનોરંજન માટ) :ો7સા8હત કર#એ છ#એ. અëણી ãયå:ત તમારા માટ) 

કોણ હોઈ શક)?_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. !મ તમે ફર#થી આ વાતાI વાચંી લો, તેમ ઈaર પર :િત*બx*બત કરો ! હમંેશા તેમના શNદ માટ) 

વફાદાર છે. ભગવાન આપણને અનૈિતક :ેમથી :િત87યા આપે છે, ûયાર) આપણે શકંા અને અિવaાસમા ં

હસÄુ ંઆપણા :7યેની તેમની 87યાઓ :ેમાળ અને દયા… છે, ભલે આપણ ેિવaાસમા ંિવaાસ રાખતા નથી. 

તમે તેના િવશે શીખી રXા હોવ તેવી ક)ટલીક ચીજો éુ ંહોઈ શક) ક) તમે અિવaસનીય થવાના અશT બની 

શકો છો અને તમાર# ëતન ેઅિવaાસથી :િતભાવ આપી રXા છો, Pદરથી હસતા? __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

C.F3*.: હ) ભગવાન, તમે મારા �દયમા ં2વાગત કરવા માગો છો. અçાહમ ન«તા0વૂIક તેમના મહ)માનોને 

મïયા અને પછ# તેમના :7યેના :ેમOુ ંિનદશIન કરવા તેમના ઘરની શVઆત કર#. áુ ંëÓુ ં¶ ંક) તમે મને 

:ેમ કય§ છે અને તમારા :મેOુ ં:દશIન કLુ° છે, મm ! કLુI છે અથવા કLુ° નથી, પરંY ુફ:ત મારા માટ)ના 

:ેમમાથંી. !મ !મ áુ ંતમને ëણવાOુ ંશીÆુ ં¶,ં માર) તમને િવaાસ આપવાOુ ંકહ#શ ક) તમે કોણ છો તે તમ ે

છો. અન,ે !મ áુ ંમાbંુ Qવન Qવી રXો ¶,ં તેમ િવaાસ કરવા માટ) મને િવaાસ આપો ક) ":k ુમાટ) કંઇ 

^yુક)લ નથી." ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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પાઠ 4 :માણમા ંsૂંકા હોય છે; તેમ છતા,ં આ પાઠમા ંઆ :ાયો*ગક િશ(ણ આપણને :ો7સા8હત કરશે કારણ 

ક) અમે :ાથIનામા ં:kનુી આગળ લોકો અને પ8રå2થિતઓ લાવીએ છ#એ. :ાથIના એ ભગવાનની ઉપાસના 

છે ! તેન ે:શસંા કરવા, તેને આભાર માને છે, અને તનેે પહ)લા ં*ચxતા અને *ચxતાઓ લાવ ેછે. :ાથIના અAય 

લોકો માટ) આપણી *ચxતાઓ લાવવા માટ) તક આપ ેછે. બીëઓ વતી :ાથIના કરવાના આ કાયIને મBય2થ 

:ાથIના કહ)વાય છે. 
 

અçાહમના ભ<ીë કનાન દ)શના દ*(ણી :દ)શમા ંસદોમ શહ)રમા ંરહ)તા હતા. સદોમની £ુgટતા એટલી 

મહાન હતી અને લોકોOુ ંપાપ એટeુ ંજોરદાર હY ુ ંક) ભગવાન શહ)રનો નાશ કરવા માટ) ઉભા થયા હતા. 

ભગવાન અçાહમ સાથે શેર કLુ° છે તે éુ ંકરવા જઈ રÑુ ંછે. અમ ેëણીએ છ#એ ક) અçાહમ, િવનાશના 

:kનુી યોજનામા ંસહ)લાઈથી ન આપી શક). તેમણે બો.યા અને :ામા*ણક લોકો વતી ભગવાન સાથે દલીલ 

કર#. શા માટ) £ુgટ લોકો સાથે Aયાયીઓનો નાશ થવો જોઈએ? પછ# અçાહમ વાટાઘાટો શV કર) છે, "જો 7યા ં

50 ધાિમßક ... 45 ... 40" છે અને છે.લે ત ે0છેૂ છે, "તો éુ ંમા< દસ ..." અને ભગવાન વચન આપ ેછે ક) 

દસ ખાતર તે સદોમનો નાશ ન8હ કર). અçાહમ ëણતા હતા ક) ભગવાન બધા જ 0íૃવીનો Aયાયાધીશ છે 

અને તે મા< તે જ છે. 
 

|કૂ ઓફ 8હæનૂા લખેક કહ) છે ક) અમે પણ, મBય2થી છે. હ|ુIઝ 7:25 મા ંઆપણે ëણીએ છ#એ ક) [ઈC]ુ 

સ0ંણૂIપણે તેમના ?ારા ઈaરમા ંઆવે છે તે બચાવી શક) છે, કારણ ક) તે હમંેશા તમેના માટ) દરિમયાનગીર# 

કરવા માટ) Qવે છે. "તેમણ ેએકવાર અને બધા માટ) તમેણે આપણા પાપો માટ) પોતે ઓફર કારણે તેમણે 

અમારા પર મBય2થી દ)વ િપતા માટ) વતી અમન ેડરવાની કંઈ જ નથી. આપણો સ0ંણૂI અન ેિનદ§ષ 

Pતરાય સાભંïયો છે કારણ ક) તેમણ ેઆપણા માટ) કLુ° છે ક) આપણે આપણી ëતન ેમાટ) ન કર# શક#એ. 

હવે તે આપણા ંપાપો માટ) ! સë આપણે લાયક છે ત ે£ૂર કરવા માટ) તે મBય2થી કર) છે 

 

પરંY ુમBય2થીના આ અિધિનયમને વu ુએક ભાગ છે. અમે દ)વના પ8રવારના સ\ય બAયા છ#એ, ! 

અમારા 2વગwય િપતાને દયા… બનવા અને તઓે ! પા< છે ત ેઆપી ન આપવા માટ) ફોન કર#ને tુsંુબ 

અને િમ<ોની વતી મBય2થી કરવાની િવશેષાિધકાર અને જવાબદાર# આપવામા ંઆવે છે. બીëઓ માટ) 
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મBય2થી કરનાર તર#ક) અમે "Pતર ઊભા" કરવાની તક આપવામા ંઆવે છે. અમે તેમને માટ) અને તેમની 

સાથે :ાથIના કરવા માટ) કહ)વામા ંઆવે છે. ઈaર િપતાએ અમને ઈCનુ ેઆપણી મBય2થી કરનાર તર#ક) 

આ+યો છે, તે આપણને અમાર# અરQઓ, અમાર# િવનતંીઓ, બનંે માને છે અને અિવaાસી લોકો માટ) 

અમાર# િવનતંીઓ સાથ ેઆવવા માટ) :ો7સા8હત કર) છે. અમાર# અરQઓ ભગવાનને તેમના :મેાળ દયાના 

આ†ય હ)ઠળ અAયને લાવવા માટ) બોલાવે છે. 
 

અçાહમના સજંોગો િવશ ેવાચંો, ખાસ કર#ને ûયાર) તે ભગવાનને £ુgટો સાથ ેAયાયીઓનો નાશ ન કરવા કહ) 

છે. અને, પાઠ 5 મા ંતેમના મBય2થીની :ાથIનાનો પ8રણામ શીખો. 
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,&#)$: îજનેિસસ 18 માનંી વાતાI એ યાદ રાખવાOુ ંચાe ુરાખે છે ક) ûયાર) અçાહમના <ણ ^લુાકાતીઓ 

રë માટ) તૈયાર હોય અને તેમના માગI પર ચાe ુરહ) 7યાર) éુ ંથાય છે. તે એક સારા સમાચાર-ખરાબ 

સમાચાર વાતાI છે :થમ, સારા સમાચાર ... ભગવાન અçાહમ અને સારાહને કહ) છે ક) આગામી વષì સારાહ 

એક બાળકના છોકરાને જAમ આપશે. ઉજવણી! પછ# ખરાબ સમાચાર વાતાI પહ)લા ંમા< અçાહમ અને 

ભગવાન વZચ ેવાતચીત આવે છે. તે એક વાતાI છે ! તેમના સબંધંોના સબંધંન ેદશાIવે છે. ચેતવણી પર 

રહો સબંધંી Öતર£ૃFgટ માટ) äુઓ 

 

ફર# એક વાર, !મ !મ આપણે આ અ\યાસમા ંઆગળ વધીએ તેમ યાદ રાખÄુ ંજોઈએ ક) આપણી 

પડકારમા ંકથાના તíયો પર Bયાન આપÄુ,ં) આપણે ભગવાન અને માનવતા િવશ ે! સ7ય શીખીએ છ#એ તે 

શોધી કાઢÄુ,ં અને c) ãયવહાbુ એ;+લક)શનમા ંCસુગંતતા શોધવા ! ઐિતહાિસક સબંધં ધરાવે છે અમારા 

રોîજxદા Qવનમા ંઘટના. 
 
 

/N,-7:વાચંો ઉ7પિÖ 18: 16-33. 
 

KM$.,*: ઈçાહ#મના તેમના ત|ંનુી આિતíયએ પયાIવરણ 0bંુૂ પાડÒુ ં!મા ં<ણ ^લુાકાતીઓએ તેમન ે

અને સારાહને વચનબ] સતંાનની CવુાતાIની ëહ)રાત કર#. હવે તેઓ પાસે આશર) સમયની ô)મ હતી અન ે

તે વા2તિવકતાનો સામનો કર# શક) છે અને નવા 0<ુની 0વૂાIOમુાન કર# શક) છે. તમાર# ક.પનાનો ઉપયોગ 

કર#ને તમે સારાહને બાળકની નસIર# બનાવવાની ãય2તતા, બાળકો ફિનßચરને વારંવાર ફર# ^લુાકાત, 

બૅિસનેટ ખર#દવા અને તમામ ગે!´સ સાથ ેટ)બલ અન ે2Sોલર બદલીન-ેકદાચ સા+તા8હક બાળોિતયાની 

સેવામા ંવધારો કરવાની ક.પના કર# શકો છો? એ સાµુ ંછે ક) ત ેક.પના પર થોડ# ઓવરબોડI હોઈ શક) છે, 

પરંY ુતે વાતાIને પ8રå2થિતઓમા ંલાવવા માટ) અમને મદદ કર# શક) છે. આગામી ક)ટલાકં મ8હના માટ) આ 

આગામી અન ેવચનબ] ઘટના માટ) આયોજન તર#ક) બીäુ ંકોઈ મહ7વOુ ંહશે. 
 

<ણ ^લુાકાતીઓ છોડ# ગયા તેઓએ અçાહમન ેસદં)શો પહRચાડÍો હતો અન ેહવે તમેના :વાસ ચાe ુ

રાખવાની જVર છે. તેમની પાસે અAય વ2Yઓુ છે ! કરવાની જVર છે. કલમ 16 જણાવે છે ક) "ûયાર) તઓે 
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ઊઠયા, 7યાર) તેઓ ______________________ તરફ આગળ જોતા." આ નકશાના અ\યાસને 2થાનો અને 

િનકટતાને સમજવા માટ) આવyયક છે. તમાર# બાઇબલની પાછળના :થમ બે અથવા <ણ નકશામા ંäુઓ 

અને ^તૃ સ^iુન ેશોધી કાઢો. પિñમમા ંડ)ડ સીમા ંદ*(ણ 8દશામા ંએક Yતૃીયાશં !ટલો ભાગ તમન ેહ)çોન 

મળશે. yલોકમા ંઉ.લખેેલા મમર)ના મહાન ઝાડ 1 હ)çોનમા ંછે. (ઉ7પિÖ 13:18 äુઓ.) આ એ જHયા છે ûયા ં

ઈçાહ#મ રહ)તા હતા અને ûયા ં^લુાકાતીઓ આãયા. yલોક 16 કહ) છે ક) તેઓ સદોમ તરફ જોતા હતા. 

સદોમOુ ંચો[સ 2થાન ëણીY ુ ંનથી પણ િવ?ાનો Cચૂવ ેછે ક) ત ે8દશામા ંઆગળ દ*(ણ છે ! તઓે જોશ,ે 

અથવા કદાચ એ*લવેશનમા ંનીચે. 
 

આ yલોકOુ ંકહ)Ä ુ ંછે ક) અçાહમ સદોમ તરફના :વાસન ેફર# શV કરવામા ંથોડા સમય સાથે તમેની સાથે 

ચા.યો. ફર#થી, અમે તેમના મહ)માનોને તેમની ગરમ સા2ંtૃિતક આિતíય અOભુવીએ છ#એ. 
 

O$.$.>: yલોક 17 મા ંભગવાન અમને તેમના પોતાના િવચારો ક)ટલાક પર દ) છે તે éુ ંકહ) છે તેના પર 
સાભંળો ... 
 

1. "éુ ંáુ ંજોઈએ______________________________________________________________________?" 

2. કલમ 18: "અçાહમ ચો[સપણે __________________ અને _______________________ રાgS બનશે, 
અને બધા _____ _________________________________________________________________ રહ)શે." 

3. yલોક 19: "કારણ ક) માર# પાસે ______________________ છે, તે તે કર# શક) છે _________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. yલોક મા ં20 તેમણે સદોમ અને િવશ ેઅçાહમ માટ) બોલે છે. ભગવાન éુ ંકહ) છે? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

1.2 . 

 

Ce5: 
1. ઉ7પિÖ 18:18, 19 મા ંઅçાહમ અને 20 મી અન ે21 મા અBયાયમા ંસદોમ અન ેગમોરાહ વZચેનો ભેદ éુ ં
છે? __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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2. દ)વે ઈçાહ#મને પસદં કય§ હતો, તેને આશીવાIદ આ+યો, અને તેમના ?ારા તેના Aયાયી હ)Yઓુ 0ણૂI કરશે. 
tુલ અçાહમ જમીન આ+યા હતા, વશંજો, અને સપંિÖ સૌથી ઉપર, આ સબંધંની 2થાપના કરવામા ંઆવી 
હતી કારણ ક) તેણે ઈçાહ#મ સાથે તેમનો દ)વ અન ેતેમના વશંજોનો દ)વ બનવાનો કરાર કય§ હતો (ઉ7પિÖ 
17: 7). îજનેિસસ 18: 17-21 અOસુાર, તેમના પોતાના :{નો જવાબ ભગવાન éુ ંહતો? _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. જો તમે ઈçાહ#મ હોત, તો ભગવાનના ંમનમા ંઆવા સમાવેશ તમ ેéુ ંકરશો? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

6.47> ).f% #'6 )": બે માણસો બરછ# ગયા અન ેસદોમમા ંજવાOુ ંતમે કરતા. 
1. yલોક 22: પરંY ુઅçાહમ િવશે આપણે éુ ંશી©યા? "અçાહમ __________________________” 
2. 23 થી 23 ની કલમ, ઈçાહ#મની 8હxમત જણાવે છે કારણ ક) તે પોતાના ક)સન ેભગવાન સમ( રäૂ 

કર) છે. :થમ, તે <ણ :{ો 0છેૂ છે: 
 એ. __________________________________________________________________? 

 બી. __________________________________________________________________? 
 સી. __________________________________________________________________? 

 

 ઈçાહ#મ ભગવાનને બનંે Aયાયી અને "0íૃવીના Aયાયાધીશ" હોવાOુ ંëણતા હતા (yલોક 25). 
તે દ)વના Aયાયીપણા અને તેના Aયાયને બÚે માન ેછે કારણ ક) તે પોતાના ક)સOુ ંપાલન કરવાOુ ં
ચાe ુરાખે છે. 
 

 એ. "આથી તમે £ૂર રહો ____________________________________________________ 
 __________________________________________________________ તમે £ૂર રહો! " 

 બી. "éુ ંનહ~? ______________________________________________________________” 

 

3. શા માટ) ઈçાહ#મને સદોમ િવષે *ચxતા હતી? ઉ7પિÖ 13: 10-13 વાચંો _____________________ 

4. yલોક 26 મા ંભગવાન Aયાય^િૂતß Aયાયાધીશ તર#ક) અçાહમને જવાબ આપ ેછે. ત ેéુ ંકહ) છે? ____ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. હવે yલોક 28 મા ંતેના :{ો éુ ંછે?  

 એ. __________________________________________________________________ 
 બી. __________________________________________________________________ 

 

6. અને ભગવાન જવાબ આપ ેછે, "જો áુ ંશોધી _______________________________________ 



 
49 

 

7. yલોક 29: વાતચીત ચાe ુરહ) છે અને ભગવાન મા< 7યા ં________________________________ 

મળ# આવે છે જો સદોમ નાશ ન વચન આ+Lુ ં
8. yલોક 30: ! ન«તા0વૂIક પોતાની ëતને uળૂ તર#ક) äુએ છે અને ફર#થી aાસથી ભર) છે ત ેકહ)તા 

હોય છે ક) ભગવાન તેમના K2ુસાને તેનાથી અટકાવે છે અને કહ) છે, "ધારો ક) _________________ 

7યા ંમળ# આવે છે?" 

9. yલોક 31: અçાહમ 0છેૂ છે, "જો 7યા ંમા< ___________________________________ મળ# શક)?" 

10. yલોક 32: પછ# અçાહમ મા< એક જ વાર બોલવા માટ) 0છેૂ છે. "ધારો ક) ___________________ 

7યા ંમળ# આવે છે?" 

અને ભગવાન જવાબ ________________________________________________________ 
તેમની વાતચીત સમા+ત થઈ ગઈ છે. ભગવાન :2થાન કર) છે અને અçાહમન ેઘર) પાછા ફર) છે 

 
 

1.2 1 

 

12(.* :(ш" +,-" 8%& ш7х7 шкVH:સદોમના ^åુ:ત ક) િવનાશ િવષે યહોવા સાથે ઈçાહ#મની 

વાતચીત િવશેની હક#કતોને આપણ ે£ૂર કર# છે. તેથી, અમે આ :{ 0છૂો: આપણ ેઆ વાતાIમાથંી ઈaર 

િવશે éુ ંશીખી શક#એ? અçાહમ અમને તે િવશે કહ) છે ક) તે કોણ છે. ઉ7પિÖ 18:25 વાચંો. તે ભગવાનને 

Aયાયાધીશ તર#ક) ઓળખે છે અને ëણે છે ક) તે ! યોHય છે ત ેકરશે. ભગવાન બનંે Aયાયી અને Aયાયી છે. 

તે માનવëતને િનદ§ષ અથવા દોિષત ëહ)ર કર) છે. તે જ એક છે ! કર# શક) છે. આપણામાનંા બધાએ 

પાપ કLુ° છે અને તેમની 0ણૂIતાના િનશાનની sૂંકા (રોમનસ 3:24) ^7ૃL ુપાùયા છે, ! તેમની પિવ<તાની 

માગંણી કર) છે. 
 

અçાહમ 2વીકાર) છે ક) ભગવાન એક Aયાય^િૂતß છે અન ેતે ! માનવëત પર તનેા 7ોધને ર)ડ# શક) છે તે 

માટ) આપણ ેéુ ંકર# શક#એ અથવા તે <ેસ (ભગવાન ! યોHય નથી તે આપે છે) અને દયા (ભગવાન ! 

યોHય નથી તે આપીને) આપી શક) છે. ઈçાહ#મે પણ દ)વની Aયાયીતાને માAયતા આપી હતી અને માALુ ં

હY ુ ંક) ભગવાન મા< યોHય વ2Y ુકરવા સ(મ છે, કારણ ક) Aયાય અને Aયાય બનંે તે છે ! તે છે તેનો એક 

ભાગ છે. તે તેના ડ#એનએ છે તેમણ ેપોતાની ëતન ેનકાર# શકો છો 
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C:6@7W7: 
1. એવા સમયનો િવચાર કરો ûયાર) તમે કોઈ સબંધંન ેિવસ¥ન કરવાનો અિધકાર ધરાવતા હો તે કારણને 

Bયાનમા ંરાખો કારણ ક) તે ãયå:તએ તમન ેિવaાસઘાત કય§ છે, અથવા તો તમાbંુ નામ બદનામ કLુ° છે 

અથવા તમને કોઈ ર#તે Oકુસાન પહRચાડÒુ ંછે. ___________________________________________ 

Aયાય કહ)શે ક) તમને સબંધં તોડ# કાઢવાનો અન ેકદાચ ãયå:તને કોટIમા ંલઇ જવાનો પણ અિધકાર છે. 

કદાચ, જો ક), આ ãયå:તOુ ં:િતિનિધ7વ કરનાર <ીë પ( તમાર# પાસ ેઆãયો અને તેમના વતી બાયંધર# 

આ+યો. આ પ(ે 2વીકાLુ° હY ુ ંક) સબંધંન ેતોડ# પાડવા અને દોષી ãયå:તને કોટIમા ંલઈ જવાનો તમન ેદર)ક 

હક છે, પરંY ુતે તમાર# સાથ ેનકારવા માટ) નકાLુ° છે ક) તેઓ તમારા િવશે સાµુ ંહોવાOુ ંëણતા હતા અન ે

તમે આ ãયå:તને માફ# અન ે2વીtૃિત આપવા માટ) દલીલ કર# છે. Aયાય 2થાન. 

2. અમે ëણીએ છ#એ ક) Aયાયની જVર છે, ઉદાહરણ તર#ક), ûયાર) અમે કાયદાનો ભગં કર#એ છ#એ. અમે 

પણ ëણીએ છ#એ ક) ક)ટલીકવાર આપણે ગડબડ કર#એ છ#એ. અમે સબંધંોમા ંિવaાસOુ ંઉ.લઘંન કર#એ 

છ#એ અથવા કોઈની સાથ ે£ુãયIવહાર કર#એ છ#એ. તેમ છતા,ં અમાર# પાસે કદાચ બધાએ અOભુવ કય§ છે 

ક), ûયાર) અમાર# 87યાઓ, િમ<, પ7ની, અથવા એક સહકાયIકરો હોવા છતા,ં :ેમાળ 87યાથી :િત87યા આપે 

છે. અમે 2વાથwતાથી વ7યાI અને Aયાયને લાયક. અમે ચો[સપણ ેતઓે ઓફર કર) છે ક) :ેમ અને (મા 

લાયક ન હતી 
 

K#R: !મ તમ ેતમારા Qવનમા ંસબંધંોનો િવચાર કરો ... 
• એક સમય યાદ કરો ûયાર) તમને કોઈની તરફ Aયાય કરવાનો અિધકાર હતો અને હäુ પણ તમાર# ëતને 
:ેમ અને (મા આપવાOુ ંમïLુ ંછે. 
• યાદ રાખો ક) કોણ સામેલ હતા. 
• વાતાIની તમાર# બાäુની સમી(ા કરો અને પછ# તેમની બાäુ. 
• કથા ક)વી ર#તે સમા+ત થાય તે Pગ ેિવચાર કરો. તમને અિધકાર હોવાનો અિધકાર હતો પરંY ુતમે માફ 
કરવાOુ ંપસદં કLુ° છે. તમે અલગ ર#તે કÑુ ંહશે અથવા કંઇક કLુ° હોત? 

 

C.F3*.: હ) :k,ુ áુ ંતમારો આભાર ક) તમ ેમા< ભગવાન છો. તમ ેAયાય સાથે િવaOુ ંસચંાલન કરો છો. 
મને યાદ કરાવવામા ંઆવે છે ક) તમારો Aયાય મને દોિષત ëહ)ર કર) છે પરંY ુતમ ેતમારા :ેમ અન ે(માને 
દયા આપવા 8દનથી વતIન કLુ° છે. મન ે(મા કરવા બદલ અને મન ેતમારો :ેમ અને અAયને માફ 
કરવાની તક આપવા બદલ આભાર. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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1.2 ; 

KM$.,*: આ વાતાIમા ંસદોમના લોકો અન ેખાસ કર#ને તેમના ભ<ીë લોટ માટ) ભગવાનની સાથે 
ભગવાનની :ાથIનાની !મ અçાહમની િવશેષ kિૂમકા છે. અçાહમ બીëઓ વતી સવાલ કર) છે, એટલે ક) 
સદોમ અને લોટ અને તેમના પ8રવારના લોકો. 
 

 O$.m$.:મBય2થી- અAયની *ચxતાઓ માટ) અAય વક#લાત વતી ભગવાનની આગળ આવવાOુ ં
કાયI છે. 1 તીમોથી 2: 1 મા ંઆપણે બધા મBય2થી બનવા માટ) :ો7સા8હત કર#એ છ#એ, ! અAય લોકો વતી 
ભગવાન સમ( આવ ેછે. 

 

K#R: આ વાતાIમાથંી એક અરQ અમને એવા લોકો તર#ક) :ો7સા8હત કર) છે ક) ! અAય લોકો વતી 
ભગવાનન ેદલીલ કર) છે. િમ<ો !ઓ બીમાર છે, ખરબચડા સમયમાથંી પસાર થઇ રXા છે, નોકર# 
Kમુાવવાનો અOભુવ કરતા હોય છે અથવા ! બાળકો ભાગી ëય છે તે સાથ ેસઘંષI કરવો એ તમામ 
ઉદાહરણો છે ûયાર) અમ ેમBય2થી હોઈ શક#એ છ#એ ! તેમના વતી ભગવાનની *ચxતાઓ પહ)લા ંલાવ ેછે. 
 

 1. મારા Qવનમા ંએક ãયå:ત કોણ છે !ના માટ) áુ ંમBય2થી કર# શtંુ? ____________________ 

 2. તમે ક)વી ર#તે તેના વતી ભગવાન આગળ લાવી શકો છો ત ેએક *ચxતા éુ ંછે? ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 3. આ ãયå:તની *ચxતા Pગ ેáુ ંéુ ંઈZ¶ ં¶?ં __________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

UV:,W2 UVc,#: રોમનો 8: 26-27મા ંઆપણે ëણીએ છ#એ ક) ઈaરનો આ7મા અમાર# આગેવાન છે. તે 
આપણી *ચxતાઓ અને આપણા માટ) ભગવાનની ઇZછા બનંે ëણે છે. અમારા આગવેાન તર#ક) આપણ ે
:ાથIના માટ) éુ ંખબર નથી 7યાર) પણ તે આપણા માટ) :ાથIના કર) છે. આપની નોટ|કુમા ંઆરામદાયક 
સવાલોના િવચારો લખો ક) ! ëણીને તમને ખબર છે ક) ઈaર તેમની આ7માની !મ સાભંળે છે કારણ ક) તે 
અમારા વતી મBય2થી કર) છે. 
 

S>#-шTQ6: અમને પહ)લા ંઅમારા માટ) જVર# છે ક) ઈaરની શå:ત અમારા વતી મBય2થી આ આપણન ે
આરામ અને આaાસન આપે છે. ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પåં:તઓ (રોમનો 8: 26-27) લખી લવેા અને 
તેમને યાદ કરવાOુ ંશV કરો. 

1.  yલોક 26 આપણન ેéુ ંકહ) છે? 

 એ. ûયાર) આપણે આ yલોકમા ંકહ#એ છ#એ ક) આ7મા આપણન ેમદદ કર) છે? _______________ 

 બી. éુ ંઆપણ ેહમંેશા :ાથIના કરવી જોઈએ?_________________________________________ 

 સી. ûયાર) આપણ ેOકુસાન પર છ#એ 7યાર) આ7મા આપણા માટ) éુ ંકર) છે?_________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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બી. ûયાર) આપણે Oકુસાન પર છ#એ 7યાર) આ7મા આપણા માટ) éુ ંકર) છે? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

1.2 9 

 

O$TQ626 K#R: 
1. ક)ટલાકં ચીજ છે !નાથી તમે હતાશા અOભુવ ેછે અથવા ભરાયા છો? ક)ટલાક િવચારો ક) ! તમને લાગે 
છે ક) તમાર# પ8રå2થિત અથવા સજંોગો અશT છે? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. તમે ક)વી ર#તે ëણી શકો છો ક) ઈaરની શå:ત તમાર# સાથે ગાઢ ર#તે પ8ર*ચત છે અને તમારા િવશ ે
તમારા િવશે વu ુëણો છો તે તમે ëણો છો? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. તમારા Qવનમા ં^yુક)લ લોકો, ^yુક)લ અOભુવો, અને ^yુક)લ સમયમા ંતમે ક)વી ર#તે પહRચશો ત ેર#તે 
તમારા માટ) ઈaરની શå:ત મBય2થી કર) છે તે ëણીને éુ ંતફાવત છે? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. તમે ક)વી ર#તે આગામી ^yુક)લ સમય માટ) તૈયાર# કર# શકો છો ! િનઃશકંપણે તમાર# ર#તે આવશ?ે 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

KM$.,*: અAય વતી ભગવાન સમ( આવÄુ ંિવશષેાિધકાર છે. અçાહમ 8હxમતથી ભગવાન સાથે 
pleaded. તેમણે 2વીકાLુ° હY ુ ંક) તે uળૂ અન ેરાખ િસવાય કéુ ંજ નહોY ુ ંપરંY ુતેમણે દયા માટ) તેમની 
દલીલ ચાe ુરાખી હતી. તમે છતા ંસદોમ અને ગમોરાહના પાપ એટલા જોરદાર હતા ક) આ શહ)રો 
ભગવાનનો 7ોધ ?ારા ઉપયોગમા ંલવેાના હતા, છતા ંઅçાહમ માનતો હતો ક) તે ઈaરના �દયને ફ)રવી શક) 
છે અને તેમન ેતેમOુ ંમન બદલી શક) છે. ઈaર સાથેનો તેમનો સબંધં ઘિનgઠ હતો. અçાહમનો તેનો નાશ 
કરનાર ãયå:ત સાથેના સબંધં પણ એ જ ãયå:ત સાથનેા સબંધંો હતા !મણ ેઅબીમહેની દયા માટ) 
બીëઓની વતી સાભંïLુ ંહY ુ.ં 
 

C.F3*.: ઇçા8હમ 8હxમત0વૂIક હäુ Cધુી ભગવાન પહ)લા ંન«તા0વૂIક આãયા તેથી, 8હxમત અને ન«તામા ં
તમાર# :ાથIનાઓને વખાણ અને આભારવાતા, િવનતંીઓ અને *ચxતાઓ ઉપર ઉઠાવવા પહ)લા ંતમાર# 
:ાથIના લાવશે. __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ચો[સ ãયå:ત અથવા પ8રå2થિતનો િવચાર કરો અને ત ેãયå:ત અથવા પ8રå2થિત વતી એક મBય2થી 
બનો. આ!, ભગવાન, áુ ં______________________________________________________ િવશે િવચાર# 
રXો ¶.ં áુ ંત ે:ાથIના કbંુ ¶ ં_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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,&#)$ 

આ પાઠમા ંઆપણ ે2પgટ ર#તે જોLુ ંક) દ)વનો 7ોધ સદોમ અને ગમોરાહના લોકોની £ુgટતા અને £ુgટતા પર 
ર)ડાય છે. આ વાચંવા માટ) એક અãયવå2થત વાતાI છે કારણ ક) તે 2પgટ ર#તે ભગવાનOુ ંAયાય દશાIવ ેછે ક) 
તેમની પિવ<તાની માગંણી તેઓ આ નગરોના લોકો માટ) ઉદારતા દશાIવતા નથી. £ૂતો મહાન િનણIય સાથ ે
કામ કLુ° હY ુ.ં તેઓએ લોટને િવનતંી કર#, "હર#! અથવા તમે £ૂર અધીરા કરવામા ંઆવશે. "અને ûયાર) 
લોટ ખચકાયા પછ# 0bુુષોએ તેમના હાથને પકડÍો અને Cરુ*(ત ર#તે તેમને શહ)રમાથંી બહાર લઈ ગયા. 
લોટ, તેની પ7ની અન ેતેમની દ#કર#ઓ દયા… બચાવી હતી. Aયાયને સદોમ અને ગમોરાહ પર નાખવામા ં
આãયો હતો પરંY ુલોટ અન ેતેના પ8રવાર પર ધીરજ અને દયા. 
 

પહ)લાનંા પાઠ અçાહમ માટ) ભગવાન <ેસ ëહ)ર તર#ક) ભગવાન લોટ, તેમના tુsંુબ અને સદોમ અને ના 
શહ)રો માટ) તેમની :ાથIના જવાબ આપવા વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં પાઠ 5 મા ંઆપણે દ)વના Aયાયને કાયાIલયમા ં
જોયા છ#એ કારણ ક) £ુgટોન ેકારણે નગરો નાશ પામી રXા છે અન ેતેમની િવbુ]ની મહાન આaાસન તેન ે
પહRચે છે. અમ ેભગવાન પણ દયા સાથ ેકામ શોધીએ છ#એ કારણ ક) તે લોટ અને તેના પ8રવારના 
Qવનને £ૂર કર) છે. સદોમના માણસોના પાપથી ભગવાન ગભરાઈ ગયા હતા; તેમ છતા,ં તેમનો :ેમ 
અçાહમ િ:યજનો માટ) :ચ*લત હતો અન ેતેમણ ેતેમન ે! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે તમેણે રા©Lુ ંહY ુ.ં 
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,&#)$: ઉ7પિÖ 19 અ\યાસ કરવા માટ) એક અãયવå2થત :કરણ છે. તેની સામ<ી ક)ટલાક લોકો માટ) 

તકરારનો õોત છે, છતા ંઆપણે યાદ રાખÄુ ંજોઈએ ક) આ અ\યાસનો હ)Y ુકોઈ ચો[સ પદ માટ) અથવા 

િવbુ] દલીલ કરવા માટ) નહ~ પરંY ુબાઇબલમા ં! લ©Lુ ંછે તે સમજવા માટ) ¡ાન મેળવવાની જVર નથી. 

આપણા માટ) ઈaરOુ ંવચન છે. 
 

/N,-7: îજનેિસસ વાચંો 19: 1-29  
 

O$.$.>: îજનેિસસ 18 ના Pતમા ંઆપણે વાZંLુ ંછે ક) ભગવાનની વાતચીત 0રૂ# થયા બાદ અન ે

અçાહમ ઘર) ગયો. ભગવાન ûયા ંગયા 7યા ંઅમ ેનથી ëણતા હોવા છતા,ં આપણ ેîજનેિસસ 19: 1 થી 

ëણીએ છ#એ ક) બે 2વગI£ૂતો સદોમમા ંપહRZયા. 
 

1. yલોક ^જુબ ત ે8દવસનો સમય éુ ંહતો 1? ____________________________________________ 

2. તેઓ કોણ ેસામનો કય§? __________________________________________________________ 

3. તે Tા ંહતા? ____________________________________________________________________ 

4. લોટની તા7કા*લક :િત87યા ûયાર) તેઓએ જોLુ ં7યાર) éુ ંથLુ?ં _____________________________ 

શહ)રના :વેશ?ાર અથવા શહ)રના :વેશ?ાર શહ)રના માણસો માટ) એક સામાAય 2થળ હYુ.ં 
îજનેિસસ 18: 1 મા ંઆપણે અçાહમ તેના ત|ંનુા :વશે?ાર પર બેઠા હતા. 

5. લોટની આિતíય, ! અçાહમ દશાIવે છે તે આિતíયની સમાન હYુ.ં તેમણ ેyલોક મા ં0bુુષો éુ ંઓફર 
કર# હતી 2? ___________________________________________________________________ 

 

Ce: 
1. તમને લાગે છે ક) લોત તમેને ઓળખે છે? ક)મ અથવા ક)મ નહ~? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. તરત જ તે તમેને દયા… આિતíય :દાન કર# રÑુ ંહોવાOુ ંજણાય છે. éુ ંતમને લાગે છે ક) લોટ તમેના 
આ<હથી ઝÕમી રXા છે ક) તેઓ તેમના ઘર) રહ) છે? ક)મ અથવા ક)મ નહ~? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

yલોક 3 મા ંéુ ંકહ)વાLુ ંછે? _______________________________________________________________ 
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3. અગાઉના :કરણમા ંભગવાન સાથે અçાહમની વાતચીત Bયાનમા ંરાખો. સદોમ અને ગમોરાહ શહ)રો છે 
ક) !મા ંતમે તમારા બાળકોને ઉછેરવા માગંો છો (ઉ7પિÖ 18: 20-21)? શા માટ)? ક)મ ન8હ? _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

કંઈક બરાબર અહ~ નથી. તમે તમારા અ\યાસ ચાe ુરાખો 7યાર) ચેતવણી પર રહો. 
 
 

1.2 . 

 

к/#6: 
1. લોતના સભામા ંબ ે0bુુષોએ પોતાના ઘર) éુ ંકLુ°? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. yલોક 3 મા ંઆપણે ક)વી ર#તે ëણી શક#એ ક) લોટ એ િવચારથી અ2વ2થતા છે? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. લોત ફર# એAજ.સ તરફ આિતíય બતાવવા દ)ખાય છે. તેમણે તેમના માટ) éુ ંતૈયાર કLુ°? _______ 

______________________________________________________________________________ 

4. કોઈક વ2YOુ ુ ંસકં)ત છે કારણ ક) અમને કહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ! રોટલી તેમણ ેઆપી હતી તે 
_____________________________________________ વગર બનાવવામા ંઆવી હતી. એક એવી 
લાગણી છે ક) લોટ તાક#દની લાગણી સાથે ઘરની આસપાસ દોડ) છે. ખમીર વગર બનાવવામા ં
આવેલી રોટલીન ેતે çેડને ખમીરની માગ સાથ ેવધતા સમયની જVર નથી. ઉ7પિÖ 18: 6 મા ંઅને 
ઈçાહ#મે તેમને માટ) તૈયાર કર)લી ભોજન સાથે સરખામણી કરો: 

5. yલોક 4: :વાસ માટ) આãયા હતા તે પહ)લા ંતેઓ બેડ ગયા હતા? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

6. તેઓ આ 0bુુષો સાથે éુ ંકરવા માગે છે (yલોક 5)? "લાવો _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

 :કરણ 19 મા ંઆપણ ેë®Lુ ંછે ક) તેમના મહાન પાપ અને £ુgટતા éુ ંછે. 
 

C:6&n$. Ce5: 
1. એકનો અથI છે ક) આ 0bુુષોની 87યાઓ સદોમની 2વીtૃત સ2ંtૃિતનો એક ભાગ છે. દ)ખીતી ર#તે 

ગમોરાહOુ ંશહ)ર કોઈ અલગ ન હY ુ.ં આ 0bુુષો તેમના પાપ સાથે પ8રå2થિત વણIવ ેછે. તે કંઈક 
નÄુ ંહY ુ?ં éુ ંતે tુsંુબ અને સામાîજક સ2ંtૃિતમા ંફ)લાLુ ંહY ુ?ં _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. જો તમે વાતાIમા ંઆ (ણે લોટ હોત તો તમે éુ ંકરશો? આ તમારા મહ)માનો છે તઓે રાત ખાવા 
અને િવતાવવા માટ) તમારા ઘર) આãયા છે. તમ ેબહાર ëણો છો ક) તમાbંુ ઘર એવા માણસોથી 
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ઘરેાયેeુ ંછે ! તમારા મહ)માનોને તેમની £ુgટતા અન ેપાપથી હાકં# કાઢ) છે. તમ ેક)વી ર#તે તેમને 
જવાબ આપવા જઇ રXા છો? ______________________________________________________ 

 
 

к/#6: 
 

1. લોટ આ 0bુુષોન ેમળવા માટ) બહાર ëય છે yલોક 6 જણાવે છે ક) લોટ કર) છે અને તે કહ) છે ક) તેના 
પોતાના વતIન અને કાય§ Pગે :{ 0છૂો. લોટ તેમને મળવા ગયો અને " ______________________ 
____________________________________________________________________________” 
2. તે 87યા તમન ેéુ ંCચૂવે છે? __________________________________________________________ 

3. તે ક)વી ર#તે તેમને સબંોિધત કર) છે?_____________________________________________________ 

4. yલોક 7 મા ંલોટ ?ારા :2તાવના éુ ં:દાન કર) છે?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

C:6&n$. Ce5: 
 

1. લોટ સદોમ અને ગમોરાહની આ kિૂમમા ંરહ)વાOુ ંપસદં કLુ°. ûયાર) તેમણે અને અçામે પોતાના ં
ઘટેાઓંને અલગ કર# દ#ધા 7યાર) લોતે પોતાના પ8રવાર અને ઢોરઢાખંર લીધા ંઅન ેઆ જમીન પર ખસેડÒુ ં
ક) ! બધી tÓૂુ ંઅને લીલા, જમીન ક) ! તનેા :ાણીઓ માટ) િવ0લુ :માણમા ંખોરાક આપશે. દ)ખીતી ર#ત,ે 

છદંો 6 અન ે7 થી આપણે ëણીએ છ#એ ક) લોત લોકો સાથે િમ<ો તર#ક) પ8ર*ચત થયા છે. વળ#, આપણે એ 
પણ અOમુાન પણ કર# શક#એ ક) તે પોતાના £ુgટ માગ§થી સાર# ર#તે પ8ર*ચત છે, કારણ ક) તેમણે પોતાની 
પાછળના દરવાë બધં કર# દ#ધા હતા, કારણ ક) તેઓ તેમના અિતિથઓ ?ારા વાતચીત અને વાટાઘાટોને 
સભંળાતા હતા. લોટના પા< િવશે તમારા ક)ટલાક િવચારો અને િનર#(ણો éુ ંહોઈ શક)? ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. કોઈના િપતા તેના tુમા8રકાને આ માણસોને આપે છે અને તેમન ેકહ) છે ક) તઓે "તમે તમેની સાથ ેéુ ં
કરો છો" ત ેકર# શકો છો, એÄુ ંéુ ંકરÄુ ંજોઈએ? એક િપતા ! સાµુ ંછે ત ેપોતાની દ#કર#ઓOુ ંર(ણ 0bંુૂ 
પાડ) છે. લોટએ તેમના ં0<ુીઓના ખચì મહ)માનો માટ) પોતાના ઘરની Cરુ(ા 0રૂ# પાડ#. તે જ સમય ે
સ2ંtૃિતને Bયાનમા ંલેવી જોઈએ. એક ઘરની Pદર મહ)માન ઘરની Cરુ(ા હ)ઠળ હY ુ ંઅને તે ર(ણ 0bંુૂ 
પાડવા માટ) કંઇ પણ કરવામા ંઆવશે. આ પ8રå2થિતમા ંલોટના પા< Pગે તમારા િવચારો અને 
િનર#(ણોમા ંવu ુéુ ંહોઈ શક)? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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1.2 1 

 

ãયાયામ: આગળ લોટના ઘરની બહારના માણસોની આ7મક પગલા ંઆવે છે. તેમની રણનીિતથી સાવચેત 
Bયાન આપો. 
1. કલમ 9 કહ) છે, "પાછા ëઓ," તેઓ જવાબ આ+યો. અને તેઓએ કÑુ,ં 'આ સાથી [લોટ] 
_____________________ આãયો, અને તે _______________________ બની ગયો! હવે અમ ેતેમની સાથ ે
કરતા ં___________________________________ વu ુખરાબ કર#éુ.ં '' કલમ 9 કહ) છે ક) તઓે લોટ અને 
"____________________________________________________" સામે સખત દબાણ ચાe ુરાખતા હતા. 
2. તેઓ 9 મી કલમમા ંકઈ ર#તનો ઉપયોગ કર) છે, ! તેમના ર2તો મળેવવા માટ) 
____________________________ છે. તેઓ લોટને તમેના Aયાયાધીશ તર#ક) કામ કરતા હોવાનો આરોપ 
^કૂ) છે અને તેઓ "વલણ કરતા ંવu ુસાર#" વલણ દશાIવતા હતા. નગરના લોકોએ લોત અન ેતેના tુsંુબન ે
:ા+ત કયાI હતા, તેમ છતા ંતેઓ તેમને િવદ)શી હતા. હવે તેઓ તેને તમેના સા2ંtૃિતક વાતાવરણને 
2વીકારતા ન હતા અને તેમના મહ)માનોને બહાર લાવવા માટ) તેમના િનદŒશોનો જવાબ ન આપીને લોટને 
જણાãLુ ંહY ુ ંક) તઓે ! કર# રXા હતા તે ખોsંુ હY ુ.ં éુ ંતેઓ તેન ેબ ેમોઢા તર#ક) જોતા હતા, એક વાત 
કહ#ને અને બીäુ ંéુ ંકLુ°? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. લોટના ઘરની Pદરના માણસો હવે ચા¥ લે છે (છદંો 10 અને 11). તઓે éુ ંકર)? 

 એ. __________________________________ બહાર 

 બી. અને ________________________ લોટ ___________________________________ અને 
 સી. ____________________ દરવાë 
 ડ#. પછ# તેઓ ___________________________________________________________ 
4. તેઓ yલોક 12 મા ંલોટન ેéુ ં0છેૂ છે?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. લોટન ેéુ ંકરવાOુ ંશીખãLુ?ં ____________________________________________________________ 

6. તેઓ લોત િવષ ેéુ ંકહ) છે? _____________________________________________________________ 

7. શા માટ) તઓે તનેો નાશ કરશે (yલોક 13)?________________________________________________ 

8. તેથી, લોટ પોતાના ભાિવ સસરાને શોધવા માટ) બધં કર) છે. તે éુ ંકહ) છે? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. તેમના :િતભાવ éુ ંછે? _______________________________________________________________ 

10. ડોન આસÚ છે અને £ૂતો તાક#દ સાથે કામ કર) છે (yલોક 15). લોતને éુ ંCચૂનાઓ છે? ____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

11.લોટ ક)વી ર#તે જવાબ આપે છે (yલોક 16)? _______________________________________________ 

12. 2વગI£ૂતોને અને તમેના tુsંુબને éુ ંકરવા મદદ મળે છે? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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13. 2વગI£ૂતોએ તેમને શહ)રમાથંી સલામત ર#ત ેબહાર લાãયા અને પછ# તેમને Æબૂ જ 2પgટ, તાક#દOુ ં
Cચૂનો આ+યા. તેઓ éુ ંકહ) છે? 

 

 એ. _______________________________________________________ 
 બી._______________________________________________________ 

 સી._______________________________________________________ 

 ડ#.________________________________________________________ 
 

14. છદંો મા ં18-22 અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ગમે તે કારણ માટ) લોટ ________________________ ના 
નાના નગર સલામતી શોધવા માટ) પરવાનગી આપે છે એAજ.સ માટ) અપીલ એકનો અથI એવો થાય છે ક) 
તેના 2વા2íય અથવા æમર એ આપિÖના áમુલા પહ)લા ંતેને પવIતોમા ંજવા દ)વાની પરવાનગી નહ~ આપે. 
દ)વ£ૂત વચન éુ ંકર) છે?_________________________________________________________________ 

15. કલમ 23: તે પરોઢ છે લોટ Cરુ*(ત ર#તે સોઅર અને પછ# આપિÖ áમુલાઓ Cધુી પહRચી ગયા છે. 
તમાર# તા7કા*લક :િત87યા éુ ંહોઈ શક)? ____________________________________________________ 

16. yલોક 24 મા,ં દ)વનો Aયાય અને 7ોધ સદોમ અને ગમોરાહના રહ)વાસીઓ પર ર)ડવામા ંઆãયો હતો. éુ ં
વરસાદ થયો? _________________________________________________________________________ 

નRધ લો ક) તે Æબૂ જ કાળQ0વૂIક કહ) છે ક) ભગવાન તેને કારણે. ભગવાન ત ેથાય છે 
17. િવનાશ tુલ હY ુ.ં ભગવાન તે શહ)રો ઉથલાવી દ#ધા ંિવનાશ સમ< મેદાન પર હY ુ.ં બધા લોકો અને 
જમીનમા ંવન2પિતનો નાશ થયો હતો. ક)વી ર#તે ભગવાન îજનેિસસ મા ંઅçાહમ તમેના વચન રાખવામા ં
આવી હતી 18:32? _____________________________________________________________________ 

18. પછ# yલોક 26 આવે છે. yલોક 17 મા ંદ)વ£ૂત Cચૂના éુ ંહY ુ?ં _________________________________ 

લોતની પ7નીએ éુ ંકLુ° અન ેéુ ંથLુ?ં_______________________________________________________ 

19. છદંો મા ં27-28 અમે ત ે:ામા*ણક માટ) ભગવાન સાથે સોદો કય§ હતો ûયા ંજHયાએ અçાહમ શોધવા. 
તેણે સદોમ અને ગમોરાહ તરફ જોLુ ંતેમ તેમણ ેéુ ંજોLુ?ં _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

20. Æબૂ જ સરળ, yલોક 29 :કરણનો સારાશં આપ ેછે: 
 એ. ભગવાન ________________________ સાદા ના શહ)રો 
 બી. ભગવાન ________________________ અçાહમ 

 સી. ભગવાન ________________________ લોટ ____________ ! િવનાશના શહ)રોને ઉથલાવી  
દ#ધા હતા ûયા ંલોટ રહ)તા હતા. 
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1.2 ; 

 

+,-" !"# :(h" ш7х7 шкVH?yલોક 16 એ નRધપા< શNદો સાથ ેસમા+ત થાય છે: "ભગવાન  
________________________________________________________________________." દયા… શNદ 
અમારા માટ) ગહન અથI ધરાવે છે. !મ તમે યાદ કર# શકો, દયા એટલે ! લાયક છે તે :ા+ત થÄુ ંનહ~. 
લોટ સ2ંtૃિતમા ં|મૂ પાડ# ગયો હતો ûયા ંત ેપોતાના પ8રવાર સાથે રહ)તો હતો. અમને લાગ ેછે ક) ત ે
લોકોના £ુgટતામા ંãય2ત ન હોવા છતા,ં તેમણે બહ)રા કાનનો દ)ખાવ કય§ હોય અથવા તે સ^દુાયની 2વીtૃત 
ëતીય ãયવહાર પર Pધ Öખો સાથે જોવામા ંઆવે તેÄુ ંદ)ખાય છે. તેમણ ેપોતાની ëતન ેમાટ) ન હોવા 
છતા ંપણ અAય લોકો માટ) આ ãયવહાર 2વીકાયાI હતા. ભગવાન લોટ અન ેતેમના પ8રવાર માટ) તેમની 
દયા સાથે દરિમયાનગીર# કર) છે, !થી લોટ પોતાન ેસામેલ કરવામા ંઆવ ેછે અન ેછેવટ) Qવનના આ ર#તે 
એડવોક)ટ અને 8ડફ)Aડર બની ëય છે. વu ુસદંભ§ માટ) રોમનો 1:32 અને રોમન 2:16 અને ભાગ 5 મા ંÃpુ ં
ઊતરÄુ.ં 
 

આપણે જોઈ શક#એ છ#એ ક) દ)વનો Aયાય કોના હાથમા ંછે કારણ ક) તેનો 7ોધ £ુgટતા પર નીચે લાવવામા ં
આãયો છે. અમે ઈaરના <સે äુઓ, તેમના અ:ગટ :મે. તેમની tૃપા એ લોકો પર ર)ડવામા ંઆવી છે ક) 
!ઓ તેની સાથે :ેમના સબંધંમા ંQવ ેછે. તેમની tૃપા એ લોકો પર ર)ડવામા ંઆવી છે ક) !ઓ તેમની સાથે 
ઘિનgઠ સબંધંથી £ૂર ભાગી ગયા છે. ભગવાન તેમના વચનો યાદ અન,ે આપણે કામ પર તેમની દયા જોયા 
છે કારણ ક) તે માનવëતન ે^7ૃLથુી બચાવવા માટ) Cયુોîજત કર) છે ! યોHય છે અને ¶ટકારો આપે છે. 
 

 

K#R Ce5: 
1. ઈaર દયા… છે ûયાર) તમે ઈaરની દયા અOભુવતા હતા?_________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન તેમની દયા અAય ?ારા ઘણી વાર અમને લાવે. તમારો અOભુવ éુ ંછે? એવા સમયનો િવચાર 
કરો ûયાર) તમને કોઈની પર ભગવાનની દયા લાવી શક) ક) !ણે ત ેãયå:તને લાયક ઠરાવી દ#ધી છે અને 
તે / તેણીએ ત ે/ તેણીએ લાયક નથી ત ેઆપીને._________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. તમારા િવચારો અને લાગણીઓ éુ ંછે !મ તમે પ8રå2થિતને યાદ કરો છો? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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UV:,W2 UV,#:îજનેિસસ 19: 30-38મા ંઆપણ ેલોટ અને તેની બ ે0<ુીઓની બાક#ની વાતાI વાચંી શક#એ. 
વાતાI લોટના Qવન પર Cખુદ ભાgય નથી. તેમના િપતા િપશાચ મેળãયા પછ# 0<ુીઓ ગભIવતી બની 
અને તેમના સતંાન મોઆબીઓ અને અમોિનયાના િપતા બAયા. ઈ–ાએલીઓ વચનના દ)શની ^સુાફર# 
કરતા હતા 7યાર), ઘણા ંવષ§ પછ# ઈ–ાએલીઓએ દ)વના લોકો માટ) ન«તા ધરાવતી બે ëિતઓ. 
 

બીäુ ંબાઇબલ વાચંન ! ઉ7પિÖ 19 ના £ુgટતાને સબંોિધત કર) છે ત ેરોમનો 1:18 મા ંરોમનો 2:16 મા ંમળે 
છે. આ િવભાગ હકારા7મક, મનોરંજક, ઉÖેજક મ8ટ8રયલ નથી પણ ત ેસમજદાર છે. તે અçાહમ અન ે
લોટના સમયના લોકો સાથ ેબોલ ેછે; તે સેAટ પૌલના સમયના :થમ સદ#ના ãયå:તને બોલે છે; અને, તે 21 
મી સદ#ના આ જ વષIમા ંઅમાર# સાથે પણ બોલ ેછે. ઉ7પિÖ 19 મા ંસદોમ અને ગમોરાહની બનંે વાતાI 
અને રોમનો 1 અન ે2 મા ંવાચંન, ખાસ કર#ને ëતીય પાપ િવષે વાત કર) છે. પાપનો ચ7 ! રોમન પોઈAટ 
ëતીય પાપો Cધુી મયાI8દત નથી, પરંY ુતમામ :કારના ંપાપ. પેટનIને ઓળખો ક)મ ક) ચ7 અિનવાયIતા 
અને સ8હgÓતુાથી 2વીtૃિત અને આખર) અAય નૈિતક બાબતો સબંિંધત 8હમાયત તરફ આગળ વધે છે? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

îજનેિસસ 19 અન ેરોમનો 1-2 નો ઉપયોગ કર#ને તમે ક)વી ર#તે બાઈબલના સમયમા ંઅને હાલના 
8દવસોમા ંદ)વના Aયાય અન ેદયા બનંેન ેજોશો તે દશાIવો. éુ ંતમ ેમાનો છો ક) આ તમારા માટ) સ7યOુ ં
વચન છે? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

C.F3*.: ભગવાન ભગવાન, તમે તમારા :ેમOુ ંિનદશIન કLુ° છે, !મ તમ ેસદોમ અને ગમોરાહ પર થયલેા 
િવનાશમાથંી લોટ અન ેતેના પ8રવારને છોડÍા હતા. Tાર)ક áુ ંમાર# ëતને £ુgટતાના બળવાન 0લુ અને 
હઠ#લા :ેમની વZચે િવખેરાઈ અOભુÄુ ં¶ ંતમે !મ મન ેબચાવો છો તેમ, મને હાથથી લઈને મને £ૂર કરવા 
દો, ! મને માર# નાખવાનો :ય7ન કર) છે. તમાર# દયા માટ) આભાર સ7યના તમારા શNદ માટ) આપનો 
આભાર. ! લોકો તમને હQ ëણતા નથી તેઓ માટ) :ાથIના કરવા મને તમ ેિવશેષાિધકાર આપવા બદલ 
આભાર. તેમન ેદયા… બનો અને તેમની મદદ કરો. áુ ંખાસ કર#ને લાગ ેછે _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
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હા2ય એવી લાગણીOુ ંઅ“ત અ*ભãયå:ત છે ! દ)વે મOgુયને આ+Lુ ંછે. અમે ઘણા ંિવિવધ વ2Yઓુ િવશે 
હસÄુ ંઅને અમે ઘણી અલગ અલગ ર#તે હસÄુ ંર^જૂની અ*ભãયå:ત હસÄુ ંછે આનદં અમને હસÄુ ંબનાવે 
છે આñયI, :ેમ, ઉજવણી, અને સારા સમાચાર બધા અમને હસÄુ.ં હા2ય આપણને સાbંુ લાગે છે અને 
આપણા શર#રમા ંઆરોHય લાવે છે. 
 
બાઇબલ શીખવે છે ક) હા2ય અને ÖC ુમાટ) સમય છે (સભાિશ(ક 3: 4). પણ ભગવાન હસÄુ.ં તે લોકો 
અને તેના અ*ભિષ:તો (ગીતશાõ 2: 4) અન ે!ઓ Aયાયી િવV] કાવતરા માર) છે તેમના પર અિવaાસમા ં
હાસંી ઉડાવે છે તનેા પર ત ેહસી કાઢ) છે (ગીતશાõ 37:13). હા2ય C”ૂમ અને તેથી C”ૂમ સદં)શાના સ0ંણૂI 
ભાગને અ*ભãય:ત કર# શકતા નથી. 
 

આઇઝેકની વાતાIમા ંહા2યન ેઅવગણÄુ ંરસ:દ છે. îજનિેસસ બે વાર 17 સદંભ§ હા2ય માટ) કરવામા ંઆવ ે
છે. ûયાર) ઈçાહ#મને કÑુ ંક) સારાહ રાgSોની માતા હશે, 7યાર) ઈçાહ#મ છલકાઇ ગયા હતા અને પોતાની 
ëતને હાસંી ઉડાવે છે ભગવાન જણાãLુ ંહY ુ ંક) સારાહ એક 0<ુ હશે અન ેતેOુ ંનામ આઇઝેક હશ,ે !નો અથI 
એ ક) તે હસÄુ.ં :કરણ 18 મા ંઅમે વાચંીએ છ#એ ક) સારાહ ત|ંનુા દરવાë પાછળ પોતાની ëતને હાસંી 
ઉડાવે છે ûયાર) ^લુાકાતીઓએ જણાãLુ ંહY ુ ંક) તણેી પાસે એક 0<ુ હશે. તેણ ેિવચાLુ°, "áુ ંબગડ# ગયો ¶ ં
અને મારો 2વામી Ä]ૃ છે, હવે મને આ આનદં થશ?ે" આઇઝેકના જAમ પછ# અને તેના િપતાએ તેમન ેનામ 
આ+Lુ ંપછ#, સારાહ કહ) છે, "ભગવાન મને હા2ય લાãયો છે, અને દર)ક ! આ િવશ ેસાભંળે છે માર# સાથે 
હસશે. " 
 

આપણે બધાએ ક|લૂ કરÄુ ંજોઈએ ક) આપણે અશT છે, ûયાર) ભગવાન ?ારા િવિધવત હોય 7યાર) પણ 
અમે હસીએ છ#એ. અમે ક.પી હોવા પર હસÄુ ંકારણ ક) માનવીય iFgટકોણથી અO7ુમે 100 અન ે90 વષI 
äૂના પિત અન ેપ7ની વZચ ેિવભાવના થાય તેÄુ ંઅશT છે. અçાહમ અને સારાહ બનંે હા2ય પાùયા હતા 
કારણ ક) તેઓ ëણતા હતા ક) તેઓ આ માટ) કંઇ કરવાOુ ંશT નથી. અમે પણ અમાર# પોતાની લાચાર# 
પર હસÄુ ંઅને તે ^ખૂાIઈ કૉલ કરો. એક õી માતા બનવા માગંે છે એક માણસ િપતા બનવા માગંે છે એક 
0<ુી એક ઈaર# કાયદા અOસુાર પિત માગં ેછે એક 0<ુ ઈaર# કાયદા અOસુાર õીનો :ેમ ઇZછે છે. 
અિવaાસમા ંઆપણા હા2યને લીધ,ે ભગવાન ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે એક વા2તિવકતા બAયા અન ે
આઇઝેકનો છે.લો જAમ થયો! અલબÖ, હા2ય અને આનદંના ÖC ુહતા! આઇઝેક, તેમના નામ :માણ,ે આ 
નવા માતા-િપતાના ઘર) ભગવાનથી હા2ય લાãયો. અન,ે આપણ ેબધા તેમની સાથે હસÄુ ંઆમિં<ત છ#એ. 
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વષ§ દરિમયાન લોકો સારાહ સાથે હાસંી ઉડાવે છે. તમારા Qવનમા ંહા2ય Bયાનમા ંલો. ભગવાન તમારા 
Qવન અન ેખાણ માટ) આñયI લાવે છે, અનપે*(ત, અસામાAય, અને માને છે પણ અશT છે ક) આñયI. 
તમાર# આસપાસ äુઓ અન ેતમારા હા2યના ંકારણો ઉજવે છે કારણ ક) ત ેઅAય લોકોના Qવનમા ંતમાર# 
પાસે આવ ેછે. યાદ રાખો, ભગવાન પણ હ2યા છે! 
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,&#)$: હવે અમે અçાહમ અને સારાહની વાતાI સાથે આગળ વધી રXા છ#એ. ભગવાનએ મા< વચન 

આ+Lુ ંજ નહ~ ક) તેઓ સતંાન ધરાવતા હતા પરંY ુવષIમા ંસારાહ ગભI ધારણ કરશે અને તેમના 0<ુ બનશે. 

આ વાતાI îજનેિસસ મા ંશV 21. આ પાઠ અમે îજનેિસસ પર Bયાન ક)FAiત કરશે 21: 1-7 અને ઉ7પિÖ 22: 

1-19 આ બનં ેિવભાગોને તમેની સ0ંણૂIતામા ંવાચંો. તમે વાચંશો તેમ ક)ટલાક :{ો 0છૂવાOુ ંશV કરો 

ઉદાહરણ તર#ક), અ(રો કોણ છે અને તઓે éુ ંકર# રXા છે. 0છૂો કોણ, éુ,ં Tા,ં Tાર) અને શા માટ) :{ો 

તેઓ વાતાIન ેQવતં બનાવવા માટ) મદદ કર) છે. 
 

к/#6:અમે ઉ7પિÖ 21: 1-2 ના શNદો સાભંળ#ને અçાહમ અને સારાહ સાથે લાબંા સમયથી રાહ જોયો છે. 
ભગવાન સારાહ માટ) તેમના વચન પ8ર0ણૂI કરવા માટ) ઉદાર હતો. 
1. yલોક 2 અOસુાર ભગવાન éુ ંકLુ° છે? ____________________________________________________ 

2. ઇçા8હમને éુ ંનામ આ+Lુ ં(yલોક 3)? ____________________________________________________ 

3. ઈçાહ#મ ! ઈçાહ#મ સાથે કર)લા કરાર હ)ઠળ Qવે તે બધા માટ) :kનુી આ¡ાને આધીન હતા. ઉ7પિÖ 
17:12 મા ંéુ ંઆદ)શ હતો? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

CÚુત એ ઇçાહ#મના ઘરના ભાગVપ ેએવા 0bુુષો માટ) એક િવક.પ ન હતો. તેથી, ûયાર) આઇઝેક આઠ 
8દવસનો હતો 7યાર) તે ___________________________________________________ (yલોક 4) હતો. 
4. ભગવાન એ ખાતર# કરવા માગતા હતા ક) દર)ક ãયå:ત ! આ વાતાI વાચંશ ેતે સમજશે ક) અçાહમ એક 
Ä]ૃ માણસ છે. સારાહ) ઉ7પિÖ 18:12 મા ંઉ.લેખ કય§ છે તે _____________________________ હતી અને 
અçાહમ _________________________ હતા. બીë શNદોમા ંકહ#એ તો, માનવ પ8ર:ે”યમા ંઈaરનો 
વચન અશT હYુ.ં અમે îજનેિસસ 21: 5 મા ંકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ઈçાહ#મ ________________ વષIનો 
હતો ûયાર) આઇઝેક થયો હતો! સારાહ __________________________________________ વષIનો હતો! 
5. આઇઝેક એટલ ે____________________________________________. ‘ટનોટમા ંઆપણી બાઇબલ éુ ં
આપે છે? હા2ય ક) ! આ ઘણા વષ§ દરિમયાન ચા.યા ગયા છે ત ે:માણ ેવચન 0bંુૂ થાય છે: 
 એ. ઉ7પિÖ 17:17 - કોણ હ2યા? ________________________ તેમણે éુ ંકÑુ?ં ______________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 બી. ઉ7પિÖ 18:12 - કોણ હ2યા? ________________________ તેણીએ éુ ંકÑુ?ં _____________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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 સી. ઉ7પિÖ 21: 6 - કોણ હ2યા? _________________________ તેણીએ éુ ંકÑુ?ં ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

6. બ ેવ2Yઓુ જોવા માટ) રસ:દ છે: 
એ. હા2યના ંિવિવધ :કારો éુ ંહતા? ઉ7પિÖ 17 અને 18 મા ંઉ.લખે કય§ છે ક) હા2ય અિવaાસમા ં
હY ુ.ં એક તેમની િનરાશાની લાગણી અOભુવે છે 
 

બી. îજનેિસસ 21: 6 મા ંિનઃશકંપણે તેમના હા2યન ેઉજવણી અને આભારિવિધ તર#ક) ઓળખ ેછે. 
એકવાર આપવામા ંઆવeેુ ંવચન આખર) 0ણૂI થLુ ંછે. 
 

7. éુ ંતમેના Bયાન ક) ! તમેને અિવaાસ મા ંહસÄુ ંકારણે હતી? __________________________________ 

8. તેમOુ ંવચન 0bંુૂ થયા પછ# તેમOુ ંBયાન éુ ંહY ુ?ં ___________________________________________ 

9. શVઆતમા ંતઓે પોતાન ેજ જોતા હતા. !મ આપણ ેઆ! કહ#એ છ#એ તેમ, તેમનો "સમય ઘ8ડયાળો" 
રન થઇ ગયો હતો. તેમના શર#ર äૂના હતા અને બહાર પહ)રવામા.ં ûયાર) તેઓ ઉજવણીમા ંહસતા હતા 
7યાર) તેઓ ભગવાનને જોઈ રXા હતા અને તેમની િનરાશાજનક å2થિત હોવા છતા ંતેમણે éુ ંકLુ° હY ુ.ં 
îજનેિસસ યાદ 18:14. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

[26K#R:માનવમનનીવલણ:થમPદરનીતરફજોવાનીઅનેપોતાનાસભંિવતઅને(મતાઓતોલÄુછેં. 

અમેઆપણાપોતાનાપરવ2Yઓુ0ણૂIકરવામાટ)બહારCયુોîજતછેઅનેઘણીવારઅમેભગવાનઅમેéુકંરવાનો:યાસ
કર#રXાછેતેઅમેઅશTછેતેહક#કત2વીકારકય§છે7યાCંધુીતકઆપેછેક)!મદદઅને8દશામાટ)અમારાિવશેજોવામાટ)
િનgફળTાર)કઅમાર#મદદઅAયલોકો?ારાઆવેછે.  
 

ûયાર) તમે અશT કંઈક અOભુવ કય§ છે, કંઈક ક) ! તમાર# પોતાની (મતાઓથી તમને પડકાર આપે છે? 

તે નબળાઇ િવ2તારમા ંતમારા પ8ર:ે”યમા ંહતી? તક માટ) તમારો :િતસાદ éુ ંહતો? éુ ંતમ ેહ2Lુ?ં éુ ંતમે 
તમાર# ëતન ેકહો છો, "áુ ંકોણ ¶?ં તમાર) મëક કરાવવાની જVર છે áુ ંત ેકર# શકતો નથી? ઘણીવાર આ 
ટ#કા કરવામા ંઆવે છે કારણ ક) આપણે ફ:ત પોતાન ેજ જોÄુ ંજોઈએ. ઘણીવાર અAય લોકોએ તમારામા ં
સભંિવત જોLુ ંછે ! તમે હQ ઓળખવા માટ) નથી. આમાનંી અ^કુ વ2Yઓુની યાદ# આપો ! તમન ેકરવા 
માટ) કહ)વામા ંઆãLુ ંછે અન ેતમને પોતાને અિવaાસમા ંહસતા મળ# છે પણ પછ# ઉજવણી અને :શસંાના 
કાયI તર#ક) હાસલ તરફ વïયા છે. તમાર# ક)ટલીક Pતઃ£ૃFgટને નRધો: ___________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1.2 . 

 

KM$.,*: ઉ7પિÖ 22 એ અ7યાર Cધુીમા ંસૌથી વu ુનાટ’ા7મક વાતોમા ંસામેલ છે. તે ક.પી લાગે છે શા 

માટ) ભગવાન એÄુ ંકરશે? શા માટ) અçાહમ ચકાસવા માટ) જVર? આ ëણતા માટ) 0રૂતી દ#કરોની લાબંી 

રાહ જોતી નથી? જો તમે 2વામી છો, તો તમે તમેને કસોટ# ક)મ કરો છો? ચાલો એક નજર કર#એ. તે ઉ7પિÖ 

22: 1-19 ફર#થી વાચંો મદદVપ થશે. 
 

K>4: ક)ટલાક સમય પછ# દ)વે ઈçાહ#મની કસોટ# કરવાOુ ંન[# કLુ°. 
1. yલોક 2 મા ંઈçાહ#મને ઈaર) કઈ Cચૂનાઓ આપી હતી? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. કોઈ kલૂ ન હતી !ને ભગવાન ઉ.લખે કર# રXા હતા ûયાર) તેમણે કÑુ ંહY ુ ંક), "તમાર# ____________, 

તમાર# મા< ________________________, ______________________________, !ને તમ ે:ેમ કરો છો." 

3. તેઓ મોર#યાહના :દ)શમા ંજતા હતા. માઉAટ મોર#યાહ પવIત હY ુ ંક) !ના પર યVશાલેમ બાધંવામા ં
આવશે અન ેûયાથંી ___________________ Oુ ંમહાન _______________ બાધંકામ કરવામા ંઆવશ ે(2 
કાળÄÖૃાતં 3: 1). માઉAટ મોર#યાહને પાછળથી િસયોન માઉAટ કહ)વામા ંઆãLુ ંહY ુ ં
 

KM$.,*: ઈçાહ#મ પોતાના દ#કરાને દહનાપIણો તર#ક) અપIણ કરવાની િવનતંીનો કોઈ અસામાAય ભાગ 

નથી. જમીન પર કબજો કરનારા લોકોએ તેમના દ)વોન ેબ*લદાન અપIણ કLુ°. આવા બ*લદાનો માનયોHય 

માનવામા ંઆવતી હતી અને દ)વોએ éુ ંમાHLુ ંહY ુ.ં અસામાAય બાબત એ હતી ક) ઈçાહ#મના દ)વ માનવ 

બ*લદાન માટ) 0છૂશે. યાદ રાખો, આ¡ાભગંના તેમના પાપને કારણે આદમ અને હવાને ભગવાન ?ારા હ7યા 

કરવામા ંઆવી ન હતી. કાઈને ઈaર) માય§ ન હતો કારણ ક) તેણ ેપોતાના ભાઈની હ7યા કર# હતી. Oહુ, 

ઈçાહ#મ, હાગાર અને સારાહ તેમના પાપો માટ) Tાયં નgટ થયા હતા. અçાહમના દ)વ તેમન ેકÑુ ંહY ુ ંક) ત ે

રાgSોનો િપતા થશે. આ ભગવાન અçાહમ સાથ ેતેમના ભગવાન હોઈ કરારબ] હતી અને તે ઇçા8હમ અને 

તેના વશંજો તેમના લોકો હશે. 
 

C:6&n$.+>к Ce: શા માટ) તમને લાગે છે ક) ઈçાહ#મને પોતાના વહાલા 0<ુ ઈ2હાકને બ*લદાન 
આપવા કહ)વામા ંઆãLુ ંહY ુ?ં _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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C:6@7W7: 
1. éુ ંતમે ક.પના કર# શકો છો ક) ઈçાહ#મ છોડ# જવા તૈયાર થયા પછ# તમેના �દયમા ં2થાયી થયા હોત? 

(yલોક 3)?વહ)લી સવાર) વહ)લી સવાર) તેણ ેકાકડ# લપેટ#, ભર)લા, અને આઇઝેક અન ેતેના બ ેસેવકો સાથ ે
છોડ# દ#ધી. તમે સારાહને તનેા સારા બાયને ક.પના કર# શકો છો? તેમણે કÑુ ંહY ુ ંક) ભગવાન éુ ંકÑુ ંહY ુ?ં 

éુ ંતે ëણતી હતી ક) તે તનેા 0<ુને ફર#થી જોઈ શકશે નહ~? ઘણી વ2Yઓુ ! આપણે હક#કત તર#ક) 
ëણીતી નથી; અમે ફ:ત ક.પના કર# શક#એ છ#એ éુ ંતમાર# ક.પના ક)ટલાક િવચારો હોઈ શક) છે? ______ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. આ યા<ામા ં<ણ 8દવસ લાHયા ંઅને પછ# ઇçાહ#મ ëણતા હતા ક) ઇઝેકના બ*લદાન માટ) સમય નQક 
આવી રXો હતો (yલોક 4). yલોક 5 મા ંતઓે બ ેનોકરોથી અલગ છે ક) તઓે 0ëૂ કરવા પવIત પર જઈ 
રXા છે અને પછ# પાછા આવશે. ઈçાહ#મ માટ) 0ëૂ માટ) વેદ#ઓ બનાવવી અસામાAય ન હતી અમે 
ચો[સ માટ) ખબર નથી અને મા< આઇઝેક 0ëૂ અન ેહ7યા કરાયેલા :ાણીઓના બ*લદાન અOભુવ કય§ 
હતો ક) ધાર# શકો છો. 
 

3. yલોક 6 જણાવે છે ક) ઈçાહ#મે તેને ઇસહાક પર લાકpુ ં^÷ૂુ ંઅન ેતેને આગ લાવવામા ં(કદાચ ગરમ 
કોળાOુ ંએક બા.ટ) અને છર#. બ*લદાનની જHયાએ જવાની વાતચીતની ક.પના કરો. આઇઝેકને સમëLુ ં
ક) કંઈક ÆટૂY ુ ંહY ુ.ં તેઓ લાકpુ ંઅને આગ હતી પરંY ુતઓે બનI તક માટ) કોઈ લેùબ હતી. 
 

4. ક.પના કરો ક) બે સેવકો પાછળ છોડ# ગયા છે. તેઓ Pતર સાભંળવામા ંન પણ હોય શક) છે, !થી તઓે 
જોઈ શક) ક) િપતા અને તેમના 0<ુ 0ëૂ કરવા માટ) એકબીëથી બોલતા હોય છે. 
 

S>#-шTQ6: અçાહમ પોતાના 0<ુ સાથે બોલતા શNદો તમારા �દય અને મનની મેમર# લાઇçેર#મા ં
^કૂવા માટ) છે. yલોક 8 મા ંéુ ંકહ) છે? આ શNદો લખો: "ભગવાન ચાલશે ________________________ 
_____________________________________________________________________________” 

એકવાર ફર#, તમને ઇAડ):સ કાડI પર આ શNદો લખવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. આ yલોક 
ઉપરાતં, કાડIના િવચારો અને તમારા પોતાના �દયથી :ાથIના પણ લખો. પછ#ના 8દવસોમા ંઆ yલોક 
શીખો !થી આ શNદો તમાર# પાસેથી લઈ શકાય નહ~. 
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1.2 1 

 

к/#6: 
1. અને9-10 ની કલમો લખવામા ંઆવે તેÄુ ંલાગે છે, !થી વા2તિવકતા0વૂIક પ< લખવામા ંઆવે. ઈçાહ#મે 
éુ ંકLુ°? 

 

 એ. *બ.ટ _________________________________________________ 

 બી. ગોઠવેલ _______________________________________________ 

 સી. બાઉAડ ________________________________________________ 

 ડ#. _______________________________________________________  

 ઈ. Cધુી પહRચી_____________________________________________  

 એફ. લીધો_________________________________________________  

 

2. કોઈ પણ મદદ ન કર# શક) પરંY ુ:{ 0છેૂ છે: આઇઝેક િવશે éુ?ં ûયાર) તે સમQ ગયો ક) ત ેબ*લદાન 
હY ુ ં7યાર) તેણે éુ ંકLુ°? તમને éુ ંલાગે છે ક) તે તનેા િપતા અને તેમના િપતાને તેમના ઈaરમા ંિવaાસ છે ત ે
શી©યા? ______________________________________________________________________________ 

3. આ (ણ કરતા ંિપતા માટ) કéુ ં^yુક)લ થઈ શક)? અને, આ (ણ ભગવાન મBય2થી છે. yલોક 11 મોsંુ 
થોpુકં શNદથી શV થાય છે "પરંY.ુ" ભગવાનOુ ં£ૂત અçાહમને બોલાવે છે તેમણ ે12 મા ંyલોક મા ંઅçાહમ 
éુ ંકહ)Ä ુ ંછે?___________________________________________________________________________________ 

4. શા માટ) પર#(ણ (yલોક 12)? __________________________________________________________ 

ભગવાન ëણતા હતા; અçાહમ ëણતા; આઇઝેક ëણતા હતા. 
 

KM$.,*: આપણે ëણીએ છ#એ ક) ઈçાહ#મ દ)વનો ડર હતો (ઉ7પિÖ 22:12). 

 • O$.m$.: ભયનો િવિવધ અથ§ છે આ પેસેજમા ંતેના ઉપયોગમા ંડરનો ડર ન હોવાનો અથI 
એવો નથી પરંY ુભય, માન, સAમાન, ભયાનક સAમાનન ેરોકવા માટ) :ેમ અન ેઆદરભાવનો અથI થાય છે. 
અçાહમ તેના 0<ુ માટ) :મે કરતા પણ વધાર) ભયભીત હતો. 
 

UV:,W2 &U$#:yલોક ઓવરને Pતે 12, શNદ 0<ુ બાદ, એક 7ોસ સદંભI Cચૂક છે. અ(રને નRધ કરો અન ે
પાનાનંા ક)Aiમા ં7ોસ-સદંભIમા ંyલોક સદંભI અને અ(ર શોધો. સદંભ§માથંી એક એ îજનેિસસ 2 ની કલમ 
હશે, ûયા ંભગવાન કાળQ0વૂIક સકં)ત આપ ેછે ક) અçાહમના એક અને એક મા< 0<ુને બ*લદાન 
આપવામા ંઆવે છે. બીજો સદંભI åહોન 3:16 છે. આ yલોક લખો: ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 



 
71 

 

1. આ પેસેજમા ંિપતા કોણ છે? _______________________________ 

2. એકલા અને એક મા< 0<ુ કોણ છે? _________________________ 

 
આ સદંભ§માથંી આપણે ëણીએ છ#એ ક) îજનેિસસ 22 મા ંવાતાI ઘટના માટ) 0રુોગામી છે ! ઘણા ંવષ§ 
પછ# થશ,ે એમટ#. મોર#યાહ, એમટ#. િસયોન, ûયાર) આપણા માટ) તેમના મહાન :મેથી આપણા બધા પાપો 
માટ) અને આÆુ ંજગતના પાપો માટ) Pિતમ બ*લદાન તર#ક) તેમનો એક અને એક મા< 0<ુ, ઈC ુઆપશે. 
 

પાપ માટ) બ*લદાન માટ) હ)વનલી ફાધર 7ોસની ય¡વદે# પર તેના દ#કરાના બ*લદાનને રોક# શTો ન 
હતો. માનવતા શાaત ^7ૃLથુી બચાવી શકાય તે માટ) તે બ*લદાનન ેરોક# શ÷ુ ંન હY ુ.ં ઝાડ#મા ંકોઈ ર)મ 
નહોતો મïયો. કોઈ અAય બ*લદાન મળ# શક) છે! ફ:ત તેના સ0ંણૂI 0<ુની ^7ૃL ુéુ ંકરશે? તેથી, તે ઈCનુા 
વહ)વડાવેલા લોહ#ને અOસુર#ને બધા માબાપના પાપ માફ થયા છે. માનવતા બધા ઇC ુબ*લદાન ?ારા 
પાપોની (મા દાવો કર# શક) છે.  
 

આYરુ શીખનાર માટ) એક વu ુ7ોસ સદંભI છે. યોહાન 3:16 ઉપરાતં 1 યોહાન 4: 9 નો િવચાર કરો. ફર#થી 
અમે જોઈ શક#એ છ#એ ક) äૂના અને નવા િવધાનો બનંે આ 7ોસ ર)ફરAસ સાથ ેજોડાયેલા છે. આ પåં:તઓ 
éુ ંસમëવવા માટ) ભગવાન બ*લદાન તમારા િવaમા ંબનાવવા માટ) િવaના પાપો માટ) ઉમેરવામા?ં 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

>">5&#I"ш*: ઉ7પિÖ 22:12 "હવે áુ ંëÓુ ં¶ ં..." અને યોહાન 3:16 અને 1 યોહાન 4: 9 ના શNદો સાથે 
શVઆતથી પણ વu ુપåં:તઓ છે ! તમન ેયાદ રાખવા :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. ઇAડ):સ કાp્Iસ પર 
^કૂવામા ંઆવ ેછે, તેઓ તમને ભેગી કર# શક) છે અને તમાર# પોતાની ભગવાનના ભડંાર શNદ બની શક) છે. 
તમે આ સદંભ§, ખાસ કર#ન ેAL ુટ)2ટામેAટ છદંો આસપાસના છદંો äુઓ. તઓે તમાર# ચાe ુઅ\યાસમા ંવu ુ
¡ાન અને સમજ આપશે. તમારા S)ઝર હAટનો આનદં માણો, ભડંાર શNદ માટ) તમાર# િશકાર! અને, અAય 
લોકો સાથે તમાર# ભડંાર 02ુતકાલયની સપંિÖ ઉદારતાથી શેર કરવાOુ ંkલૂશો નહ~. 
 
 

1.2 ; 

O$.$.>: િપતા અને 0<ુ માટ) ભાવના7મક ઉÖેજના જબરજ2ત હોવા જ જોઈએ. તેનો દ#કરો !ને 
બ*લદાન આપવાનો હતો ત ે^7ૃLથુી બચી ગયો હતો! 
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1. yલોક 13 મા,ં ઈ2હાકના ર:તને બચાવી લેવાને બદલ,ે ભગવાનન ેબ*લદાન ચઢાવવામા ંઆવે છે? 

________________________________________________ ફર# એક વાર આપણને યાદ અપાવવામા ં
આવે છે ક) વહ)વડાવવામા ંઆવેલ લોહ# ભગવાનન ે2વીકાયI છે. 
2. ઈçાહ#મે ત ે2થળને યહોવાહ-îજરાહ કહ)તા, !નો અથI ____________________________________ 
3. પåં:તઓ 15-18 Æબૂ પ8ર*ચત અવાજ શV થાય છે. તમારા પોતાના શNદોમા ંભગવાન éુ ંઅçાહમ માટ) 
કહ) છે: ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. અને yલોક 19 મા ંઅમન ેકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ઈçાહ#મ અને આઇઝેક તેમા ંરહ)તા હતા ____________ 
______________________________________________________________________________ 

 

+,-" 12(.* :(ш" ш7х7H )VH: સભંવતઃ એક શNદ ! આપણને માનવëત :7યે પરમેaરના 

મહાન :ેમની યાદ અપાવ ેછે તે tૃપા… શNદ છે. ભગવાન સારાહ માટ) ઉદાર હતો. તેમણે તેમના માટ) 

તેમના વચન રાખવામા.ં આ પાઠ દરિમયાન અમ ેઅમારા દ)વને tૃપા… દ)વ તર#ક) જોયા છ#એ. tૃપા… 

અમને યાદ અપાવે છે ક) પરમેaરના tૃપા અમને ર)ડવામા ંઆવી છે. કંઈ મïLુ ંનથી ક) લાયક નથી અન ે

આપણી પાસે કોઈ યોHયતા નથી, ફ:ત તેમની tૃપા આપણા માટ) આપવામા ંઆવે છે. તે દયા… છે અન ે

તેમના ંવચનો પાળે છે. ત ેદયા… છે અન ેઆપણને તમેના એક અને એક મા< 0<ુને આપીન ેઅમાર# 

પાપી å2થિતમાથંી બચાવે છે. તે દયા… છે અને આપણા શર#ર અને આ7માની દર)ક જV8રયાત 0રૂ# પાડ) છે. 
 

O$TQ626 K#R: 
1. વu ુઅમે ભગવાન િવશે વu ુëણવા અમે ©યાલ છે ક) અમે ક)વી ર#તે કર# શક) છે. અમે અçાહમOુ ં

Bયાન રાખતા હોવાથી અમે આ પાઠ માટ) અરQ ઉપાડ# શક#એ છ#એ. પરમેaરની tૃપાથી તેમની તા7કા*લક 

:િત87યા ભગવાનની ઉપાસના કરવી હતી. તે અને ઇસહાક) ર)મને બ*લદાન આ+Lુ ં7યાર) તે 0ëૂ કર) છે 

આપણા બ*લદાન, 0ëૂના કાયIમા ંéુ ંહોઈ શક)? ગીતશાõ 51:17 આપણને જણાવે છે ક) બ*લદાન éુ ંછે ! 

ભગવાન મેળવે છે આ yલોકને લખો: "ભગવાનના ંબ*લદાનો છે __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

તમે YZુછકારશો નહ~." 
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2. તમારા �દયના બ*લદાન éુ ંછે !મ તમે તેન ેપહ)લા ંYટૂ)લા ભાવના, Yટૂ)લા અને પ2તાવો કરનાર 

�દયને અપરાધ અને શરમના તમારા પાપોની ક|લૂાત કરો છો? :ામા*ણકપણે અન ેÆ.ુલઆેમ આ 

વ2Yઓુને ભગવાન સાથે વહ÷ચો. ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ભગવાન અમારા શNદો અને આભારિવિધ અ*ભãયå:તઓ મા ંડોó. ગીતશાõ 51:15 વાચંો. "... અન ેમાbંુ 
મR તાર# 2Yિુત ëહ)ર કરશે." તો, આપણે ક)વી ર#તે ભગવાનની :શસંા કર#એ છ#એ? તેનો અથI éુ ંછે? જો 
આપણે તેની :શસંા કરવાના છ#એ, તો આપણે éુ ંકહ#એ? તેમની સાથ ેઆભારિવિધના ંઅમારા શNદો 
વહ÷ચવાથી અમે તેમન ે:શસંા કર#એ છ#એ. તેમણે કોણ છે માટ) તેન ેઆભાર. અગાઉના પાઠોના ક)ટલાક 
"અમે ભગવાન િવશે éુ ંશી©યા" િવભાગની સમી(ા કરો તેમણે éુ ંકLુ° છે માટ) તનેે આભાર. તેમણે 0રૂ# 
પાડવામા ંઆવેલ છે ત ેમાટ) તેને આભાર. અમે કéુકં કÑુ ંક) કLુ° છે તે માટ) tૃત¡તાની કદર કર#એ છ#એ. 
ûયાર) લોકો અમારા પા< અથવા ãયå:ત7વન ેકંઈક ઓળખે છે 7યાર) તેઓ તે ઓળખે છે 7યાર) અમે આભાર# 
છ#એ. તેને વખાણ અને આભારિવિધના ંતમારા શNદો પર ભરોસો રાખો. 
 

C.F3*.: તમારા માટ) આભાર માન અને :શસંાના બ*લદાનનો આનદં માણો. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.2 9 

,&#)$: અમે અçાહમની વાતાI લબંાવીએ છ#એ îજનિેસસ 23 મા ંઅમન ેકહ)વામા ંઆવે છે ક) સારાહ 
_______________ વષIનો હતો અને 7યાર બાદ ત ે____________________________ મા ં^7ૃL ુપામી. આ 
:કરણ એ પણ Cચૂવ ેછે ક) અçાહમ તેના દફનિવિધ માટ) જમીનને ક)વી ર#તે હટાવી લીuુ?ં હમણા ંમાટ), 
ઉ7પિÖ 25 Cધુી અવગણો. 
 

/N,-7: ઉ7પિÖ વાચંો25: 7-11  
 

к/#6: 
1. ઈçાહ#મ ક)ટલો સમય ચા.યો (yલોક 7)? _________________________________________________ 

2. yલોક 8 એ અçાહમ િવષે éુ ંકહ) છે ûયાર) ત ે^7ૃL ુપાùયો? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. તેને કોણ દફનાવી (yલોક 9)? __________________________________________________________ 

4. તેને Tા ંદફનાવવામા ંઆãયો હતો (છદંો 9-10)? ___________________________________________ 
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5. ઈçાહ#મને કોની સાથે દફનાવવામા ંઆãયો હતો? ___________________________________________ 

6. ભગવાન તેના િપતાના ^7ૃL ુપછ# ઈ2હાકને આશીવાIદ આ+યો. આઇઝેક Tા ંરહ) છે? _______________ 

નRધ: આ પાઠનો આગલો પાસા તમને 7ોસ સદંભ§ સાથ ે:થા આપવા માટ) રચાયલે છે જો કોઈ 7ોસ-સદંભI 
બાઇબલમા ંદશાIવલે ન8હx હોય, તો તમ ેકવાયતમા ંઆપલેા સદંભ§નો ફ:ત અOસુરવા ઉપયોગ કર# રXા 
છો. 
7. રોઈ પછ#ના 7ોસ-ર)ફરAસની નRધ લો. 2તભંમા ંદશાIવેલ yલોક અને સદં*ભÿત શોધો. અપ äુઓ અને 
ઉ7પિÖ 16: 7-14 વાચંો. ઈçાહ#મના 0<ુ આઇઝેક, બીઅર લહાહાઈ રોઈ પાસે રહ)વાOુ ંપસદં કLુ°. 
અçાહમના બીë 0<ુ ઇyમાએલની માતા હાગાર, અહમદની બીQ બહ)નને યાદ કરો, ûયાર) સરાઈથી £ૂર 
ચાલી ગયા હતા 7યાર) ઈyમાએલનો જAમ થયો તે પહ)લા ંબીઅર લહાહાઈ રોઈમા ંહતા. 
 

C:6&n$. Ce.F3: ^7ૃL ુએ કંઈક નથી ! આપણ ેઘણી વખત િવશે િવચાર#એ છ#એ, ખાસ કર#ને ûયાર) 
અમે Lવુાન છ#એ પરંY,ુ કદાચ આ તમાર# પોતાની Ä]ૃ :87યાને Bયાનમા ંલેવા માટ) યોHય સમય છે અન ે
હક#કત એ છે ક) એક 8દવસ, અçાહમ અને સારાહની !મ, તમે પણ Ä]ૃ થઈ ëઓ અને ^7ૃL ુપામશો. 
 

1. ûયા ંતમે દફન કરવા માગંો છો 7યા ંતમે માનતા હતા? 

2. કોની સાથ ેતમે દફન કરવા માગંો છો? 

3. તમાર# મા*લક#ની વ2Yઓુની પાસે કોણ છે? 

4. તમે તમારા પછ# Qવેલા લોકોને ભેટો આપી રXા છો? 

5. ûયાર) તમે ^7ૃL ુપામ ે7યાર) અAય લોકો તમારા િવશે éુ ંકહ) છે? 

6. તમે તમારા બાળકો અન ેવશંજો માટ) વારસો તર#ક) éુ ંછોડવા માગંો છો? 

7. આ બાબતો થવાની તૈયાર#મા ંતમે હમણા ંéુ ંપગલા ંલીધા ંછો? 

 
C.F3*.: હ) ભગવાન ભગવાન, તમે અçાહમ અન ેસારાહને લાબંા સમયથી આશીવાIદ આ+યો. તમે 
વફાદાર હતા અને તમારા વચનને જમીન અને 0<ુ આપવાOુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ.ં તમે તેમને રાgSના િપતા 
અને માતા તર#ક) 2થાિપત કયાI છે અને હäુ Cધુી તેઓ મા< તેમના વચનના 0<ુ ઇસાકને ëણતા હતા 
!મ તમે તેમને વફાદાર હતા તમે મારા માટ) વફાદાર રXા છે તમારા મહાન :મે માટ) મને આભાર અને ! 
લોકો :ેમ કર) છે તેના પર આભાર. !મ áુ ંિવચાbંુ ¶ ંક) માbંુ Qવન પણ ^7ૃLમુા ંઆવશ,ે áુ ંતે :ાથIના કbંુ 
¶.ં ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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KM$.,*: હાબેલ અને નોહ !વા પા<ો દ)વની યોજના, અમાર# પસદંગીમા ંઉ.લે*ખત છે. આ અBયયન 
સદંભIમા ં†]ા :કરણ, 8હæ ૂ11 મા ંકરવામા ંઆવી હતી. !મ આપણે અçાહમની વાતાIને બધં કર#એ છ#એ, 

તેમ આપણે ફર#થી 8હæ ૂતરફ ફર#એ છ#એ. આ :કરણમા ંઅçાહમને ચાર સદંભ§ બનાવવામા ંઆãયા છે 
અને તેઓ બધા "િવaાસ ?ારા ..." શNદોથી શbુ થાય છે. હ)çીઓ 11: 8-19 વાચંો અને તમારા 
હાઇલાઇટરને આ સદંભ§નો ઉપયોગ કરો. હવે હ)æ ૂ11 મા ંઆ સમ< િવભાગ îજનેિસસ મા ંઅçાહમ અન ે
સારાહ તમારા અ\યાસ કારણે તમન ેપ8ર*ચત છે 12-25 

 
 

к/#6: 
1. 8હæ ૂ11: 8 મા ંબે 7ોસ ર)ફર)Aસ આપવામા ંઆવે છે. અçાહમની આ વાતાI આ 7ોસ ર)ફર)Aસથી કહ)વામા ં
આવે છે તે તમ ેઝડપથી 2થાનાતં8રત કર# શકશો. 
 એ. વાતાI éુ ંછે?________________________________________________________________ 

 બી. éુ ં7ોસ-ર)ફર)Aસ આપવામા ંઆવે છે?____________________________________________ 

 સી. îજનેિસસના :કરણનો éુ ંઅથI થાય છે, ûયા ંઇçા8હમને બોલાવવામા ંઆãયા હતા, વચન 
આપવામા ંઆãLુ ંહY ુ ંઅને આ¡ાપાલનથી છોડ# દ#ધી હોવા છતા ંતેમન ેખબર ન હતી ક) તેઓ Tા ં
ગયા હતા? îજનેિસસ._________________________________________________________ 

નRધ: તમારામાનંા !ઓ 7ોસ-ર÷જ ન હોય 7યા ં7ોસ સદંભ§ ઉ7પિÖ 12: 1-4,7 . 
2. હ)çી 11: 9 મા ંઆપણન ેકહ)વામા ંઆવે છે ક) "િવaાસથી" ઈçાહ#મે વચનના દ)શમા ંપોતાOુ ંઘર બનાãLુ ં
હY ુ.ં તે આ િવદ)શી kિૂમમા ંએક અëણી ãયå:તની !મ રહ)તા હતા અને ત|ંમુા ંરહ)તા હતા. 
 એ. શNદ "ત|ંઓુ" પછ# આપવામા ંઆવેલા સદંભ§ éુ ંછે? ______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. îજનેિસસના અBયાયો Tા ંછે ત ેTા ંછે? ઉ7પિÖ __________________ , ______________ 

3. હ)çી 11:11 મા ંક)ટલાક 7ોસ-ર)ફર)Aસ આપવામા ંઆવે છે. 
 એ. વાતાI éુ ંછે? _______________________________________________________________ 

 બી. "િપતા" શNદના સદંભIમા ં7ોસ-ર)ફરAસ éુ ંછે? ____________________________________ 

 સી. ઉ7પિÖના કયા :કરણમા ંઈçાહ#મને ! વચન આપવામા ંઆãLુ ંછે તે પ8ર0ણૂI થાય છે?    

îજનેિસસ _________________________________________________________________ 
નRધ: જો તમે બાઇબલનો ઉપયોગ કરો છો તો 7ોસ-ર)ફરAસ નહ~ આપ,ે ઉ7પિÖ 21: 2 ન ેશોધો. 
4. હ)çી 11: 12 મા ં... 
 એ. "સીશોર" શNદના સદંભIમા ં7ોસ-ર)ફરAસ éુ ંછે? ____________________________________ 

 બી. ઉ7પિÖના કયા અBયાયમા ંદ)વે વચન આ+Lુ ંક) તે ઈçાહ#મ સાથે કરાર કર) છે? ઉ7પિÖ  
 ____________________________________________________________________________ 

 સી. કરાર વચન éુ ંછે? __________________________________________________________ 
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નRધ: જો તમે બાઇબલનો ઉપયોગ કર# રXા હોવ તો કોઈ 7ોસ-ર)ફરAસ નથી, îજનેિસસ 22:17 ન ેશોધો. 
5. હ)çી 11: 17-19 મા ંબીQ વાતાI ઉ.લે*ખત છે ક) તે પ8ર*ચત હશે. 
 એ. વાતાI éુ ંછે?_______________________________________________________________ 

બી. 7ોસ-ર)ફરAસ éુ ંછે ! તમે ન[# કરો ક) આ વાતાI Tા ંમળ# છે? 

__________________________________________ 7ોસ સદંભI કદાચ શNદ "બ*લદાન" બાદ 
એક હશે. 
સી. ઉ7પિÖના :કરણનો éુ ંઅથI થાય છે ûયા ંઇçા8હમને ઈaર) ઈ–ાએલીઓOુ ંબ*લદાન આ+Lુ?ં 

ઉ7પિÖ ______________________________________________________________________ 

નRધ: જો બાઇબલમા ંકોઈ 7ોસ-સદંભI આપવામા ંન આવ,ે તો તમ ેîજનેિસસ 22: 1-10 નો િવ2તાર કરો. 
 

îજનેિસસના ક)ટલાક :કરણો અçાહમ િવશે કથાઓ કહ) છે. હ)çી 11 મા ંક)ટલીક કલમો આપણને આ 

વાતાIઓની યાદ અપાવ ેછે અને િવaાસમા ંકાયI કરવા માટ) :ો7સા8હત કર) છે કારણ ક) કથાઓ અમારા 

Qવનના :વાસમા ંઉમેરાય છે. અçાહમની કથાઓ તમેની સાથેના સબંધંમા ંરહ)નારા લોકો માટ) ભગવાનની 

tૃપા, તેમના *બનશરતી :ેમ, અમને વાતચીત કર) છે. ત ેજ સમય,ે અçાહમની Qવન વાતાIઓ આપણને 

યાદ કરાવે છે ક) ભગવાન મા< છે. ત ેતેના પર દયા કર) છે !ઓ તેનામા ંિવaાસ કર) છે. તેમની Aયાય 

પાપ માટ) સë માગં ેછે અને હäુ Cધુી તઓે સાભંળે છે કારણ ક) તેમનો આ7મા આપણા માટ) મBય2થી કર) 

છે. પરમેaરOુ ંવચન આપણા પરમેaર છે તે ખર)ખર આપણો આશીવાIદ છે! 
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/>7_. к#5 
 

આ ચો[સ કસરત અçાહમ અને સારાહ નામના ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ અ(રોના તમાર# Äâૃ] અને ¡ાનની 0Fુgટ 

કરવાના હ)Y ુમાટ) બનાવવામા ંઆવી હતી. ચાલો આપણે ! પગલા લીધા છે તેની સમી(ા કર#એ: 
 

1. અમે ãયå:તગત વાતાI વાચંી અને ઘટના સાથ ેસકંળાયેલ હક#કતો નRBLુ.ં અમે લસેAસ 3-6 મા ં! ચાર 
વાતાIઓનો અ\યાસ કય§ હતો તે éુ ંહતા? 

 એ. પાઠ 3 ______________________________________________________________ 

 બી. પાઠ 4 ______________________________________________________________ 

 સી. પાઠ 5______________________________________________________________ 

 ડ#. પાઠ 6 ______________________________________________________________ 
 
2. અમે ભગવાન અન ેમાનવતા િવશે äુદ# äુદ# બાબતો શી©યા. "અમ ેઈaર િવશ ેશી©યા," એ દર)ક 
ભાગની કલમ હ)ઠળ ! શી©યા હતા એ અલગ સ7ય éુ ંહતા? 

 

 એ. પાઠ 3 ______________________________________________________________ 

 બી. પાઠ 4 ______________________________________________________________ 

 સી. પાઠ 5______________________________________________________________ 

 ડ#. પાઠ 6 ______________________________________________________________ 
 

3. અમે લાબંા સમય પહ)લા થયેલી વાતાIના પાઠને લાK ુપાડવાના માગ§ માટ) જોLુ ંઅને આ! આપણા 
Qવન માટ) અથI અને ãયå:તગત એ;+લક)શન મળેવીએ છ#એ. અમે દર)ક ભાગમા ંકઈ એ;+લક)શન શી©યા? 

 

 એ. પાઠ 3 ______________________________________________________________ 

 બી. પાઠ 4 ______________________________________________________________ 

 સી. પાઠ 5______________________________________________________________ 

 ડ#. પાઠ 6 ______________________________________________________________ 
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1. છે.લ,ે અમે 8હæ ૂપર જોવામા.ં આ :કરણમા ં11 કથાઓ ઘણા નRBLુ ંહY ુ ંક) અçાહમના િવaાસ 

ëહ)ર અમે શી©યા ક) 7ોસ ર)ફર)Aસનો ઉપયોગ કર#ને અમે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ વાતાIન ેAL ૂટ)2ટામેAટ 

સદંભIમાથંી ઝડપથી શોધી શક#એ છ#એ. અમે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ માટ) નવા માથંી િવપર#ત ખસેડવાની 

અOભુવ. જો તમે 8હæ ૂ11 નો તી¿ અ\યાસ કર# રXા છો અને આ કથાઓમાથંી એકની સમી(ા 

કરવા માગતા હતા પરંY ુûયા ંતે લખવામા ંઆãLુ ંહY ુ ંતે ખબર ન હતી, 7ોસ-ર)ફરAસ અ7યતં 

ઉપયોગી હશે. 
 

,#>""#$%& ()*, 7&q*: તમે તમારા અ\યાસ સાથે :ેસ કરવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. તમ ે
ઘÓુ ંશીખી રXા ંછો. તમે બાઇબલ ?ારા વu ુઆરામદાયક શોધખોળ કર# રXા છો તમે તમારો અ\યાસ ક)વી 
ર#તે વાચંી શકો છો એનો તમે અ\યાસ કરો છો. 
 

C.F3*.: હ) ભગવાન, તમારા વચન માટ) આભાર ક) ! ઇçા8હમની !મ †]ા ધરાવતા લોકો િવશે મન ેકહ) 

છે. તેમ છતા,ં તેમણ ે! વચન આ+Lુ ંછે તે Tાર)ય અOભુãLુ ંન હY ુ,ં છતા ંતમે તેન ેિવaાસની Öખોથી 

ભિવgયમા ંજોવા દ#ધી હતી. તેમણે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંéુ ંજોLુ.ં મને એવી †]ા આપો, ! િવaાસ કર) છે ક) 

તમે મારા પર tૃપા… અન ેદયા… છો, ! િવaાસ છે ક) ઈC ુમાર# આશા છે. અને †Bધાની Öખો મને 

જણાવો ક) 2વગIમા ંતમાર# સાથે અનતંQવનOુ ંવચન છે. ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આpુઅવ…ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલોŸસ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 
મ<ંાલય વબે સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.CrossCM.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 
સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 

 


