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બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે . કોઈ સમી(ક) સમી(ાની સં*(+ત કલમોનો ઉ.લેખ કરતાં, આ 0ુ2તકના
કોઈ ભાગને લેખકની પરવાનગી િવના 0ુનઃઉ7પા8દત કર# શકાય છે ; લેખકની લે*ખત પરવાનગી િવના આ
0ુ2તકનો કોઈ પણ ભાગ 0ુનઃ:ા+ત, 0ુનઃ:ા;+ત િસ2ટમમાં સં<8હત અથવા યાંિ<ક ફોટોકોપી, ર) કો8ડ@ગ
અથવા અAય માBયમ ?ારા નકલ કરવામાં આવી શક) છે .
અAયથા C ૂચવવામાં ન આવે 7યાં Cુધી, બધા F27+ચર :વોટ)શન ધ હોલી બાઇબલ, GHલીશ 2ટાAડડI વઝIન®
(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 7ોસવે ?ારા, Kુડ AL ૂઝ પMNલશસIO ુ ં :કાશન મં<ાલય છે . પરવાનગી ?ારા
વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે .
"ESV" અને "P<ેQ 2ટાAડડI વઝIન" 7ોસવેના નRધાયેલા S)ડમાકI છે Tાં S)ડમાકI નો ઉપયોગ 7ોસવેની
પરવાનગીની જVર છે .
ઇનકવેલ 87એ8ટવ ?ારા 8ડઝાઇન
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તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગને આકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર
તમારા માટ) અનAય હશે અને પિવ< બાઇબલ કહ) છે 0ુ2તકની તમાર# સમજણમાં વધવા માટ) તમારા
આYુર અને ઉ7સાહ# ઇZછા ?ારા ન[# કરવામાં 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: ઈaરની વફાદાર#, અમાર# આશા
2. પિવ< બાઇબલની P<ેQ 2ટાAડડI સં2કરણ (ઇ.એસ.વી.) નRધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રXા
હોવ, તો શT હોય તેટdું બાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે :
એ. એક 7ોસ ર) ફરAસ કોલમ :ાધાAય નીચે દર) ક 0 ૃfઠOુ ં ક)Ah,
બી. સામાAય ર#તે બાઇબલની પાછળના ભાગમાં જોવા મળે છે , અને
સી. થોડા ^ ૂળj ૂત નકશા પણ પીઠમાં જોવા મળે છે .
3. પેન અથવા પlિસલ
4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાo્ I સ
# 2 માં C ૂ*ચબ] <ણ Cુિવધાઓ સાથે તમે તમારા અ\યાસ માટ) પયાI +ત Vપે 0 ૂqુ પાડશો અને આ પાઠ ?ારા
સફળતા0 ૂવIક નેિવગેટ કરવા માટ) તૈયાર થશો. જો ક) , જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ)લો અOુભવ છે , તો તમે
બાઇબલની શોધ કરવાOુ ં શV કર# શકો છો. આ અ\યાસ નેિવગેશનલ sૂ.સ :દાન કર) છે ! તમને tુ શળતા
િવકસાવવા અને તમને વuુ િવaાસ ધરાવતી બાઇબલ િવvાથw બનાવવા માટ) રચવામાં આવી છે . www.crosscm.org
પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામાં કોઈ ખચI ક) જવાબદાર# ઈaરની વફાદાર#, અમાર# આશા. જો ક)
આ અ\યાસની ભલામણ કરવામાં આવે છે , તો દ) વના વચન, અવર Nલેિસxગનો અ\યાસ કરવામાં 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|ુક અથવા ટ) Nલેટનો ઉપયોગ કરવાOુ ં પસંદ કર# શકો છો.
અ\યાસ સામ<ી લખવામાં આવે છે !થી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. 2વ-િશ2તની 8ડ<ી સાથે તમે સામ<ીને
થોડો ક) કોઈ ^ુyક)લી સાથે આવર# નહ~ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા8હતી મેળવશો, નવી મા8હતી શેર કરશો, અને
ક)ટલાક પડકારVપ :{ો 0 ૂછશો ! જવાબો માટ) માગણી કરશે. આ :િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને :ો7સા8હત
કરવામાં આવે છે ક) તમે થોડા િમ<ોને તમાર# સાથે અ\યાસ કરવા માટ) આમંિ<ત કરો.
તમે તમારા અ\યાસમાં આનંદ મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલી શક) છે તેમ તમારા
Ÿદય 2વીકારÄુ ં શક) આ બાઇબલ વાતાI ઓ તમે તેમના 0ુ< ઈCુ *Å2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને
આપવામાં તેમના મહાન :ેમ તમને ખાતર# કર# શક) છે .

સંપાદકની નRધ: 2પfટતા માટ) , ક)પીટલાઈÇડ સવIનામનો સંદભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÑું હYુ.ં
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પાઠ 1: Öજનેિસસ 24
• તેમના સેવક માટ) ઈÜાહ#મના C ૂચનો

7

• ઈÜાહ#મના દ) વ તેમના સેવકના દ) વ હતા

9

• 8રબકાહ પ8રચય

10

• લHન ગોઠવણી

12

• ઈaરની વફાદાર#

13
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અÜાહમ âૂનો હતો અને 8દવસની સં2tૃિત એમ દશાIવતી હતી ક) આ સમય માટ) તેના િપતા માટ) પ7ની
શોધવા માટ) આ સમય હતો. પાઠ 1 માં તમારા માટ) પ8ર*ચત ન હોય તેવા 8રવાજો માટ) âુઓ કરારના
આશીવાIદનો ઈરાદો ધરાવતા વારસદાર અÜાહમના 0ુ< અને તેના 0ુ<ની સંભાળ રાખજો.
આ äી કોણ હશે? તે Tાં મળ# જશે? આઇઝેક તેના િપતા પસંદ કLુã હYુ ં ક) મ8હલા માનશે ક)વી ર#તે? વાતાI
Öજનેિસસ માં કથા સમજવામાં આવે છે Öજનેિસસ 24.
આ વાતાI સરળ છે પરં Y ુ આ અ\યાસમાં 0 ૂછવામાં આવનાર# સવાલો એવા :{ો છે ક) ! તેમના 0ુ<ની
પ7ની-થી-હોઈ, તેમના મા*લકની ઇZછા માટ) નોકરની :િતબ]તા, સહાયક j ૂિમકા માટ) િપતાની *ચxતાઓ પર
Bયાન ક)FAhત કરવામાં મદદ કર) છે . િવ2Y ૃત tુsુંબીજનો, અને 8દલાસો આપનાર :ેમ પ7ની તેના પિતને
લાવે છે જબરદ2ત ભેટને Bયાનમાં લેવા સમય કાઢો, åયાર) તેના 0ુ<ને તે :ેમ કર) છે 7યાર) તેના સસરાને
તેના સસરાને આપે છે . કારણ ક) તે પોતાના 0ુ<ને :ેમ કરતો હતો !થી તે પોતાના િપતા સાથીને િપતા
પર :ેમ કર) છે .
તે શV કરવા માટ) સમય છે ! ઉ7પિç 25 ની શVઆતમાં તમાર# બાઇબલ ખોલો. yલોક 19:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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અને સારાહના 0ુ< ઇઝેક િવશે ઉ7પિç આપણને થોoું ઓéં કહ) છે . આપણે તેના િવશે

! શીખીએ છ#એ તે તેમની પ7ની 8રબકાહ અને તેમના બે દ#કરાઓ યાtૂબ અને એસાવ સાથે તેમના
tુsુંબના Qવનની વાતાIઓમાં èુ.લા છે . આઇઝેક વચન 0ુ< 0ુ< અને કરાર ભગવાન વારસદાર ઇÜા8હમ
સાથે કરવામાં આવી હતી !મ !મ બાઇબલ અ\યાસમાં ભગવાનની વચન, અમારા આશીવાIદની શોધમાં,
કરાર ભગવાન જમીન, સંપિç અને સંતાનનો *બનશરતી વચન છે , પરં Y ુ અÜાહમ અને સારાહને કોઈ
બાળકો ન હતા અને તેઓ િવદ) શોમાં એ*લયAસ તર#ક) રહ)તા હતા. દ) વે ઈÜા8હમને કÑું ક) તે દ) શોનો િપતા
થશે. તેમની આશા ભગવાનને êણીને અને તે માનતા હતા ક) દ) વે ! વચન આ+Lુ ં છે તે 0 ૂણI કરવા તે
વફાદાર રહ)શે.
ઈaરના વચન, આપણી આશીવાIદ ઉ7પિç 25 માં ઈÜાહ#મના ^ ૃ7Lુ સાથે 0 ૂણI થાય છે . જો ક), ઇÜાહ#મની
ઇZછા પહ)લાં તે પોતાના 0ુ< ઇસાક માટ) પ7ની ધરાવતો હતો. ઉ7પિç 24 8રબકાહને ક)વી ર#તે પસંદ
કરવામાં આëયો તે વાતાI કહ) છે . આ :કરણ અÜાહમ અને તેના ^ુíય ઘરના નોકર વZચેના સંવાદથી શV
થાય છે . અમે નોકર ના નામ કહ)વામાં નથી. તેમને નોકર અથવા 0ુqુષ તર#ક) ઓળખવામાં આવે છે .
આપણે શV કર#એ તે પહ)લાં જ એક ર#માઇAડર ... åયાર) આપણે આ અ\યાસ કર#એ છ#એ અને આ પાઠોમાં
અAય વાતાIઓ ચાdુ રાખીએ છ#એ 1) વાતાIની હક#કતો âુઓ, 2) આપણે ભગવાન અને અમારા િવશે !
શીખીએ છ#એ તે સ7યો માટ) સાવચેત રહો, અને 3) 0 ૂછો મહ7વના :{ો ક) ! આ! આપણા Qવનમાં
વાતાIના હક#કતો અને સ7યોની અરQ શોધી કાઢ) છે .

/T1$%:

Öજનેિસસ 24 વાંચો અને તમાર# નોટ|ુકની 8ટ+પણીઓ અને શNદસ^ ૂહોમાં પણ એવી

પ8રï2થિતઓમાં લખો ક) !ને તમે સમQ શકતા નથી. ! કંઈ પણ અસાધારણ લાગે તેÄ ુ ં ર) કોડI પરં Y ુ
સં2tૃિતએ ñુ ં કરÄુ ં તેÄ ુ ં જણાય છે .

U:):)+:

ચાલો આ વાતાIમાં ñુ ં કહ) છે તે જોઈને શV કર#એ.

1. yલોક 1: અÜાહમ હવે Ä ૃ] છે અને "સાર# ર#તે વય ધરાવે છે ." અમે êણીએ છ#એ ક) તે 137
વષIનો હતો åયાર) સારાહOુ ં અવસાન થLુ ં હYુ ં અને તે પોતે 175 વષIની વયે ^ ૃ7Lુ પાóયા હતા.
દસમી કલમ જણાવે છે ક) ":jુએ આશીવાIદ આ+યો હતો બધી બાબતોમાં ઈÜાહ#મ. "ઉ7પિç
6

24:35 આગળ âુઓ અને આ કલમમાં ઉ.લે*ખત વ2Yુઓ લખો ક) ! તેમના Qવન પર :jુની
આશીવાIદ દશાIવે છે . ______________________________________________________
______________________________________________________________________
2. કલમો 2-4: ઈÜાહ#મે પોતાના ^ુíય ઘરના નોકરને બોલાëયા. નોકરની સRપણી ñુ ં હતી?
______________________________________________________________________
3. અÜાહમની વફાદાર#ની જવાબદાર# ñુ ં હતી? __________________________________________
______________________________________________________________________________

*V:)1$:

આપણે :{ 0 ૂછવાની જVર છે : અÜાહમ માટ) શા માટ) એટdું મહ77વOુ ં હYુ ં ક) તેમના 0ુ<ને

કનાની äીઓ પૈક# એક સાથે લHન કરવામાં ન આëયો? કનાનીઓ કોણ હતા? અમે તેમના િવશે ñુ ં êણો
છો? ઉ7પિç 10: 15-19 âુઓ, તેઓ કોણ હતા તે ફર#થી શોધવા માટ)? આ લોકો િવશે આપણે ñુ ં શીખી
શક#એ? ______________________________________________________________________________
કનાનીઓએ લાકડા અને પôથરથી બનેલા ખોટા દ) વોની 0 ૂê કર# અને એક સાચા ઈaર, ઈÜાહ#મના દ) વ,
ના ઉપદ) શોOુ ં પાલન ન કLુ.ã આ tુળો એ રાfSો બનશે ક) ઈÜાહ#મના વંશજોને એક 8દવસનો નાશ કરવાની
જVર છે કારણ ક) તેઓએ જમીનનો કબજો લીધો હતો, તેમનો વારસો.
ઉ7પિç 10:20 માં કનાનીઓ િવષે આપણે શીખી શક#એ છ#એ. તેઓ Oુહના 0ુ< ______________ ના
વંશજો હતા. હ)મના વંશજો શાિપત હતા, કારણ ક) તેમના િપતા માં બતાવવામાં આવેલા શરમજનક
અમાOુષણાભયાI હ)મને કારણે (ઉ7પિç 9: 25-27).
Öજનેિસસ માં 24: 4 åયાં નોકર) જવા કÑું છે ? ________________________________________________
આપણે બીê અ7યંત મહ7વ0 ૂણI બાબત યાદ રાખવાની જVર છે . દ) વે ઈÜાહ#મ સાથે કરાર વચન આ+Lુ.ં
ર:તિવરામ શેમથી અÜાહમ અને આઇઝેક Cુધી પસાર થLુ ં હYુ.ં શાaત કરાર અÜાહમ અને તેના વંશજો
સાથે કરવામાં આëયો હતો (ઉ7પિç 17). આ એક ધાિમöક િનણIય હતો, ! ઈÜાહ#મે કયõ હતો. શાિપત
થયેલા લોકોની સાથે લHન કરવાને બદલે, શાિપત થયેલી અને કરારના વચન હ)ઠળ નહ~, પણ ઇÜા8હમના
સેવકોએ હારાનના âૂના દ) શમાં પાછો ફયõ હતો અને તેમના સંબધ
ં ીઓને આઇઝેક માટ) પ7નીની શોધ કર#
હતી. માતાિપતા ?ારા કોASા:ટ કરાયેલ 0ુ< અથવા 0ુ<ીની પહ)લેથી ગોઠવેલ લHન સં2tૃિતની 2વીtૃત
પરં પરા હતી.
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B)( 4
1J#R:: હવે

આપણે ^ુíય ઘરવપરાશકતાI નોકરની ભાર) જવાબદાર#ને સમજવા માટ) શV કર#એ છ#એ.

તેમણે શપથ લેતા પહ)લાં અAય બાબતો પર ચચાI કરવાની જVર છે .

к/#":
1. કલમ 5: નોકરના :{ો ñુ ં છે ? _________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. અÜાહમની :િત87યા (yલોક 6) ñુ ં છે ? __________________________________________
_________________________________________________________________________
3. અÜાહમOુ ં કારણ (yલોક 7) ñુ ં હYુ?ં ઉ7પિç 12: 1-3 _____________________________
___________________________________________________________________

*V:)1$:

ઈaર) ઈÜા8હમને હારાનની j ૂિમમાંથી બહાર લાëયો અને તેમને કનાન દ) શમાં લઈ ગયા.

åયાર) ભગવાન તેમને હારાનમાંથી બહાર બોલાëયાં 7યાર) તેમણે તેમને જમીન, સંતાન અને સંપિç
આપવાOુ ં વચન આ+Lુ.ં ભગવાન છે વટ) તેમના વચન 0 ૂણI અને તેમને િમલકત (જમીન), સંતાનો (સંતાન),
અને સ^ ૃú] (સંપિç) આ+યો. ઈÜા8હમને વચન આપવાOુ ં વચન આ+Lુ ં છે તે સવIને ક)ટલીકવાર કરારના 3
પી તર#ક) ઓળખવામાં આવે છે .
અÜાહમ હવે તેના નોકરને કહ) છે ક) ! જ ઈaર) તેને (અÜાહમ) જમીનમાંથી બહાર લાëયો તે તેની સાથે
(નોકર) જશે. પરં Y,ુ કારણ ક) ઈÜાહ#મને હારાનમાંથી બોલાવવામાં આëયા હતા, તેમનો 0ુ< કરારનો ભાગ
હતો, તે પાછો ન જવાનો હતો. તેને âૂના દ) શ છોડ#ને નવી જમીન પર જવાOુ ં કહ)વામાં આëLુ ં હYુ.ં તે અને
તેના વંશજોને ભગવાન ?ારા નÄુ ં વચન આપવામાં આëLુ ં હYુ,ં ! સદાકાળની કરાર (ઉ7પિç 17) માં સીલ
કરવામાં આëLુ ં હYુ.ં તેમને એક નવી શVઆત, નવી ઉ7પિç બનાવવા માટ) બોલાવવામાં આëયા હતા.

J#W*=Xш$:

વાતાIમાં આ ^ુùે ક)ટલીક બાબતો Bયાનમાં લઇ શક) છે . અમે િવગતવાર ન જઈñુ ં પણ

તમાર# ક.પનાને ઉપયોગમાં લેવાOુ ં શV કર#એ છ#એ કારણ ક) તમે િવચારો છો:
1. ñુ ં તમને લાગે છે ક) અÜાહમ પોતાના 0ુ<ને મોટ)થી રાê !Äુ ં વતIન કર) તે ર#તે વતIશ?ે
અÜાહમ પોતાના Qવનમાં ઈaરની :Ä ૃિçનો અOુભવ કયõ હતો. ઈaર) ઈ2હાક ?ારા તેમના વચનને 0 ૂણI
કLુã - તેમના જAમથી તેમના િપતાને એમ.ટ#. મો8રયા åયાં તેમણે બ*લદાન કરવામાં આવી હતી. અÜાહમ
êણતા હતા ક) ઈaરના ર(ણ અને આશીવાIદનો એક બાળક તર#ક) આઇઝેક છે . અને, હવે એક Ä ૃ] માણસ
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તર#ક) ઈÜાહ#મ êણતા હતા ક) તે જ :jુ ઈaર) તેના 0ુ< માટ) પ7ની 0ુqું પાડશે. એ જ ઈaર) ! વચન
આ+Lુ ં "ઇZછા (ઉ7પિç 24: 7) તેના ûૂ તને મોકલશે ________________________________________
_________________________________________________________________________ ” અને, જો તે
äી ઈÜાહ#મના નોકર (yલોક 8) સાથે પાછા જવા માટ) તૈયાર ન હતી, _____________________________
_____________________________________________________________________________________
2. અAય િવચારણા ... અÜાહામના ઘરના સ\ય તર#ક), આ નોકરની Cુ†ત કરવામાં આવી હતી.
તે પણ ઉ7પિç 17 માં ભગવાન ?ારા 2થાિપત કરાયેd ું સનાતન કરાર હ)ઠળ આëLુ ં હYુ.ં કારણ ક)
અÜાહમની ઈaરના <ેસ સાથેના તેના સંબધ
ં ને કારણે તેમOુ ં પોતાOુ ં તેમજ પોતાના મા*લક બALુ ં હYુ.ં
તેમના 2વામી ઇÜા8હમે ! કLુã તે ભગવાનની સંગત અને ર(ણOુ ં અOુભવ કરશે. નોકર આ êણતા હતા
કારણ ક) અÜાહમ 0ુFfટ કર) છે ક) તે આÄુ ં હYુ.ં નોકર êણતા હતા ક) આઇઝેક ભગવાન વચન એક ભાગ
હતો. ભગવાન અÜાહમ સાથે હતા અને, અÜાહમ કારણે, ભગવાન તેમને વફાદાર રહ)શે અને, આમ તેમણે
અÜાહમને આ બાબતે શપથ <હણ કયાI (yલોક 9). તમારા િવચારો નRધો: _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

B)( 7
1J#R:: નોકરએ

ક)ટલાક °ટો અને અAય વ2Yુઓ લીધી !માં ઇÜા8હમની સંપિç દશાIવતી હતી અને

અરામ, ટાઇ<ીસ અને Lુ¢)8ટસ નદ#ઓનો િવ2તાર અને હારાન, åયાં નાહોર રહ)તા હતા તે શહ)રની 2થાપના
કર# હતી. અરામ ઉçરપિ£મ મેસોપોટ)મીયા છે ! હાલના સી8રયા છે .

કસરત:
1. ઈÜા8હમે દસ નોકરોને પોતાના નોકર અને બધી :કારની સાર# વ2Yુઓ સાથે મોક.યા. નોકર
અરામ આëયો અને નગરની બહાર °ટને શહ)રની બહાર (yલોક 11) ^ ૂક# દ#uુ.ં åયાર) તે પહRZયા
7યાર) તે _______________ હતી અને ______________ §ો કરવાના સમય િવશે ____________
2. તમારા પોતાના શNદોનો ઉપયોગ કર#ને તેમની :ાથIના લખો (છંદો 12-14): ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. નોકર :ાથIના કર# હતી ક) ભગવાન તેને સફળતા આપીને ઈÜાહ#મને દયા બતાવશે. ñુ ં એ સંક)ત
હતો ક) નોકર તે છોકર#ને êણશે !ને :jુએ આઇઝેક માટ) પસંદ કયõ હતો? __________________
9

______________________________________________________________________________
4. ñુ ં થLુ ં તે 0 ૂqું કરવાOુ ં પહ)લાં (yલોક 15)? ____________________________________________
5. yલોક 15 ñુ ં 8રબકા િવશે જણાવે છે ? તે અÜાહમ સાથે ક)વી ર#તે સંબધ
ં ધરાવે છે ? તેણીના િપતા
કોણ હતા? _____________________________________________________________________
âુઓ Öજનેિસસ 11: 27-29 અને ઉ7પિç 22:23.
6. તે yલોક 16 માં ક)વી ર#તે વણIવેલ છે ? _______________________________________________
7. તેમણે વસંત સમયે તેના êર ભર#. નોકર તેને મળવા દોડ# ગયો અને ________________
_______________________________ માટ) 0 ૂછ•ુ.ં અOુગામી છંદો તે પછ# ñુ ં કLુã તે જણાવો.
નોકરએ _________________________________ ને 0 ૂછ•ું હYુ ં તે જ બuુ ં બALુ.ં તેણીએ તેમને
_____________ આપી દ#ધી અને પછ# ___________________ ____________________ ને 0 ૂqુ
પાડ¶ું 7યાં Cુધી તેઓ સંYfુ ટ ન હતા.

:િત*બxબ:
1. åયાર) તમે તેના િવશે િવચાર કરો, તે નોકર ભાગ પર એક :ચંડ અપે(ા હતી. દસ °ટ!
તેઓ પીવાOુ ં સમા+ત થાય 7યાં Cુધી તેમને પાણી આપો! ક)ટલી :વાસો તે વસંત નીચે નીચે
અને પછ# ફર#થી ભરવામાં પા< સાથે પાણીની ચાટ માં ખાલી કરવા માટ) છે !
2. yલોક 21 એ C ૂચવે છે ક) નોકરએ મદદ માટ) ___________________________ કLુã છે પરં Y ુ
______________________ માં તેના __________________________ ને êણવા માટ) ક) ñુ.ં
3. આગળની yલોકમાં માણસ તેના હાથ માટ) એક સોનાની વ~ટ# અને બે કડાઓ લે છે . પછ# તે
8રબકાને 0 ૂછે છે ક) તે કોણ છે અને 0 ૂછે છે ક) ñુ ં તે રા<ે તેના િપતાના ઘર) જઈ શક) છે ? તે
ની કલમમાં નોકરને ñુ ં આપે છે 25? ____________________________________________
_________________________________________________________________________
4. નોકરનો તા7કા*લક :િતભાવ ñુ ં છે ?
એ. ____________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________
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B)( 5
*V:)1$:

છંદો માં 7 અને 27 આપણને ઈaરની વફાદારને તેમના વચનમાં યાદ અપાવે છે તેમણે

તેમના શNદ રાખે છે તેO ુ ં વચન સ7ય છે . ઈaરના વચનમાં, આપણા આશીવાIદમાં અમે અÜાહમના
Qવનનો અ\યાસ કયõ અને જોયા ક) તે ભગવાનને તેમOુ ં વચન 0 ૂqું કરવા માટ) રાહ જોતા હતા. આપણે
તેમOુ ં વચન આપણા સમયના શેડ¶ ૂલ પર આધા8રત નથી, તેની કાળQ રાખવી જોઈએ. અમાર# બધી
અધીરાઈથી અમાર# માનિસક ï2થિત આપણા િવચારો અને અમાર# અપે(ાઓ િવtૃત કર# શક) છે . ઘણીવાર
આપણે ન[# કરÄુ ં છે ક) ભગવાન ñુ ં છે તે શીખવવાને બદલે તે વફાદાર# ñુ ં છે ? !મ !મ આપણે
ભગવાનને êણવાથી અને તેમની સાથેના સંબધ
ં માં Ä ૃú] પામીએ છ#એ તેમ તે આપણને વફાદાર#
સમêવવાની અને તે વફાદાર હોવાનો િવaાસ કરવા માટ) અમને સમજણ અને શાણપણ આપશે.

બીQ ચેતવણી આપણે Bયાનમાં લેવી જોઈએ ક) આપના વચનો પરમેaરના વચનો નથી અને અમે તે
માગતા નથી ક) તે અમારા માટ) અમારા વચનો પાળવાનો છે . અમારા વચનો આપણો છે , તેમની નથી,
તેમના વચનો, તેમ છતાં, અવસI પર ઓવરરાઇડ કર) છે . તેમણે વફાદાર રહ)વાનો વચન આ+Lુ ં છે અને તે
વફાદાર રહ)શે. ßુ ં વફાદાર રહ)વાOુ ં વચન આપી શtું éં પરં Y ુ મારા પાપી માનવ 2વભાવ વફાદાર રહ)વાનો
નકાર કર# શક) છે . ßુ ં મારા વચનને બાળકમાં રાખવાOુ ં વચન આપી શtું éં પરં Y ુ સંજોગોમાં એક િવક.પ
:દાન કર# શક) છે !માં ßુ ં તે બાળકને માqું વચન ન રાખવાOુ ં પસંદ કર# શtું éં. મોટ)ભાગે, આપણી
માનવીય ï2થિતને લીધે, આપણે ભગવાનને અAય માનવી તર#ક) ગણીએ છ#એ !માં Tાં તો તે અથવા ßુ ં
વચનના અમારા શNદ વફાદાર ન રહ)વાOુ ં પસંદ કર# શtું éં. વફાદાર#ની વા2તિવકતા એ છે ક) ભગવાન
અને એકબીêને આપેd ું એક શNદ આપવાની માંગણી કર) છે ક) તેO ુ ં શNદ રાખવામાં આવે છે . ભગવાનની
આ િવશેષતા અથવા લા(*ણકતા આપણા પા<નો એક ભાગ બની êય છે કારણ ક) તે તેની છબીમાં અમને
0ુન: 2થાિપત કરવા માટ) ચાdુ રાખે છે . Bયાનમાં રાખો ક) તેની છબી Öજનેિસસ અમારા માટ) તેમના ^ ૂળ
યોજના હતી 1:27.

к/#":
1. yલોક 28-33: 8રબકાહ પોતાના માતાના પ8રવારને ! તે પ8રવહન કર) છે તે જણાવવા ઘર)
êય છે . લાબાન, 8રબકાહનો ભાઈ, વસંતમાં નોકરને મળવા માટ) ઉતાવળ કર) છે . તેણે જોLુ ં
ક) 8રબકાને ર~ગ હતી અને હાથની કડા પહ)ર# હતી. લાબાને તેની બહ)નને કÑું ક) તે ñુ ં થLુ ં
છે . પછ# તે નોકર પાસે ગયો અને તેને અને બીê લોકો, ! °ટ સ8હત, તેમની સાથે ^ુસાફર#
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કરતા હતા, રા<ે તેમના ઘર) રહ)વા માટ). નોકર તે પહ)લાં ખાv ખાઈ જશે તે પહ)લાં તેણે
8રબકાહના િપતા બ®ુએલ અને લાબાનને ! કહ)વાની જVર છે તે સાથે શેર કરવાOુ ં કÑુ.ં
2. છંદો માં 34-49: નોકર િવગતવાર જણાëLુ ં હYુ ં ક) ñુ ં અÜાહમ માતાનો C ૂચના સાથે શV થLુ ં
હYુ ં અને સમય Cુધી તે ખર) ખર 8રબકા નાક 8રxગ અને બે કડા માટ) આપી હતી. તમામ
હક#કતોમાં તે સંબિં ધત છે ક) તમે ñુ ં િવચારો છો તે સૌથી જ8ટલ છે ? ___________________
_________________________________________________________________________
3. તે è ૂબ મહ7વOુ ં હYુ ં ક) નોકર) 23 અને 47 ની કલમોમાં આ :{નો જવાબ :ા+ત કયõ, "તમે
કોની 0ુ<ી છે ?" ઈÜાહ#મે Öજનેિસસ 24: 4 માં ñુ ં ભાર ^ ૂTો હતો? _____________________
_________________________________________________________________________
4. સૌથી વuુ, ભગવાન એક વાર ફર# 0 ૂર# પાડવામાં આવી હતી. ભગવાન Öજનેિસસ માં ઘોડો
0 ૂર# 22:13 અને હવે તે આઇઝેક માટ) પ7ની 0 ૂર# પાડ) છે ફર#થી તેમણે તેમના દયા અને
અÜાહમ માટ) વફાદાર બતાવે છે . લાબાન અને બૈôLુએલ પણ :87યાને 8દHદશIન કરતા
:jુના હાથને âુએ છે . માં તેમના :િતભાવ ñુ ં છે શાäો 50-51? ______________________
_________________________________________________________________________
5. ર#બકાહ અને તેમના પ8રવારને આપવામાં આવેલી ભેટોએ બે પ8રવારો વZચે કરારની
2થાપના કર#. 8રબકા માટ) સેવકની ભેટો ñુ ં હતા? __________________________________
_________________________________________________________________________
6. તેણે પોતાના ભાઈ અને તેની માતા ને ñુ ં આ+Lુ ં (yલોક 53)? ________________________
7. છંદો 54-61 માં લાબાન અને તેની માતા 8રબકાહને ઈસહાકની પ7ની બનવા માટ) નોકરની
સાથે પાછા મોકલવા માટ) તૈયાર કર) છે . સવારમાં નોકર છોડ#ને તેના મા*લકના ઘર) પાછો
જવા માટ) તૈયાર હતો. તેમણે ભગવાન તેને આપવામાં આવી હતી ક) સફળતા પર કામ
કરવા માટ) તૈયાર હતી. ની કલમમાં tુsુંબની િવનંતી ñુ ં કર# 55? _____________________
_________________________________________________________________________
8. પરં Y ુ નોકર આ<હ. પ8રવારએ ર#બેકાહની સંમિત :ા+ત કર# અને પછ# તેણીની નસI અને
ઘરકામ સાથે તેના માગI પર મોક.યો. yલોક માં તેમના માટ) તેમના આશીવાIદ લખો 60:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9. છંદો 62-67 જણાવે છે ક) ઇઝેક 8રબકાહને મળે 7યાર) ñુ ં થાય છે .
એ. આઇઝેક Tાં હતા? તે ñુ ં કર# રXો હતો? _________________________________________
બી. 8રબકાહ આઇઝેકને âુએ છે અને 0 ૂછે છે , _________________________________________
સી. નોકર કહ) છે ક) આઇઝેક તેના મા*લક છે અને 8રબેકા ñુ ં કર) છે ? _______________________
____________________________________________________________________________
ડ#. આઇઝેક નોકર અહ)વાલ અહ)વાલ સાંભ™Lુ ં આઇઝેક ñુ ં કર) છે ? ________________________
સંભવતઃ આઇઝેક અને 8રબકાહને કોઈ ઉ7સવની ઉજવણી ન હતી. અમે êણીએ છ#એ ક) 0ુqુષ
અને äી
વZચેના લ´*ગક સંઘે લHનની શVઆત કર#.
ઈ. 8રબકા તેની પ7ની બAયા અને અમે êણીએ છ#એ ક) આઇઝેક તેના :ેમભયાI તેણે
ઇઝેકને ñુ ં લાëLુ ં ક) તે ઇZછતો હતો? ___________________________________________
પ7નીના 8દલાસો તેના પિતના :ેમને સંતોષવા માટ) મદદ કર) છે .

B)( =
-1$= !"# 2.Y= ш%х% шк,!? ફર#થી વાંચો Öજનેિસસ 24. !મ તમે વાંચી શકો છો, તમારા
હાઇલાઇટર સાથે કોઇ પણ શNદને *ચú¨ત કરો !નો ઉપયોગ દ) વના પા<ને વણIવવા માટ) કરવામાં આવે છે
અને તે શNદો અને વાTો ! yલોક અથવા yલોકો છે åયાં તેઓ મળ# આવે છે તે C ૂચવે છે :

.=J#/ (!/)
_____________________

_____________________

шD6# *$= 2#?)
_______________________________________

_______________________________________

આ શNદો અિવરત :ેમ અને વફાદાર#નો ઉપયોગ 27 yલોકમાં અને 49 માં ફર#થી વપરાય છે . નોકર
ઈaરના :ેમ અને વફાદાર#ને અÜાહમને જોતા હતા અને હવે આ Kુણો પોતાને પોતાના માટ) જોયા છે .
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અરQ :{ો:
1. વફાદાર# બોલાતી શNદની :િતબ]તામાં જોવા મળે છે . િવaાCુપÍુ ં િવaાસ િવaાસ. લHન એ 0ુqુષ
અને äીને એકબીê :7યે વફાદાર રહ)વા માટ) બોલાવે છે અને આમ કરવાથી એકબીê :7યેની
તેમની :િતબ]તા આપો. åયાર) :િતબ]તા Y ૂટ# êય 7યાર) S2ટનો નાશ થાય છે . િવaાCુપÍુ ં કહ)
છે ક) એક ! કહ) છે , તે હાથ ધર) છે . વફાદાર# સાથે તમારો અOુભવ ñુ ં છે ?
એ. તમને કોણ વફાદાર# શીખવે છે ? _______________________________________________
____________________________________________________________________________
બી. કોણ તમાર# સાથે બેવફા છે ? તમારો અOુભવ ñુ ં છે ? _______________________________
____________________________________________________________________________
2. તમે માતાનો ભગવાન વફાદાર# સાથે સંઘષI છે ? તમને તેમના વફાદાર# િવશે ñુ ં શીખવવામાં આëLુ ં
છે ? તમે ઈaરની િવaાCુતા શીíયા છો? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
3. તમે કઇ વચનો આ+યાં છે ! તમને વફાદાર#ને Cુધારવા માટ) સ(મ કર) છે ? એવા સમયને
Bયાનમાં લો ક) åયાર) અAય લોકો તમાર# વફાદાર# અને S2ટનો સામનો કર) છે , તમાર# :િતબ]તા
?ારા સંતોષાય છે . __________________________________________________________
________________________________________________________________________

(B#)? /")#, #\) %= :

ઈaરની િવaાCુપÍુ ં પોતાની êતને બહારની કોઈ વ2Yુ પર િનભIર નથી. 2

તીમોથી 2:13 માં આપણને ખાતર# આપવામાં આવે છે ક) જો આપણે ___________________ છ#એ, તો તે
__________________ રહ)શે, ક)મ ક) તે પોતે ___________________ ન કર# શક). ભગવાન તે કોણ છે !
િવaાCુપÍુ ં ભગવાનOુ ં લ(ણ છે . આ લ(ણ અમને તે કોણ છે તેનો સાર જણાવે છે . તે વફાદાર છે . કોઈ
એમ કહ# શક) ક) વફાદાર# એ તેના ડ#એનએનો એક ભાગ છે . એક લ(ણનો બીજો દાખલો છે åયાર)
બાઇબલ આપણને કહ) છે ક) ઈaર :ેમ છે . :ેમ એ ભગવાનનો િવશેષતા પણ છે . :ેમ એ જ છે ક) તે કોણ
છે . બાઇબલ એ પણ જણાવે છે ક) ઈaરOુ ં બીâુ ં લ(ણ એ છે ક) તે ફ:ત તે જ છે . બાઈબલના સંદભI 1
યોહાન 1: 8-10 છે ઈaરના બે લ(ણો આ પંï:તઓ માં ઉ.લેખ કયõ છે ñુ ં છે ? ____________________
અને ___________________ તે વફાદાર છે અને આપણાં પાપોને માફ કરવા. આ કલમો આપણને કહ) છે ક)
åયાર) આપણે આપણી પાપોની ક| ૂલાત કર#ñુ ં ક) તે આપણને માફ કરશે તે આÄુ ં કરવા માટ) વફાદાર છે .
તેમ છતાં, જો આપણે આપણી êતને અને ભગવાનને અમાર# પાપી ï2થિત િવશે âૂÆાÍુ ં કર#એ છ#એ, તો
તેના વચનOુ ં વચન આપણા Qવનમાં કોઈ 2થાન નથી કારણ ક) તે ફ:ત તે જ છે .
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હ) :jુ, તમે ઈÜાહ#મને વફાદાર અને િવaાCુ હતા. !મ !મ તમે તેમને વચન આ+Lુ,ં ßુ ં તમને

આભાર ક) તમે મારા માટ) દયાØ અને વફાદાર છે પરં Y ુ ßુ ં તમને કßુ ં éં ક) ßુ ં અિવરત :ેમ અને
િવaાCુતાથી સંઘષI કqું éં. Tાર) ક ßુ ં બેવફા éં મારા Y ૂટ# ગયેલા શNદોથી મને િવaાસ નથી હોતો. મારા
અભાવને માફ કરો અને મને તમાર# છબીમાં 0ુનઃ2થાિપત કરો. મને ખબર છે ક) તમાર# વફાદાર# મારા
વફાદાર# પર આધા8રત નથી. :ેયસી અને ઇCુ માં મને (મા માટ) આભાર. મને ખાતર# કરવા બદલ
તમારો આભાર ક) તમાર# :ેમાળ દયા અને વફાદાર સદાકાળ સહન કર) છે .________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Öજનેિસસ માં 25 અને 27 અમે િવશેષાિધકાર અને 8દવસની સં2tૃિતમાં :થમજિનત 0ુ< પર આપેલ વચન
આપવામાં આëLુ ં છે , જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદ અOુ7મે જો આનો હ)Y ુ :થમ જAમેલા, ઇસા◌ા માટ)
હતો, તો પાઠ 2 માં શોBLુ ં હYુ ં ક) !કબ, બીê જAમેલા જો8ડયા ?ારા શા માટ) અને શા માટ) હ2તગત
કરવામાં આëયા હતા.
આ બે ભેટોના !કબના હ2તાંતરણથી આઇઝેકના પ8રવારમાં ^ુíય સંબધ
ં આધા8રત અશાંિતનો èુલાસો
થયો. અશાંિતOુ ં કારણ શોધી કાઢો અને ઓળખો. âુઓ ક) આ કારણ આઇઝેકના પ8રવારમાં છે , ! કરારના
વારસદાર હતા તે tુsુંબીજનોOુ ં tુsુંબ. નRધ કરો ક) આ પ8રવારના સંબધ
ં ો ક)વી ર#તે :ભાિવત થયા હતા
પરં Y,ુ આ ક)વી ર#તે હોઈ શક)? åયાર) બuુ ં જ ખોsું લાગે છે 7યાર) ભગવાન આ પ8રવારને તેમના કરાર
વચનને ક)વી ર#તે રાખી શક)? શા માટ) ભગવાન આઇઝેક તેમના વચન રાખવામાં શોધો આપણે ઈaર અને
વચનો િવશે ñુ ં શીખી શક#એ?
તેમ છતાં, તેમની 87યાઓOુ ં પ8રણામ આવી ગLુ ં અને આઇઝેકના પ8રવારને ^ુï:ત આપવામાં આવી ન
હતી. આ પ8રણામ ñુ ં હતાં અને આ ભાઈઓ પર પાપOુ ં ëયાપક અસર ñુ ં હYુ?ં !કબ માટ) મા< |ુú]ગóય
એ2ક)પ શોધો. ઇસાના ^ ૃ7Lુ િવશે êણો
!મ !મ તમે આ પાઠ તરફ આગળ વધો તે તમારા અને મારા માટ) એનો અથI ñુ ં છે ક) ઈaરનો એકમા<
0ુ<, ! િપતાનો :થમજિનત હતો, તેના જAમિસ] અિધકારને 2વીકાર# લીધો િપતાનો ઇZછા તેમના
વફાદાર#ને કારણે તેમણે :ા+ત કર) d ું વારસો ñુ ં હતો તે êણો.
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åયાર) અÜાહમના અવસાન થLુ ં 7યાર) તેના 0ુ<ો આઇઝેક અને ઇyમાએલ સારાહ) ?ારા ખેતરમાં

એક Kુફામાં દફનાવવામાં આëયા હતા. આઇઝેક અને તેની પ7ની 8રબેકા બેઅર લહાઇ રોઈ રહ)તા હતા.
આઇઝેકની વાતાI Öજનેિસસ 25 માં ચાdુ છે . અÜાહમને વચન આ+Lુ ં હYુ ં ક) તેના વંશજો આકાશમાં તારાઓ
અને સ^ુhતટ પર ર) તીના અનાજ !ટલા હશે. હવે તે ^ ૃ7Lુ પાóયો છે અને તેણે પોતાના એક 0ુ< ઇ2હાકને
છોડ# દ#uુ ં છે , ! વચન પામેલા એક વારસદાર હતા.

/T1$%:

ઉ7પિç વાંચો 25: 1 9 -34.

U:):)+:

આ :કરણ આઇઝેક વાતાI કહ)Ä ુ ં ચાdુ રહ) છે . છંદો 19 અને 20 માં 0 ૃfઠj ૂિમની ચકાસણીની

જVર છે . તેથી, ચાલો સમી(ા કર#એ.
1. આઇઝેકના િપતા કોણ હતા (yલોક 19)? ___________________________________________________
2. åયાર) લHન થયા 7યાર) આઇઝેક ક)ટલો Ä ૃ] હતો (yલોક 20)? _________________________________
3. આઇઝેક કોણ સાથે લHન કર) છે ? ________________________________________________________
એ. તેણીના િપતા કોણ હતા? _____________________________________________________
બી. તેના ભાઈ કોણ હતા? _______________________________________________________
4. આઇઝેક 8રબકા (yલોક 21) માટ) િવનંતી કર#. તેમની :ાથIના *ચxતા હતી? ________________________
5. શા માટ) આવા મોટા સોદો હતો? ________________________________________________________
6. જો ઈ2હાક એÄુ ં હYુ ં ક) !ના ?ારા ભગવાનOુ ં વચન 0 ૂણI થÄુ ં હોય તો ñુ ં થÄુ ં જોઈએ? ______________
_____________________________________________________________________________________
7. આપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર) આઇઝેકના :ાથIનાનો જવાબ આ+યો છે . ñુ ં થLુ ં (છંદો 21, 23)? _______
_____________________________________________________________________________________
8. આ કલમ આપણને 8રબકાહના ગભાIવ2થા િવશે ñુ ં કહ) છે (yલોક 22)?___________________________
_____________________________________________________________________________________

*V:)1$:

ર#બકાહ જો8ડયા સાથે ગભIવતી હતી અને દ) ખીતી ર#તે ગભાIવ2થા ^ુyક)લ હYુ ં અમને

કહ)વામાં આવે છે ક) બાળકો "તેની Pદર એક સાથે સંઘષI કર) છે ." એક äી ! ગભાIવ2થા અOુભવે છે તે
તેની Pદર ચળવળના કારણે અગવડતા િવષે વાત કરશે. જો ક), 8રબકાહની અગવડતા એ હક#કતથી
18

સં*(+તપણે સંકળાયેલી હતી ક) તે જો8ડયા સાથે ગભIવતી હતી અને વuુમાં, અમને કહ)વામાં આëLુ ં છે ક)
તેઓ જAમ પહ)લાંના એકબીêને દબાણ અને આગળ ધપાવતા હતા. તેણીની અગવડતાને કારણે તેને
ભગવાનની 0 ૂછપરછ થઇ, "શા માટ) મને આજ (કથ 23) થઈ રÑું છે ?"

કસરત:
1.

તમારા પોતાના શNદોમાં, યહોવાએ તેને ñુ ં કÑુ?ં _____________________________________
______________________________________________________________________________
8રબકાહOુ ં Qવન અલગ હશે. તે જો8ડયા સાથે ગભIવતી હતી ભગવાને તેને કÑું હYુ ં ક) તેનામાં
જો8ડયા બે લોકો બનાવશે અને તેઓ િવભાÖજત થશે. આ રાfSોમાંની એક અAય કરતાં મજ| ૂત હશે
અને, 8રબકાહને કહ)વામાં આવતી છે .લી વાત એ હતી ક) âૂની Lુવાનોની સેવા કરશે ! સાં2tૃિતક
:ોટોકોલ સામે હતી.

2. જયાર) તેણીને જAમ આપવાનો સમય આëયો 7યાર) તેણીએ Òવીન બોÓસOુ ં િવતરણ કLુ.ã yલોક માં
:થમ 0ુ< ક)વી ર#તે વણIëયો છે 25? ____________________________________________
તેઓ તેને ñુ ં નામ આ+Lુ?ં ____________________________________________________
3. તેના ભાઈOુ ં વણIન કરો (yલોક 26). ____________________________________________
4. તેઓ બીê Òવીન નામ ñુ ં હYુ?ં ________________________________________________
એસા અને યાtૂબ 8રબકાહ સાથે લHન કયાIના 20 વષI પછ# આઇઝેકમાં જAમેલા હતા. તે હવે 60
વષIનો છે .
5. 27 અને 28 ની કલમો આ છોકરાઓ િવશે વuુ મા8હતી આપે છે કારણ ક) તે મોટા થયા હતા.
એસાવ િવષે આપણે કઈ વધારાની બાબતો શીખી શક#એ?_____________________________
6. અમે !કબ િવશે ñુ ં શીíયા? ___________________________________________________
આ છોકરાઓમાં 2પfટ તફાવત હતા. એક કઠોર આઉટડોસIમેન હતો, તેના િપતા ?ારા તરફ)ણ
કરવામાં આવી હતી અને અAય એક શાંત ઘરની ëયï:ત હતી, લગભગ એક મોóમાના છોકરા તર#ક)
વણIવેલ

B)( 4
/T1$%:

ઉ7પિç 25: 19-34 વાંચો. અમે આ 0ુ<ોના પા< િવશે વuુ êણો
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!કબ દ) ખીતી ર#તે જ રસોઈમાં મદદ કરતો હતો અને એસાવ એ કઠોર બહારની શોધમાં ëય2ત

હતા.
1. ઘર) આëયા 7યાર) એસાવની હાલત ñુ ં હતી (yલોક 29)? __________________________________
2. એસાએ ñુ ં માHLુ ં (yલોક 30)? ______________________________________________________
3. યાtૂબ કોઈ સોદો િવના એસાવની માંગમાં ન આપી શTા. !કબની દરખા2ત ñુ ં હતી? __________
______________________________________________________________________________

*V:)1$:

yલોક 31 જAમિસ] અિધકારની વાત કર) છે જAમિસ] અિધકાર પ8રવારના :થમજિનત

દ#કરા ક) પછ# પ7ની અથવા ઉપપ7નીનો 0ુ< છે . જAમિસ] અિધકારના મા*લક આખર) પ8રવારના વડા
બAયા. જAમિસ] અિધકારના કબêમાં રહ)લા પ8રવારની ર:તિવ8હન ચાdુ રહ# હતી. તે તે પણ હતો !
િપતાના એ2ટ)ટનો ડબલ ભાગનો વારસામાં મેળëયો હતો.
!કબ 0 ૂછતી હતી ñુ ં કોઈ નાની વ2Yુ હતી !કબ ઇZછે છે ક) એઝોના :થમજિનત તર#ક) ñુ ં છે . 8રબકાને
ભગવાનનાં શNદો યાદ કરો åયાર) તેણે કÑું ક) Ä ૃ] Lુવાનની સેવા કરશે. યાtૂબે ચYુરાઈથી કામ કLુ.ã તે
êણતો હતો ક) એસાવ સંવદ
ે નશીલ હતો. છે વટ), એસાએ ખોરાક િવશે જ િવચારÄુ ં જોઈએ. જો તે ^ ૃ7Lુ
પાóયો હોય તો જAમિસ] અિધકાર ñુ ં હશે?

U:):)+:

yલોક સાથે ચાdુ રાખો 33...

1. યાtૂબે આ<હ કયõ ક) ખાવા પહ)લાં એસાવ :થમ તેમને શપથ લીધા. તો એસાવ ñુ ં કર) છે ? _____
______________________________________________________________________________
શપથ લેવાનો કાયI !કબને તેના જAમિસ] અિધકારને, તેના વારસાના અિધકારોને વેચવાનો કાયI
હYુ.ં
2. પછ# યાtૂબએ એસાને પોતાનો ખોરાક આ+યો (yલોક 34). એસાવ પોતાના જAમિસ] અિધકારને ñુ ં
વેચતો હતો? _________________________________________ એસાવના ભાગ પર ñુ ં ^ ૂખI કાયI!
!કબ ઇZછતા અને ^ ૂ.યવાન હતા, એસાએ ક)ટલીક રોટલી અને મC ૂરનો 2ટL ૂ આપી દ#ધો.
3. આ yલોક કહ) છે ક) એસાવ ખાuુ ં અને પીuુ ં અને પછ# ઊઠÖો અને બાક# "આમ, _______________
______________________________________________________________________________
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ૂ ો છે , મા< 15 પંï:તઓ છે
જAમtુરણ Pગેની આ વાતાI è ૂબ sંક

અને હâુ Cુધી આપણે આઇઝેક અને તેના પ8રવાર િવશે ઘણી બાબતો શીíયા. અમને શીખવવામાં આëLુ ં
હYુ ં ક) ëયï:તગત પ8રવારના સ\યો ^ ૂ.ય ñુ ં છે , તેઓ તરફ)ણ કરતા હતા અને તેમની tુદરતી Ä ૃિçઓ ñુ ં
હતી. અમે પણ êણીએ છ#એ ક) દર) ક 0ુ< જAમિસ] અિધકાર પર ^ ૂકવામાં ñુ ં 8કxમત. એક ëયï:તએ આ
પ8રવારને અAય સામે એક પ8રવારના સ\યની j ૂિમકા ભજવી હતી, તે તરફ)ણમાં લીધો હતો અને
મનપસંદો રóયા હતા. હâુ Cુધી ભગવાન અÜાહમ તેમના વચન વફાદાર હતી અને આ tુsુંબ વચન
વારસદાર હશે
આપÍુ ં િવચાર િવtૃત થઈ શક) છે અને અમે એÄુ ં માની શક#એ છ#એ ક) ભગવાન અમાર# ઉપયોગ નહ~ કર)
કારણ ક) અમે એટલી ખરાબ છ#એ. આપણે િવચાર#એ છ#એ ક) ઈaરનાં વચનો આપણા વતIન પર આધાર
રાખે છે અથવા ! ર#તે અમે કાયI કર#એ છ#એ તે ર#તે તે ર#તે ન[# કર) છે ક) !માં ભગવાન અમાર# સાથે
વત× છે . જો આપણે સારા છ#એ, તો તે આપણને આશીવાIદ આપશે અને જો આપણે નથી, તો તે નહ~. આ
વાતાIમાં આપણે એક ભાઈને અAયનો લાભ લઈએ છ#એ. એસાવ ખાØ અને j ૂíયા હતા. યાtૂબને તેના
:થમજિનત ભાઈને આપવામાં આવેલી લહાવો મેળવવાની તક મળ#. તે જ સમયે અમે âૂની વયની
ëયï:તOુ ં પણ પાલન કર#એ છ#એ, !ના કારણે તેના આચરણ પર કા| ૂ રાખવાની ઇZછા થતી હતી અને
આમ એસાએ િતર2કારની વતIÍ ૂક કર# હતી અને તેનો :થમ વાર જAમેલા 0ુ< તર#ક)નો વારસો િધ[ારતા
હતા. !કબ આ તક ખlચે છે અને છે તરિપxડ# તેઓ ñુ ં ઇZછે છે કબજો લે છે .

માતાનો ભગવાન 87યાઓ અમારા વતIન પર આધા8રત નથી ભગવાન કામ કર) છે કારણ ક) તેમણે અમાર#
સાથે કરાર કયõ છે તેમણે અમને વચન આ+Lુ ં છે . દ) વે વચન આ+Lુ ં હYુ ં ક) સનાતન કરાર ઈÜાહ#મ અને
તેના વંશજો માટ) હશે, તેમના સંતાન. તેમણે એÄુ ં કંઈક કÑું ક), "જો તેઓ પયાI+ત સારા છે " અથવા "જો
તેઓ ! કહ) છે તે કર) છે " અથવા તો તેઓ તેમનો શNદ રાખે છે . "ના, કારણ ક) તેણે તેમOુ ં વચન આ+Lુ ં છે .
તેમણે અÜાહમ, ઇ2હાક અને તેના 0ુ<ોને તેમOુ ં વચન આ+Lુ ં અને તે રાખશે! બuુ ં બધા લોકો માટ) તેમના
મહાન :ેમ કારણે છે . અમે બધા બા;+ત2મામાં આ જ વચન હ)ઠળ આવે છે . અમે તેમના વચન પ8ર0 ૂણI
કરવા માટ) ભગવાન પર સં0 ૂણIપણે આધાર રાખે છે . åયાર) આપણે કપટથી અને અ:મા*ણક ર#તે કાયI
કર#એ છ#એ અને અAયનો લાભ લે છે , 7યાર) તેઓ :મા*ણકપણે, :મા*ણકપણે, અને તેમOુ ં શNદ રાખવા માટ)
સં0 ૂણIતા સાથે કામ કર) છે .
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આપણી માનવ ï2થિતને લીધે, ભગવાન લોકોને માનવêતને 0ુનઃ2થાિપત કરવાની તેમની યોજનામાં
સામેલ કર) છે ક) !નો તે ^ ૂળ હ)Y ુ હતો. તેમણે આપણા પાપોમાંથી આપણને બચાવી લેવાOુ ં પસંદ કLુã અને
આપણને ^ુ:ત અને માફ કરવા માટ) સ(મ બનાëLુ.ં અમને બધા માટ) ર#ડ)óપશન ભગવાન પર આધાર
રાખે છે ભગવાન, પણ, :થમજિનત 0ુ< હતા તેO ુ ં નામ ઈCુ હYુ.ં તેમણે :થમજ 0ુ< તર#ક) તેમની
જવાબદાર# è ૂબ ગંભીરતા0 ૂવIક લીધી યોહાન 3: 16-17 આપણને યાદ કરાવે છે આ કલમો લખો:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
અમે આશીવાI8દત છ#એ કારણ ક) ઇCુએ તેમના જAમિસ] અિધકારને YુZછ ગણાëયો નથી. તે પહ)લો દ#કરો,
ઈaરના એકમા< 0ુ< તર#ક) આëયા હતા, !ઓ તેમનામાં િવaાસ ધરાવતા લોકો માટ) અનંતQવન પામે
છે . ઇCુ એનો અથI હતો ક) િપતાએ તમામ લોકોને 0ુનઃ2થાિપત કરવાOુ ં પસંદ કLુã અને તેમને તેમના
0ુ<ના રાåયમાં લાવવાની પસંદગી કર#.

&)9]$):

હ) ભગવાન ભગવાન, !કબની !મ, મl બીêઓ સાથે કપટથી વતIન કLુã છે !થી ßુ ં ñુ ં ઈZéં તે

:ા+ત કર# શtું. કૌsું*બક સ\યો, િમ<ો અને સહકાયIકરોની માર# િનઃસંતાન અને અ:મા*ણક સારવારથી
સંબધ
ં ો Y ૂટ# ગયા છે ઘણી વાર ßુ ં બધા એકલા અને િનરાશાજનક મારા દોષ સાથે 7યQ લાગે છે . ઈCુ, મને
મારા પાપ ક| ૂલ કરવા અને તેને ક| ૂલ કરવાની 8હxમત આપો. ßુ ં માOુ ં éં ક) તમે તે જ છો ! મને સZચાઈ
અને :મા*ણક બનવા માટ) સશ:ત બનાવશે અને મને એક કરશે, ! સં0 ૂણIતા સાથે કામ કર) છે . ßુ ં તમને
____________________________________________ ના િવ2તારમાં માર# સાથે ખાસ કર#ને કામ કરવા
માટ) કહ# રXો éં. ßુ ં આભાર# éં ક), ઈCુ, :થમ જAમેલા દ#કરા તર#ક) , તમારા જAમિસ] અિધકારને િધ[ારતા
નથી, પરં Y ુ તેના બદલે ßુ ં ^ ૃ7Lુ પામેલો પસંદ કરતો હતો ક) ßુ ં હ)વનલી િપતા તેમના બાળકો તર#ક) અમને
માટ) છે .

B)( 5
1J#R:: અમે

2પાશનો મેળવવાની શVઆત કર# રXા છ#એ ક) ! વ2Yુઓ ઇઝેકના ઘર પર બધી સાર#

ર#તે ન જઇ રહ#. યહોવાએ 8રબકાને જણાëLુ ં હYુ ં ક) જો8ડયા બે દ) શો બનશે. એક 0ુ<ને !કબ નામ
આપવામાં આëLુ ં હYુ,ં !નો અથI એ છે ક) તે છે તરÄુ ં અને છે તર) છે . આ પછ#ના થોડા :કરણોમાં આપણે
જોઈñુ ં ક), યાકક ! છે તરનાર છે તે છે તરિપxડ#ના કાયIમાં છે અથવા છે તરતી ëયï:ત છે . અમે હમણાં જ ભાગ
2 માં શીíયા છે ક) ક)વી ર#તે !કબ ચYુરાઇથી એસાવને છે તર# અને તેના જAમિસ] અિધકાર મેળવી. આ
અિધિનયમમાં અમે એ પણ શીíયા ક) ઇસાએ સૌથી ^ ૂ.યવાન 0ુ< તર#ક) યોHય ñુ ં છે તે ^ ૂ.યવાન નથી.
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હક#કતમાં, અમને કહ)વામાં આëLુ ં છે ક) તે તેને િધ[ારતા હતા. તેમણે પોતાના માતા-િપતાના દ) વથી ûૂ ર
કLુ,I હ#Ùાઇટ äીઓ સાથે લHન કરવાOુ ં પસંદ કLુã (ઉ7પિç 26: 34-35), અને પોતાની Öજxદગી QવવાOુ ં
ન[# કLુ.ã આ 87યાઓએ તેના િપતા માટ) તેના અપમાનનો સંદ)શ આ+યો હતો અને તેના િપતાએ ! બuુ ં
રâૂ કLુã હYુ ં તેને અવગÚLુ ં હYુ.ં åયાર) આપણે યાદ રાખીએ ક) ઈ2હાક પોતાના િપતા આબVમને આશીવાIદ
આપે છે 7યાર) તે આ મહ7વ0 ૂણI છે . ઇÜા8હમને વચન આપવામાં આëLુ ં હYુ ં અને આજ Cુધી આજ Cુધી તે
!કબની હતી.

*V:)1$:

જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદ બંનએ
ે િપતા ?ારા :થમ જAમેલા 0ુ<ને ભેટો આ+યા હતા.

જAમિસ] અિધકારએ િપતાને વારસામાં આ+યો હતો. જોક), આશીવાIદ) િપતાના શNદો તેમના 0ુ<ને êહ)ર
કયાI હતા, ! તેમના સમ< Qવન માટ) 0ુ<ને માગIદશIન અને સંચાલન કરશે. ઉ7પિç 25: 29-34 માં
આપણે શીíયા ક) !કબએ એસાવના જAમિસ]તાને ક)વી ર#તે હ2તગત કયõ હવે Öજનેિસસ 27 માં આપણે
શીખીñુ ં ક) ક)વી ર#તે તે એસાવના આશીવાIદ પણ મેળવશે.

/T1$%:

ઉ7પિç વાંચો 27: 1-29.

U:):)+:

ચાલો આ પંï:તઓ પર નજર કર#એ અને âુઓ ક) વાતાI ક)વી ર#તે છલકાઈ છે .

1. આઇઝેકના આરોHયની ï2થિત ñુ ં હતી (yલોક 1)? _______________________________________
______________________________________________________________________________
2. આઇઝેક 2વીકાર) છે ક) 0 ૃôવી પરના તેમના 8દવસોની ગણતર# કરવામાં આવે છે . તે Ä ૃ], નબળા
અને Pધ છે તે êણે છે ક) ઇસાને તેના આશીવાIદ આપવાનો સમય છે તેથી તે એસાવને બોલાવીને
આ :87યા શV કર) છે . છંદો માં એસાવ તેમના C ૂચના ñુ ં છે 3 અને 4?
એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________
સી. ___________________________________________________________________
3. આઇઝેક 2ટ)જ CુયોÖજત છે "ßુ ં ^ ૃ7Lુ પહ)લાં મારા આ7મા ________________________________
શક) છે ."

*V:)1$: ઇસાક)

એસા િવષે ñુ ં êÚLુ ં હોવા છતાં, તે તેમને આશીવાIદ આપવાOુ ં ન[# કરતો હતો.

એસાવ તેમના િ:ય 0ુ< હતા. િપતા અને 0ુ< તર#ક) તેઓ èુ.લા દ) શમાં િશકાર માટ) :ેમ વહªચતા હતા
અને જગલી
ં
રમત (ઉ7પિç 25: 27-28) માટ)નો 2વાદ માÚયો હતો. પરં Y ુ એસાએ પોતાના િપતાના
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ભગવાનને નકાર# દ#ધો અને ઈyમાએલના પ8રવારમાં લHન કરવાના િવક.પ અને ઉ7પિç 26:34 ના
કરારના ભાગ ન હોવા છતાં, તેમના પોતાના માગõOુ ં પાલન કરવાOુ ં પસંદ કLુã (ઉ7પિç 28:8- 9).

B)( =
U:):)+:

8રબેકાના િ:ય 0ુ< ___________ હતા. તેમણે એસાવ સાથે વાત કરતા આઇઝેક સાંભળ# હતી.

હવે તે પણ, આઇઝેકના આશીવાIદ મેળવવા માટ) બહાર છે , અલબç નથી, પણ !કબને તે :ેમ કર) છે .
1. åયાર) એસાવ ર#બેકાને કર) છે 7યાર) ñુ ં કર) છે (ઉ7પિç 27: 6-7)? __________________________
______________________________________________________________________________
2. yલોક માં !કબ તેના C ૂચના ñુ ં છે 8? ________________________________________________
એ. yલોક 9: _____________________________________________________________
બી. yલોક 10: ___________________________________________________________
3. 8રબકાહ) પણ, 2ટ)જ સેટ કLુã છે "!થી તેઓ ^ ૃ7Lુ પામે તે પહ)લાં તમને ____________________
(Öજનેિસસ 27:10)."
4. જોક), જોક), આ યોજના સાથે ક)ટલીક સમ2યાઓ âુએ છે છંદો 11 અને 12 માં તેની *ચxતાઓ ñુ ં છે ?
______________________________________________________________________ દ) ખીતી
ર#તે, તેમની સૌથી મોટ# *ચxતા એ છે ક) તે આ છે તરિપxડ#ના આ અિધિનયમમાં ફસાયાશે અને તેના
િપતાને આશીવાIદ કરતાં ºાપ આપશે.
5. 8રબકાએ યાtૂબને આશીવાIદ :ા+ત કરવા માટ) એટલા જ િનધાI8રત કયાI છે ક) જો યોજના િનfફળ
થાય તો તે તેના પર શાપ પતન કરવા તૈયાર છે . yલોક 13 માં તે ર#ડરને Kુ+તતા અને તાક#દની
ભાવના આપે છે . તે ñુ ં કહ) છે ? ______________________________________________________
6. તેથી, !કબ આÝા કર) છે અને માતા અને 0ુ< િપતા અને ભાઇને છે તરવા માટ) યોજના સાથે
આગળ વધે છે . આઇઝેક છે તર# છે ક) નહ~ તેની ખાતર# કરવા માટ) ગયા મહાન લંબાઈ નRધ કરો.
એ. કલમ 14: ____________________________________________________________
બી. yલોક 15:____________________________________________________________
સી. yલોક 16:____________________________________________________________
7. પછ# યાtૂબ પોતાના િપતા પાસે êય છે . yલોક 18 માં આઇઝેકનો :થમ :{ ñુ ં છે ? ___________
______________________________________________________________________________
8. yલોક 19 માં, યાtૂબની :િત87યા ñુ ં છે ? _______________________________________________
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9. આઇઝેક આ£યI છે ક) એસાવ è ૂબ જલદ# પાછા છે (yલોક 20). તે 0 ૂછે છે : _________________
10. 10. યાtૂબ જવાબ આપે છે :____________________________________________________
11. yલોક માં 21 આઇઝેક તે એસાવ છે તેની ખાતર# કરવા માંગે છે !થી તેઓ તેને નQક આવવા
માટ) 0 ૂછે છે ક) !થી તેઓ ___________________ તેમને કર# શકો છો. શા માટ) તે એÄુ ં પણ શંકા
કરશે ક) તે એસાવ હતો, åયાં Cુધી ઇઝેકને પહ)લાં ઠગાઈ ન હતી? અથવા છે તરતી હતી? તમારા
િવચારો ñુ ં છે ? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
આઇઝેક છે તરિપxડ# એક ઘર રહ)તા હતા. પોતાની પ7નીએ તેના પિતને છે તરવા માટ) !કબને !
કરવા માગતો હતો તેને ભગાડવાOુ ં પસંદ કLુã હYુ,ં ભલે તે યોHય ન હતી પણ ઇઝેકના પોતાના
દ#કરા યાtૂબે પોતાના ભાઇને છે તરવા માટ) ! તે ઈZછતો હતો તે માટ) છે તરતી હતી, એટલે
એસાવના જAમિસ] અિધકાર. અને હવે, માતા અને 0ુ< િપતાના આશીવાIદ પછ# હતા અને êણતા
હતા ક) તે ફ:ત છળકપટથી !કબ બની શક) છે .
12. તેમનો અવાજ સંભળાયો હતો, ક)મક) યાtૂબના હાથ qુવાંટ#વાળા હતા અને છે તરિપxડ#એ કામ કLુã
હYુ.ં yલોક માં 24 આઇઝેક એક વuુ સમય 0 ૂછવામાં, ___________________________________
13. અને યાtૂબે જવાબ આ+યો, ________________________________________________________
14. આઇઝેક તેમને તેમને માટ) તૈયાર કરવામાં આવી હતી ક) ક)ટલાક ખોરાક લાવવા માટ) C ૂચવવામાં
તેમણે ખોરાક ખાય છે અને વાઇન પીuુ ં પછ# તેણે યાtૂબને æુબન
ં
માટ) આવવા કÑુ.ં yલોક 27 માં
ñુ ં આખર) તે એસાવ હતો આઇઝેક સહમત? ___________________________________________
15. છે .લે, આશીવાIદ આપવામાં આવે છે . આશીવાIદ ñુ ં હતો (છંદો 28-29)?
એ. "મે ભગવાન _________________________________________________________
બી. "લોકોને દો __________________________________________________________
સી. "ભગવાન પર રહો _____________________________________________________
ડ#. "ºાપ રહો ___________________________________________________________

U:aX"(" *#b: ઈ2હાક)

પોતાના દ#કરા યાtૂબને ક)ટલો આશીવાIદ આ+યો! ñુ ં તમને Tાર) ય કોઈની

પાસેથી આશીવાIદ મ™યા છે ? િપY ૃ? િમ<? એક પાદર#, પાદર#, અથવા ક)ટલાક અAય ચચI કામદાર? ક)ટલીક
સં2tૃિતઓમાં આશીવાIદ સામાAય નથી. જો ક), ! આશીવાIદ આપવામાં આવે છે તે એકને સશ:ત કર) છે . ñુ ં
તમે તમારા Qવન પર પરમેaરના આશીવાIદ સાંભળવા સ(મ છો?
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1. તમે ñુ ં તેમને સાંભળવા માંગો છો તમને કહ) છે ? ________________________________________
______________________________________________________________________________
2. બાળક, પિત / પ7ની, િમ< અથવા સહકમwને આપેd ું આશીવાIદ ñુ ં છે ?
________________________________________________________________________ બાળક)
માતાિપતાના આશીવાIદને બાળક તર#ક) છોડ# દ#uુ ં છે , "યાદ રાખો, ßુ ં તમને :ેમ કqું éં!"
3. ઉ7પિçમાં યાદ કરો 12 ઈÜાહ#મ પરમેaર) બીêઓને આશીવાIદ આપવા માટ) આશીવાIદ આ+યો
હતો તમાર# Qવન અAય કોઈના Qવનને આશીવાIદ આપી શક) છે તે િવચારવા માટ) સમય કાઢો.
તે ëયï:ત (ઓ) કોણ હશે? _________________________________________________________
4. તે ëયï:તના Qવનને આશીવાIદ આપવા માટ) તમે ñુ ં કહ# અથવા કર# શકો? _________________
______________________________________________________________________________

&)9]$):

હ) ભગવાન, તમે મારા Qવનને સ7ય સાથે આશીવાIદ આ+યો છે . મને ડરવાની જVર નથી ક) તમે

મને છે તરશો નહ~ તમે ફ:ત મારા માટ) તમારા ºેfઠ માંગો છો મને તમે આશીવાIદOુ ં વચન સાંભળવા માટ)
સ(મ કરો: "આશા રાખનાર દ) વ તમે બધા આનંદ અને શાંિતથી ભરોસો રાખો કારણ ક) તમે િવaાસ કરો
છો, !થી પિવ< આ7માની શï:તથી તમે આશામાં વધારો કર# શકો (રોમનો 15: 13). "મને બીêઓના
Qવનને આશીવાIદ આપવા માટ) તકો તરફ Bયાન આપો. ßુ ં ! કંઈ કqું éં તે બuુ ં જ તમે ગૌરવ અને માન
આપો. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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પાઠ 3: ઉ7પિç 27, 28
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29

• માફ કરવા ઈaરની º]ા
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• 8ડસે+શન િનરાશા માટ) ઉદય આપે છે

33

27

3.= !/)! 1к#'$= $2#" к#,

1J#R:
તો કપટ ñુ ં છે ? તે Tાંથી આવે છે ? કપટOુ ં પ8રણામ ñુ ં છે ? બાઇબલ આપણને કપટ િવષે ñુ ં શીખવે છે ? જો
કપટ ખરાબ સમાચાર છે , સારા સમાચાર ñુ ં છે ? આ પાઠમાં તમારા Ýાનમાં વધારો થવાની ધારણા છે અને
છે તરિપxડ#ની સમજ અને સંબધ
ં ોને િવભાજન અને નાશ કરવાની તેની શï:ત છે .
પાઠ 2 માં આપણે શીíયા ક) તેના ભાઇ અને તેના િપતા યાtૂબને છે તર#ને, :થમ જAમેલા જAમેલા જAમેલા
અને :થમ જAમેલાને આશીવાIદ આ+યો. હવે પાઠ 3 માં êણવા મળે છે ક) ક)વી ર#તે ઇસાએ પોતાના
ભાઇના ઇરાદા0 ૂવIક અને કપટ0 ૂણI tૃ7યનો 2વીકાર કયõ હતો ક) તે તેના માટ) યોHય છે . âુઓ 8રબકાહની
યોજના !કબ માટ) èુ.લી છે . ઇસાના ^ ૃ7Lુ િવશે êણો.
છે .લે, આ વાતાI અ\યાસ કયાI પછ# અમે ëયï:તગત :િત*બxબ માટ) સમય લેવી જ જોઈએ. કપટ સાથે મારો
પોતાનો અOુભવ ñુ ં છે ? Tાર) ßુ ં છે તરતી éં અને Tાર) ßુ ં છે તરનાર éં? F27+ચર શીખવે છે ક) અમે પણ
êતને છે તરÄુ ં અમે કહ# શક#એ ક) આ ક)વી ર#તે શT છે . તમાર# પોતાની વા2તિવકતાની તપાસ કરવા
માટ) સમય આપો. ભગવાન :ગટ કર) છે તે :7Lુçરને તમારા :િતભાવ પર િવચાર કરો.
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3.= !/)! 1к#'$= $2#" к#,

B)( 9
/T1$%:

વાંચો ઉ7પિç 27.

*V:)1$:

છે તરિપxડ# આ વાતાIનો એક મહ7વ0 ૂણI ભાગ છે અને અAય વાતાIઓOુ ં પાલન કર) છે , તે

ક)ટલાક સમય લાગી શક) છે અને બાઇબલમાં વધારાના સંદભõનો અ\યાસ કર) છે ! કપટ િવશે બોલે છે .
કપટ ñુ ં છે ? !ઓ છે તર) છે તેઓને ñુ ં પ8રણામ આવે છે ? qુટ સમ2યા ñુ ં છે ? આ અને અAય :{ોના જવાબ
આપવા અમે Öજનેિસસ છોડ#ñુ ં અને 0 ૂરક સંદભõ શોધીñુ.ં આ તમને બાઇબલનાં âુદા âુદા 0ુ2તકોમાં yલોકો
શોધી કાઢવા અને ઈaરOુ ં વચન આપણને શીખવવાની તક આપે છે .
1. મા7થી 13: 22-23 - એવી ઘણી વ2Yુ ક) ! આપણને ઘણી વાર છે તરતી કર) છે ? ______________
2. યિમöયા 17: 9 - કપટ Tાંથી આવે છે ? _______________________________________________
3. માકI 7: 20-23 - Ÿદયની Pદર ñુ ં રહ) છે ? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
4. લેિવટ#સ 19:11 - ઈaરના આદ) શ ñુ ં છે ? ______________________________________________
મેôLુ કપટ ક) ! સંપિç સાથે આવે છે બોલે છે અમે એક સમયે અથવા બીê બધાએ સંપિçના કપટનો
અOુભવ કયõ છે . તે ઘણીવાર ફ:ત એટdું જ બને છે કારણ ક) તે કંઈક છે ! અમે ફ:ત માનÄુ ં જોઈએ ક)
અમાર# પાસે હોÄુ ં જોઈએ. એકવાર ખર#દ# કરવામાં આવી છે અથવા સંપિçની મા<ા :ા+ત થઈ છે 7યાર)
અમે íયાલ અOુભવીએ છ#એ ક) અમને િવaાસ છે ક) તે સંતોષ અથવા Cુખ અથવા સંતોષ અથવા િમ<તા
લાવે છે અથવા ! કોઈ માને છે તે પસંદ કર# શક) છે . સ7ય એ છે ક) આપણે âૂઠાણાંને માનવા માટ) છે ક છે .
િયમ×યાહ આપણને કહ) છે ક) આપણને Ÿદયની તકલીફ મળ# છે અને તે ઠ#ક થઈ શકતી નથી. તે કહ) છે ક)
Ÿદય કપટ# છે અને ઇલાજ બહાર છે . પાપ Ÿદયની Pદર અને પાપOુ ં રહ2ય છે તે છે તરિપxડ# છે . સ¡ન
äી સાથે વાત કર# હતી åયાર) એડન ગાડI નમાં આ ઘટના યાદ. તેમણે ! કંઈ કÑું તે કપટ# હYુ.ં અને, હવે
માકI અમને કહ) છે ક) Ÿદય તેની Pદર છે તરિપxડ# કર) છે . તે એક ભાગ છે ! આપણે પાપી મOુfય છ#એ.
લેવીયમાં ભગવાનની આÝા એ છે ક) આપણે એકબીêને છે તરવા નથી. આપણા સારા માટ) તે આ આદ) શ
આપે છે . નRધÄુ ં ક) !કબ åયાર) કપટમાં ëય2ત હતા 7યાર) તે âૂ¬ું બોલે છે . તેમણે પોતાના િપતાને એક
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વખત નહ~ પરં Y ુ ઘણી વખત ખોsું બો.યા. કપટ બધા એક âૂઠાÍુ ં છે બાઇબલ શીખવે છે ક) ûુfટ ëયï:ત
âૂઠો છે અને âૂઠાણાનો િપતા છે . તેમાં કોઈ સ7ય નથી (જહોન 8:44).
કપટ િવqુ] સ7ય છે . હવે આ દર) ક પેસેજ âુઓ અને સ7ય િવશે êણો:
1. નીિતવચનો 14: 5 - વફાદાર સા(ીની લા(*ણકતા ñુ ં છે ?_________________________________
2. એફ)સી 4: 21-24 - સ7ય Tાંથી આવે છે ? _____________________________________________
3. 1 કોર~થી 3:18 - આપણે ñુ ં કરવાOુ ં બંધ કરÄુ ં જોઈએ? __________________________________
4. 1 યોહાન 1: 8-9 - આ પેસજ
ે લખો: _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. 1 પીતર 2: 21-22 - *Å2તOુ ં ઉદાહરણ ક) આપણે અOુસરÄુ ં છે ? ___________________________
______________________________________________________________________________
6. યોહાન 14: 6 - ઈCુ પોતાના િવશે ñુ ં કહ) છે ? __________________________________________
સ7ય કપટ# નથી. સ7ય િવaાસ કર# શકાય છે ઇ2હાક ક)ટલી વાર સા*બતી લેતા હતા ક) માણસ તેને
આશીવાIદ આપવાનો હતો તે પહ)લાં તેનો 0ુ< એસાવ હતો. છે તરિપxડ# પહ)લાં તેના ઘરમાં રહ# હતી તેમણે
! જોઈ શãુ ં ન હYુ ં તે પર િવaાસ ન કયõ. સ7ય અને છે તરિપxડ# સહઅï2ત7વ ન કર# શક). એક સાચા
સા(ી છે અથવા તો કપટ કરનાર સા(ી છે .
સ7ય ઈCુ પાસેથી આવે છે સ7ય તે કોણ છે તે સાર છે . તે કહ) છે ક) તે જ માગI, સ7ય અને Qવન છે . શેતાન
ખોટા સાથે અમને છે તરÄુ ં માંગે છે 7યાર) અમે સ7ય માટ) તેમને િવaાસ કર# શકો છો સૌથી મહ7વની બાબત
એ છે ક), આપણે પોતાને છે તરવાનો રોકવાની જVર છે . આપણે આપણી êતને છે તરÄુ ં કર# શક#એ છ#એ ક)
åયાર) આપણે ખર) ખર કંઇ નથી 7યાર) અમે કંઈક છ#એ. અમે િવચાર# શક#એ છ#એ ક) આપણે મહ7વ0 ૂણI
અથવા |ુú]શાળ# છ#એ અથવા ! કોઈ અમને છે તરવા અને અમને બીêઓ માટ) ºેfઠ લાગે છે . છે તરતી
નથી. ભગવાનની મêક નથી. સેAટ પોલ અમને ગલાતી 6: 7-8 માં જણાવે છે ક) આપણે ! બી વાવએ
છ#એ તે આપણે લણÄુ ં પડશે. તે ખેતીનો િસ]ાંત છે . જો આપણે ઘØના બીજ રો+યાં તો આપણે ઘØની
કાપણી મેળવી શક#એ. તેથી, જો આપણે આપણા Qવનમાં છે તરિપxડ# અને ખોટા વ2Yુઓને રોપતા હોઈએ,
તો આપણે ફ:ત પોતાને છે તરÄુ ં જોઈએ જો આપણે એમ માનીએ ક) આપÍુ ં Qવન સ7ય અને S2ટ
કાપવાનો છે .
સેAટ ƒહોન અમને ખરાબ સમાચાર અને સારા સમાચાર આપવા માંગે છે . ખરાબ સમાચાર એ છે ક) જો
આપણે પાપ વગર હોવાનો દાવો કર#એ તો આપણે ફ:ત પોતાને છે તરÄુ ં છે અમે પોતાને સ7ય કહ)વાની
નથી. તે કહ) છે ક) સ7ય આપણામાં નથી. તેમ છતાં, CુવાતાI એ છે ક) જો આપણે આપણા પાપો ક| ૂલ કર#એ,
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તો તે િવaાCુ અને Aયાયી છે અને તે આપણા પાપોને માફ કરશે. !મ તે ઈÜાહ#મ, ઇ2હાક અને યાtૂબના
વફાદાર હતા, તેમ તે આપણા માટ) વફાદાર છે અને ઈCુને કારણે આપણા બધા પાપોને માફ કર) છે . ઈaર
ઇZછે છે ક) આપણે પોતાને અને તેમના માટ) સ7ય-બનો બનો.
અમે બધા કપટના પાપ માટ) દોિષત છ#એ. અમાર# 87યાઓ !કબ અને ર#બકાહ કરતાં અલગ હોઈ શક) છે
પરં Y ુ છે તરિપxડ# તે છે તરિપxડ# કર) છે ક) ભલે તે પોતે જ ભજવે છે ઈCુ અમને બધા છે તરÄુ ં ક) અમને ^ુ:ત
સેટ આવે છે અમારા Ÿદય અમને છે તરÄુ ં અમને દગો શેતાન આપણને છે તર) છે આâુબાâુની ûુિનયામાં
તેની êહ)રાતો અને Kુ+તાની, અને િમ<ો અને tુsુંબીજનો પણ અમને છે તરવા કરશે. પરં Y ુ ઈCુ એવી
ëયï:ત ન હતા ક) કોઈ કપટ ન હતો. CુવાતાI એ છે ક) તેને તેના Qવનની 8કxમત હોવા છતાં, હવે આપણે
તેને પોતાના પગલામાં ^ુ:ત ર#તે અOુસરવા સçા આપી છે કારણ ક) તે છે તરિપxડ#ને ના| ૂદ કર) છે !થી
સરળતાથી તેના ûુfટ માં અમને. <ેસ અને દયા તેમના સ7ય તેમના બાળકો અને તેમના 8કxગડમ ઓફ
ચીજોનો તર#ક) રહ)વા માટ) મફત CુયોÖજત કર) છે .

B)( 4
U:):)+:

Öજનેિસસ પાછા 27. !કબ આશીવાIદ અને તેમના િપતા હાજર# છોડ# દ#ધી છે એસાવ હવે ઘર)

આવે છે .
1. એસાવ ñુ ં કર) છે (yલોક 31)? ______________________________________________________
2. આઇઝેક ñુ ં 0 ૂછે છે ? ______________________________________________________________
3. એસાવનો જવાબ ñુ ં છે ? ___________________________________________________________
4. !કબના છે તરિપxડ# ઢાંક# રહ# છે . દર) ક માણસની 8હxસક ભાવના7મક :િત87યાની નRધ લો:
એ. yલોક 33 માં આઇઝેકની :િત87યા: _________________________________________
બી. yલોક 34 માં એસાવની :િત87યા:__________________________________________
5. બંને 0ુqુષો છે તરતી કરવામાં આવી હતી. તેઓ !કબ કLુã છે એÄુ ં માનતા ન હતા. એસાવ 36
yલોકમાં !કબ િવષે ñુ ં કહ) છે ? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. yલોક માં 36 એસાવ તેમના િપતા સાથે pleads, "મારા િપતા, પણ મને પણ, પણ મને આનંદ! ...
તમે મારા માટ) કોઇ આશીવાIદ અનામત નથી?" yલોક માં 37 આઇઝેક તેમણે યાtૂબ બuુ ં આપી
અને 0 ૂછે છે ક), એસેસ કહ) છે , તો પછ# ßુ ં તમારા માટ) ñુ ં કર# શtું, મારા દ#કરા? "આ િપતાને ક)ટલો
બગાડÖો છે ? એસાવ 38 yલોકમાંથી ñુ ં 0 ૂછે છે ? _________________________________________
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7. તેથી, આઇઝેક એસાવને આશીવાIદ આપે છે તે 39 અને 40 માં છંદો ñુ ં કહ) છે ? ________________
______________________________________________________________________________
8. ñુ ં આ અવાજ તમને આશીવાIદની !મ? યાtૂબના આશીવાIદના શNદો સાથે ઇસાકના શNદો
સરખામણી કરો. ___________________________________________________________

#,W*=Xш$: અમે આ

વાતાIના Pત તરફ દોર#એ છ#એ. આવવા વuુ છે , તેમ છતાં આશીવાIદ આપવામાં

આëયો છે . આ પ8રવારમાં છે તરિપxડ# તેના માગ× છે . ઈaર) 8રબકાહને કÑું હYુ ં ક) åયાર) Ä ૃ] Lુવાનની સેવા
કરશે 7યાર) ñુ ં તે મનમાં છે ?
1. જો ર#બકાહ અને !કબ તેમના હાથમાં રમતા ન હતા તો વાતાI અલગ ક)વી ર#તે હોઈ શક)? ______
______________________________________________________________________________
2. કોઈ પણ િપતાની :િત87યામાં 8દલગીર# ન કર# શક) તેÄ ુ ં મદદ કર# શક) છે . જયાર) જAમિસ]
અિધકારને િધ[ારવામાં આવી 7યાર) શા માટ) એસાએ અચાનક આશીવાIદની જVર હતી તે જોઈને
આ£યI થઈ શક) છે અને આઇઝેકના માગ× ફગાવી દ) વાયા હતા. આશીવાIદ તેમને ñુ ં અથI હતો? તે
આશીવાIદ િવના હવે Qવન QવવાOુ ં ક)ટdું હશે? _______________________________________
______________________________________________________________________________
3. આપણા માટ) 2વગwય િપતાનો આશીવાIદ હોઈ શક) ક) !મને તેમણે પોતાની :િતમામાં સ¡ન કLુã છે
અને હવે તેને 0ુનઃ2થાિપત કરવા અને તેની સાથે :ેમાળ સંબધ
ં ો લાવવા માગે છે ? _____________
______________________________________________________________________________
4. એસાવ પોતાના િપતાના આશીવાIદ :ા+ત કરવા માટ) :ખર હતા. ñુ ં આપણે આપણા િપતાની
આશીવાIદ :ા+ત કરવા િવશે :ખર છ#એ ક) એસાવ તેના િપતા પાસેથી આશીવાIદ મેળવે છે ? તમારા
િવચારો: _________________________________________________________________
5. ભગવાનને મારા Qવન પર િપતાના આશીવાIદ :ા+ત કરવા માટ) ßુ ં મારા âુ2સાને ક)વી ર#તે
દશાIÄ?ુ ં ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B)( 7
-+#$шaX": આ

પાઠ માટ) એક મહ77વOુ ં પાCુ ં 1 યોહાન 1: 8-9 છે . અગાઉ આ અ\યાસમાં આ

પંï:તઓનો ઉ.લેખ કરવામાં આëયો હતો. ફર# એકવાર તમને ઇAડ):સ કાડI પર પેસજ
ે લખવા માટ) :ે8રત
કરવામાં આવે છે અને આ શNદોના સ7યનો આનંદ માણવા માટ) આગામી ક)ટલાક 8દવસો િવતાવે છે . તમે
ક| ૂલાત ના :કાશન અને ભગવાન વફાદાર અને મા< છે ક) સ7ય êણવાની આનંદ શોધી અને તમારા
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બધા પાપો માફ કરશે અને તમે ñુ], તમે તેમના 0ુ<, ઈCુ માં :ામા*ણક બનાવવા શNદો તર#ક) તમે
આશીવાIદ દો.

d(" *#b: છે તરિપxડ#નો

િવનાશ અમારા બધા આસપાસ છે પ8રવારો સંબધ
ં ો સાથે સંઘષI ëયવસાયો

િનરાશા સહન કર) છે . રાજક#ય આધાર નાશ અને નાશ :િતfઠા સાથે Pત આવે છે .
1. જો તમે કોઈની સાથે છે તરાશો તો ñુ ં પ8રણામ આવશે ક) તમે છે તરનારા છો? _________________
______________________________________________________________________________
2. ñુ ં છે તરિપxડ# હતી? _______________________________________________________________
3. આ છે તરિપxડ#થી કયા સંબધ
ં ો Y ૂટ# ગયા ક) અસર થઈ? ___________________________________
______________________________________________________________________________
4. અપરાધOુ ં :વેશ ñુ ં કરÄુ ં જોઈએ? (માOુ ં ñુ ં કાયI êહ)ર થLુ?ં _____________________________
______________________________________________________________________________
ભગવાન આપણને આપણા અપરાધને 2વીકાર#ને અને આપણા દોષોને તેને 2વીકારવા પહ)લાં આવવા
:ો7સા8હત કર) છે . તે આપણા Qવનનો એક ભાગ બનવા માટ) સ7ય ઇZછે છે , તે સ7ય ! ખોsું અને સ7ય
ક| ૂલે છે ! તેમના :ેમ અને (માને :ા+ત કર) છે .
&)9]$): હ) ભગવાન ભગવાન, ßુ ં ક| ૂલ કqું éં ક) કપટ મારા Ÿદયમાં છે . તે Ÿદયની ï2થિત છે અને માર#
Pદર કોઈ ઇલાજ નથી. ßુ ં ખોટા ?ારા છે તરતી éં ! મારા Pદરથી આવે છે કારણ ક) ßુ ં એક પાપી માનવ
éં. પરં Y ુ તમે સ7ય છો. તમાqું વચન સ7ય છે તમે મને કહો છો ક) તમે મારા પાપ ક| ૂલ કર#ને તમે
વફાદાર છો અને Aયાયી છો અને મારા બધા પાપને માફ કરશો. ßુ ં માનતો હતો તે પહ)લાં ßુ ં આÄુ ં éં ક)
તમાqંુ 0ુ< ઇCુ મારા Ÿદયની ï2થિત માટ) ઉપચાર છે . તેમણે મારા Pદર તેમની ર#તે હોઈ શક) છે .
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

B)( 5
1J#R:: !કબે

તેના િપતા અને તેના ભાઈને છે તયõ અને તેમના િપતાના આશીવાIદ મેળëયા હતા.

એસેઆને ભાંગી ગઇ હતી åયાર) તેમને ખબર પડ# ક) યાtૂબને આશીવાIદ અપાયો હતો અને તેના િપતાએ
તેના માટ) અનામત આશીવાIદ માટ) તેના દ#કરાને િવનંતી કર# હતી. પરં Y ુ આપવામાં કોઈ આશીવાIદ ન
હતી આઇઝેક તેના ભાઇ પર !કબ આિધપ7ય પર bestowed હતી અને બધા એસાવના સંબધ
ં ીઓ તેમના
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નોકરો બનાવી. તેના આશીવાIદમાં અનાજ અને નવા hા(ારસથી પણ સશ:ત રહ)Ä ુ ં જોઈએ. હવે એ વાતાI
ચાdુ રહ# છે કારણ ક) એસાવને ûુઃખ થાય છે ક) તે તેના િપતા પાસેથી :થમજિનતની આશીવાIદ મેળવે છે .

/T1$%:

ઉ7પિç 27: 41 ઉ7પિç વાંચો 28: 9.

*V:)1$: ભાગ 1 માં આપણે :બોધક િયમ×યાહ પાસેથી શીíયા ક) "Ÿદય બધી વ2Yુઓ અને ઉપચારથી
ઉપર છે તરિપxડ# (યિમöયા 17: 9). 8ડસે+શનએ પાપના િવનાશક શï:તને ગાડI નમાં :ગટ કયõ હતો åયાર)
સપI äીને છે તરતી હતી અને તેણે ફળ ખાધો (ઉ7પિç 3:13). દગો Ÿદયની પાપી ï2થિત દશાIવે છે . છે તરÄુ ં
અમને બધા યાદ અપાવે છે ક) ઈaરની :િતમા પાપ ?ારા બગાડ) છે . અમે તેને િનમાIણ કરવા માટ)
:િત*બx*બત કરવામાં અ(મ છે કારણ ક) તે હ)Y ુ હતો.

U:):)+:

એસાવ વ2Yુઓને આરામ આપવા માટ) નહોતી. માં વાતાI ફર# શV કરો Öજનેિસસ 27:41.

1. એ ^ુજબ એસાવના મનમાં ñુ ં િવચારો આવે છે yલોક 41? ________________________________
2. yલોક ^ુજબ ઇસાના મનમાં ñુ ં િવચારો આવે છે 41 એ?___________________________________
3. એસાવના રોષના ^ ૂળમાં ñુ ં હYુ?ં શા માટ) રોષ (yલોક 41 બી)? ____________________________
______________________________________________________________________________
4. તેમણે ñુ ં કરવાની યોજના કર# છે (yલોક 41)? _________________________________________
5. આ યોજનામાં તેના ભાઇ _____________ નો નાશ કરવા તેના મનમાં ન[# કરવા માટ)
________________, બે ભાઈઓ, એક ભાઇને યાદ કરાવી શક) છ______________ (ઉ7પિç 4: 8).
6. ઉyક)રાયેલો અિનfટ છે . સતત ખરાબ િવચારો અને ûુfટ ઇZછાઓથી ઘેરાયેલા કÙાઓ હ7યા તરફ
દોર# શક) છે . સેAટ પોલ ñુ ં કહ) છે એફ)સી 4:26? ________________________________________
______________________________________________________________________________
તક આપે છે (એફ)સી 4:27) અને અમારા અધIê<ત મનમાં ûુfટ િવચારોOુ ં પાલનપોષણ કરો. ક)મ
ન8હ? 2લીપ ûુfટ ëયï:તને પદવી મેળવવાની
7. 8રબેકાએ ઍસાએ ! આયોજન કLુã છે તેનાથી પવન æંકાય છે અને !કબને ઝડપથી êણ કર) છે .
માં યાtૂબને ñુ ં કહ) છે yલોક 42? ____________________________________________________
ઇસાએ તેને શોધી કાઢ•ું છે તેમની યોજના છે તેના િપતા ^ ૃ7Lુ પાóયા 7યાં Cુધી રાહ જોવી પડ) છે .
8. :કરણ 27 માં <ીQ વખત 8રબકા !કબને કહ) છે (yલોક 43): __________________________
:કરણ 27 માં અAય બે સંદભõ શોધી કાઢો અને નRધો ક) åયાં તેઓ મળ# આવે છે :
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એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________
9. 8રબકાહની C ૂચનાઓ "મારા અવાજને પાળે છે ." ßુ ં ! કßુ ં તે કરો. આ લેખ તેના પા<માં ñુ ં આપી
શક) છે ? ________________________________________________________________________
!કબ સાથે તેના સંબધ
ં માં? ________________________________________________________
10. :માણે 8રબકાહની યોજના ñુ ં છે છંદો 43-45? _________________________________________
______________________________________________________________________________
11. ર#બેક) !કબની અિવચાર# :2થાન (ઇિસઝ 46) ને ઇઝેબને ñુ ં આ+Lુ ં છે ? ઉ7પિç 26: 34-35
ક)ટલાક સમજ આપશે. _______________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Öજનેિસસ માં 28: 1-2 આઇઝેક તેના માટ) !કબ પ7ની લેવા માટ) 7મમાં તેના િપતાના ઘર માટ)
!કબ મોકલવા 8રબકાહ યોજના િનિ£તપણે ઝડપી છે . યાદ કરો ક) તેના િપતા ઈÜાહ#મે ઈ2હાક
માટ) પ7ની મેળવવા માટ) પોતાના નોકરને પોતાના સગાંને હારાન અથવા પાùા-અરામમાં મોક.યા
હતા. યાtૂબને ñુ ં કરવાOુ ં હYુ?ં ______________________________________________________
13. ઇઝેકને યાtૂબને ! વરદાન મ™યા હતા, તે તેના માગI પર તેમને મોક.યા તે પહ)લાં (ઉ7પિç
28: 3-4)? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. આમાંથી કયો શNદ ! યાtૂબના દાદા ઈÜાહ#મ અને તેના િપતા આઇઝેકને આ+યો હતો તે સમાન
છે . _____________________________________________________________________
15. Öજનેિસસ 28: 5 માં યાtૂબ તેમના કાકા _________________________________ સાથે હતા ક) !
______________________ ના ભાઈ હતા. તેમના િપતા ____________ હતા ફર# એકવાર આપણે
જોLુ ં ક) વંશને સાચવી રાખÄુ ં એ ઈCુના રકતર) ખા માટ) મહ7વ0 ૂણI છે . આ કરાર અÜાહમ અને તેના
વંશજો માટ) હતો.

B)( =
),210( ),1#:
1.

åયાર) !કબ તેના કાકા લાબાનના ઘરની નQક છે , એસાએ ñુ ં કરવાOુ ં ન[# કLુã છે (છÆો 6-9)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.

એસાવના કાયõ આપણને ñુ ં કહ) છે ? તેમને ñુ ં થઈ રÑું છે ? ________________________________
______________________________________________________________________________
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3.

યાદ કરો ક) ઇyમાએલ ñુ ં છે . ઇyમાએલ એસાવના કાકા, તેમના િપતા આઇઝેકના સાવકા ભાઈ હતા.
ñુ ં તે તેના િપતાને èુશ કરશે ક) તે ઇyમાંએલના પ8રવારને બીQ પ7ની લેવા માટ) ગયો હતો?
છે વટ), !કબ તેની માતાના ભાઈને ગયો. ઇસામાના ઘર) જવા એસાવ સાથે ñુ ં ખોsું થશે?
ભગવાનના ûૂ તને માં ઈyમાએલ િવષે હાગારને ñુ ં કÑું તે યાદ કરો ઉ7પિç 16: 11-12. _________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Öજનેિસસ 25:18 (એનઆઇવી) કહ) છે , "અને તેઓ તેમની સાથે સંબિં ધત તમામ êિતઓ તરફ
ûુyમનાવટમાં રહ)તા હતા."

&2"^'0':

વાતાI એક અલગ વળાંક લેવા Pગે છે પરં Y ુ અમે !કબ સાથે હારાનને આગળ ધપાવતા

પહ)લા, આપણે ñુ ં થઈ રÑું છે તે Pગેની અમાર# પોતાની લાગણીઓ અને વલણ પર :િત*બx*બત કરવા
માટ) સમય કાઢવો જVર# છે . એક ઘર વહªચાયેd ું છે ÜધસI એકબીê સાથે મતભેદ છે િપતા તેમના 0ુ<ો
સાથે બાâુઓ લઈ રXા છે િપતા ભગવાન વચન છે ક) ! તેમને તેમના િપતા અÜાહમ માંથી નીચે પસાર
કરવામાં આëયો હતો åયાર) આ ભાઈઓ ગભાIશયમાં હતા 7યાર) યહોવાએ 8રબકાને કÑું હYુ ં ક) તેઓ âુદાં
âુદાં âુદાં âુદાં કામ કરશે. દ) ખીતી ર#તે, તે બરાબર ñુ ં થઈ રÑું છે તે છે .
!કબે જAમેલા અને :થમજિનતોના આશીવાIદ બંનેને બાંધી રાíયા હતા. Aયાયી, તે એસાવના હતા પરં Y ુ
હવે એસાવ તેમને અને તેના િપતા અને ભાઇને િધ[ારતા હતા. તેથી ઘણી વખત આ! આપણે સમાન
કથાઓ સાંભળ#એ છ#એ. ! ભાઈઓ હવે એકબીê સાથે વાત કર) છે અને બહ)નોથી ûૂ ર રહ# ગયા છે .
અસંતોષ અને Kુ2સો ફ)2ટડI છે ; સંબધ
ં Y ૂટ# ગયા છે અને :ેમ ખોવાઈ ગયો છે .
આ ચો[સ પ8રવારના ભિવfયને જોખમ છે ? જોખમ વચન કરાર વચન અï2ત7વ છે ? આઇઝેક વચનનો એક
મા< વારસદાર છે . તેમને ફ:ત બે દ#કરા છે અને હવે તે 0ુ<ો પૈક# એક તેમાંથી ! બuુ ં િપતા માટ) હYુ ં
તેમાંથી ûૂ ર થઈ ગLુ ં છે . અAય 0ુ< તેના ભાઇને માર# નાખશે તેÄ ુ ં ભયભીત થાય છે . આ બધામાં ભગવાન
Tાં છે ? તેમણે આ tુsુંબ 7યQ છે ? તેમણે એÜાહમ અને તેના વંશજો સાથે કર) લા કરાર િવશે તેમના મનને
બદ.Lુ ં છે ? એÄુ ં લાગે છે ક) આ પ8રવારમાં છે તરિપxડ#એ ભગવાનની સમ< યોજનાને સંકટમાં ^ ૂક# છે .
તમારા િવચારો: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
પરાવિતöત :{ોના જવાબો હોતા નથી પરં Y ુ તેઓ અમને શT છે તે Pગે િવચારવાની પરવાનગી આપે છે .
તેઓ અમને ક.પના કરવાની તક આપે છે ક) તે બીê કોઈના âૂતામાં રહ)વાOુ ં ñુ ં હોઈ શક). *ચxતનકાર#
:{ો અમને હાડI :{ો 0 ૂછવા માટ) પરવાનગી આપે છે . આ બધામાં ભગવાન Tાં છે ? તે ñુ ં િવચાર) છે ? તે
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કંઈ પણ કરવા જઇ રXો છે ? તે Kુ2સે છે ? આ tુsુંબ સંઘષI જોવા માટ) તેને ñુ ં કરÄુ ં જોઈએ, પણ એક ભાઈ
અAય મારવા ઇZછા? ñુ ં ભગવાન એ બધા છે તરિપxડ#ને મંâૂર કર) છે ! ચાdુ છે ? બધા Y ૂટ)લા સંબધ
ં ો હોવા
ુ 0 ૂરાં કર# શક)? તમારા િવચારો: ___________________________________
છતાં ñુ ં તે પોતાના હ)Yઓ
______________________________________________________________________________
તમે આ *બxûુ પર આવો છો તેમ તમારા ક)ટલાક :િત*બxબે ñુ ં હોઈ શક)? તમે કહો છો તે હાડI :{ો ñુ ં છે ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

&)9]$):

2વામી, ßુ ં થોડો અ2વ2થતા અOુભÄુ ં શV કqું éં વuુ ßુ ં આઇઝેક અને તેના tુsુંબ િવશે વuુ

êણવા ßુ ં ñુ ં થઈ રÑું છે તેની સાથે ઓળખી શોધવા. મારા tુsુંબમાં સખત ચીજો æુક# ગયા છે ! ર#તે
આપણે એકબીê સાથે ëયવહાર કયõ છે તે જખમો લાદવામાં આëયા છે અને ઘાયલ મટાડÄુ ં નથી લાગYુ.ં
ßુ ં તમને Y ૂટ)લા સંબધ
ં ોને મટાડવા માટ) કßુ ં éં ûુઃખ અને પીડા માટ) તમારા :ેમ લાવો. અમને Cુખેથી
Qવવા માટ) 0ુનઃ2થાિપત કરવા માટ) અમાર) શાંિતની જVર છે ßુ ં મારા Ÿદય પર એક ખાસ *ચxતા પહ)લાં
તમે લાવવા. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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1J#R:
!કબ તેમના Qવન માટ) ભાગી તેમણે એક માતા પાછળ છોડ# દ#ધી !ણે તેના ભાઈ અને તેના િપતા
બંનેને છે તરવામાં તેમની સાથે ભાગીદાર# કર# હતી. તેમણે પોતાના :થમ જAમેલા દ#કરા માટ) િપતાને ûુઃખ
આપÄુ ં છોડ# દ#uુ ં હYુ,ં ! તેમના જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદને dટં ૂ # લીધા હતા. તેણે એક ભાઈની
પાછળ છોડ# દ#ધી !ણે તેને હ7યા કરવા પર પોતાOુ ં મન સેટ કLુã હYુ.ં
તેમ છતાં, હારાનની ^ુસાફર# પર તેમનો અOુભવ તેમના Qવનમાં ફ)રફાર કયõ. આવા પ8રવતIન િવશે !
ર#તે લાવશે તે સાથે ñુ ં થઈ શક) છે ? તમે આ વળાંક માટ) પાઠ 4 ઘ8ડયાળનો અ\યાસ કરો છો, !કબના
Qવનમાં આ નવી શVઆત.
અ^ુક સમય પછ#, યાtૂબ હારાનમાં આëયો અને તેના કાકાને મ™યા, તેની માતાના ભાઈ. તેમના Qવન
સંબધ
ં ીઓ વZચે રહ)તા !વા ñુ ં હશે? રશેલ માટ) !કબનો :ેમ શીખવો. પરં Y ુ આ વાતાI તેના િપતાના
કપટથી જ8ટલ બની êય છે .
અને, હા, 7યાં પર#ણામો હતા આ િપતાના અનૈિતક યોજનાના પ8રણામોને બહાર કાઢો. Ÿદયરોગના ñુ ં હતા?
કોણ પીડા સહન?
આ પાઠ અમને નવેસરથી અને નવી શVઆતનો અOુભવ કરવા માટ) અમારા ëયï:તગત Qવનને ઓડI ર
કરવા આમં<ણ આપે છે . તમે તેના શNદ માં ભગવાન ભગવાન અને તેમના લોકો વZચે અOુભવી તર#ક)
તમાર# પોતાની નવી શVઆત નRધ લો.
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આ શNદ ^ુíય વ:તા તમને એક પ8ર*ચત શNદ હોઈ શક) છે . ઓ.ડ ટ)2ટામેAટના <ણ સૌથી

êણીતા tુsુંબો અÜાહમ, આઇઝેક અને યાtૂબ છે . આ શNદ ^ુíય વ:તા લે8ટન શNદ િપY ૃ, અથવા િપતા
પાસેથી આવે છે . આ 0ુqુષો યßદ
ૂ # લોકો, 8હ« ૂ રાfSના 0 ૂવIજ તર#ક) ગણવામાં આવે છે . ઉ7પિç 28: 10-22
માં આપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર) !કબને શાaત કરારOુ ં વચન આપÄુ ં પસંદ કLુã છે .

/T1$%:

ઉ7પિç 28: 10-22 વાંચો. અમે !કબ સાથે ^ુસાફર# તર#ક) વાતાI સાથે ચાdુ રાખવા દો. !કબે

બેરશેબા છોડ# દ#ધી છે , åયાં તેમના માતાિપતા રહ) છે અને માં ^ુસાફર# કર) છે , !મને પાદન અરામ પણ
કહ)વાય છે , તેમના કાકા લાબાના (ઉ7પિç 28:10) ના ઘર) .

к/#":
1. !કબ તેમના માગI પર છે તે ñુ ં કર) છે (yલોક 11)? ______________________________________
______________________________________________________________________________
2. માં તેના 2વ+નOુ ં વણIન કરો yલોક 12: ___________________________________________
એ. yલોક 13 ^ુજબ સીડ#ની ટોચ પર કોણ હતા? _____________________________________
બી. તેણે કÑું ક) તે કોણ છે ? ______________________________________________________
સી. તેણે ñુ ં કÑું ક) તે ñુ ં આપશે? __________________________________________________
ડ#. yલોક 14 માં તેમણે યાકબના વંશજોને ñુ ં વચન આ+Lુ?ં _____________________________
____________________________________________________________________________
ઈ. કોણ !કબ અને તેમના સંતાન ?ારા આશીવાI8દત થશે (yલોક 14)? ____________________
____________________________________________________________________________
3. yલોક 15 માં તેમણે ñુ ં વચન આ+Lુ?ં
એ. ßુ ં éં _______________________________________________________________
બી. અને ઇZછા __________________________________________________________
સી. અને ઇZછા ___________________________________________________________
ડ#. ßુ નહ# કqુ ___________________________________________________________
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4. ફર# એક વાર જમીન અને સંતિતના વચનOુ ં વચન આપવામાં આëLુ ં છે . એ જ વચન ઇÜા8હમ
અને ઈ2હાકને કરવામાં આëLુ ં છે ! યાtૂબને કરવામાં આëLુ ં છે . તે ભગવાનની હાજર#ની
ૃ તાને êKત
ૃ કર) છે (yલોક 16). માં તેમની :િત87યા ñુ ં છે yલોક 17? __________________
êKત
______________________________________________________________________________
5. દ) ખીતી ર#તે, આ 2વ+ન રા<ે 18 ના yલોક માટ) થLુ ં હYુ ં ક) "સવારના :ારં ભમાં ..." યાtૂબ ñુ ં કર)
છે ? ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. તેમણે ñુ ં 2થળ નામ આ+Lુ?ં _____________________ તમારા બાઇબલમાં æટનોÒસ âુઓ. તમાર#
પાસે એક નRધ છે ! બેથેલ શNદનો અથI આપે છે .___________________________________
બેથેલ શNદ બે શNદોથી આવેલો છે : બેથ !નો અથI થાય છે ઘર અને એલા !નો અથI ભગવાન.
7. છંદો માં 20-22 !કબ એક :િતÝા કર# હતી. આ :િતÝા બંને અને જો પછ# સમાવેશ થાય છે
એ. ñુ ં ભાગ છે ? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
બી. પછ# ભાગ ñુ ં છે ? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
!કબ કહ) છે ક) જો ભગવાન 1) તેની સાથે રહ) અને તેમના પર નજર રાખશે, 2) તેમને ખોરાક
અને કપડાં આપો, અને 3) તેને Cુર*(ત ર#તે તેના િપતાના ઘર) પાછા આપો, પછ# 1) ભગવાન
તેમનો દ) વ હશે, 2) પôથર, અથવા 2તંભ, ભગવાનOુ ં ઘર હશે, અને 3) ભગવાન તેમને આપે છે
ક) બuુ,ં તેમણે ભગવાન માટ) દસમી પાછા આપશે.
8. ઉ7પિç 28:22 ઈaરOુ ં દશમો ભાગ આપવાOુ ં :થમ બાઇબલOુ ં સંદભI છે . !કબ ભગવાન પાછા
:ા+ત ક) તમામ દસમા આપવાની ન[# કLુ.ã દસમી તેમના દશમો ભાગ હતા. બાઇબલમાં અAય
2થળોએ પોતાની સંપિçના દશાંશ ભાગનો ઉ.લેખ કયõ છે દશાંશની :થા હાલના આજ Cુધી નીચે
આવી છે . ચચIમાં યાtૂબના ઉદાહરણને અOુસરવામાં આવે છે . દસમા દશાંશ ભાગOુ ં એક
માગIદિશöકા છે . દશાંશ ક(ાએ અમને Bયાન0 ૂવIક રાખે છે ક) આપણે ભગવાનથી ! કંઈ આëયા છ#એ
તે બuુ ં જ છે . તે એ જ છે ! આપણી પાસે છે અને Qવનની જV8રયાત 0 ૂર# પાડ) છે .
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ફર# એક વાર આપણે અમારા અ\યાસમાં થોભવો અને ! બALુ ં છે તેના પર િવચાર કરવા

માટ) સમય કાઢવો જVર# છે . યાtૂબ તેના કાકા લાબાનના ઘર) થી નાસી ગયા છે તે પોતાના Qવન માટ) દોડ)
છે . ર2તામાં તે રા<ે તારાઓના PતગIત તેના માથાને ખડક પર આરામ કર) છે . તેમની પાસે એક 2વ+ન છે ,
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પરં Y ુ આ મા< કોઇ âૂના 2વ+ન નથી આ એક 2વ+ન છે !માં ઈÜાહ#મ અને ઈ2હાકને આપવામાં આવેલી
! વચન તેમને આપવામાં આëLુ ં છે તે વચન સાથે ભગવાન તેમની પાસે આવે છે . આ જમીન તેના અને
તેના વંશજો હશે, અને તેના વંશજો 0 ૃôવીના ચહ)રા પર u ૂળ તર#ક) ફ)લાશે. સૌથી ઉપર, 0 ૃôવી પરના બધા
લોકો તેને અને તેનાં સંતાન ?ારા આશીવાIદ આપશે. યાકબ આ 2થાન પર ભગવાનની હાજર#ને ઓળખે છે
અને એક પôથરથી તેને પôથર તેલ પર ર) ડતા એક 2મારક બનાવે છે ! તેને પિવ< ઉપયોગ માટ) અલગ
કર) છે . તે ઇaર સાથે :િતÝા કર) છે અને તે પછ# તે ભગવાનને વરદાન આપે છે . આ સં*(+ત વાતાI છે .
આ !કબ માટ) એક નવી શVઆત છે , એક વળાંક. જો આ સમય પહ)લાં જોકબ પોતાના િપતાના દ) વને
મ™યો હતો? ઈaર) તેમને ñુ ં કÑુ?ં કંઈપણ? દ) ખીતી ર#તે, ભગવાનની હાજર# આ જHયાએ હતી !કબ
ભયભીત હતો. તેમણે 2વીકાLુã ક) આ ફ:ત કોઈ સામાAય જHયા નથી, પરં Y ુ તેને અ»ત ગણવામાં આવે છે ,
ભગવાનOુ ં ઘર િસવાય બીâુ ં કંઈ, 2વગIના ?ાર એક એÄુ ં અથI થાય છે ક) આખી રાત અને બીQ સવાર)
યાકબને આખા Qવન âુએ છે . તે ભગવાનને પર#(ણમાં ^ ૂકવા તૈયાર હતા. તમે મારા પર Bયાન રાખો
કારણ ક) મને ભય છે ક) ßુ ં માયાI જવાનો éં. માર# પાસે કંઈ નથી તેથી તમે મારા માટ) ખોરાક અને કપડાં
આપો છો. ßુ ં મારા ઘર, મારા tુsુંબ, બuુ ં પ8ર*ચત અને બuુ ં ! :ેમ કqું éં તેમાંથી ûૂ ર ચાલી રXો éં. તમે
મને Cુર*(ત ર#તે ઘર) પાછા લાવો છો? માગણી કરવા માટ) ઘણા બધા નવI 0 ૂછે છે , ક) ઈaર તેમના માટ)
આ બાબતો કર) છે ! ñુ ં ßુ ં Tાર) ય મારા Ÿદયની જV8રયાતો માટ) ભગવાનને 0 ૂછ# શtું éં? åયાર) આવી સમય
આવી શક) છે ? _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
જો ßુ ં એટdું 8હxમતવાન નથી હોત ક) પહ)લાં 0 ૂછÄુ ં હોય તો, મારા Ÿદયમાં ભાર) ñુ ં છે તે ßુ ં કહ# શtું éં ક) તે
મને તેમના :ેમની ખાતર# અને મારા માટ) કાળQ આપશે? ñુ ં મને ખાતર# છે ક) તે મારા માટ) કાળQ લે છે
અને મારા ભગવાન બનવા માંગે છે અને મને તેમના બાળક બનવા માંગે છે ? _______________________
_____________________________________________________________________________________
યાtૂબ પણ વચન આપે છે ક) ભગવાન તેમના ભગવાન હશે, ક) તેઓ આ 2થળને ઈaરના ઘર તર#ક)
2વીકારો કરશે અને તે ભગવાનને ! તેમને આપે છે તેના દશમો ભાગ આપશે. ñુ ં આ જ ભગવાન તમારા
દ) વ છે ? ñુ ં તમે તેને !ણે તમારા Ÿદયની જV8રયાતો 0 ૂર# પાડ# છે તેને :ા+ત કયõ છે ? જયાર) યાtૂબે
પોતાને ભગવાન સાથેના તેના સંબધ
ં ની 8દëયતા આપીને દશાંશ આ+યા હતા. તમે ક)વી ર#તે પોતાને
તમાર# સાથેના તમારા સંબધ
ં ની સા(ી આપી શકો છો? _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

&)9]$):

હ) ભગવાન ભગવાન, તમે તેમના Qવનમાં ઓછા સમયથી યાtૂબને દ) ખાયા હતા. tુલ ûૂ ર ચાલી

રÑું હYુ ં તે િનરાશાજનક હતા અને તેમને ! કંઇ પણ પ8ર*ચત હતા તેમાંથી ûૂ ર હતા. તેમના એકાંતમાં તમે
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આëયા હતા અને તેમને તમાર# હાજર#ની ખાતર# આપી હતી અને તેમને જણાëLુ ં હYુ ં ક) તમે તેમના દાદા
અને િપતા સાથે ! કરાર કયõ છે તે પણ તેને આપવામાં આëયો હતો. તમે બદલાયા નથી. તમારો શNદ
બદલાયો નથી. ßુ ં તમને મારા એકતામાં આવવા માટ) 0 ૂéં éં. તમે મારા Ÿદયની જV8રયાતો êણો છો ßુ ં
તમારો દ) વ બનવા અને મને તમારા બાળકને કાયમ માટ) બનાવવા બદલ આભાર કqું éં. ßુ ં તમને અને
તમારા 0ુ<, ઇCુ, કારણ ક) સંબધ
ં છે ક) ! અમને સા(ી આપવા માટ) બો.ડ હોઈ શક) છે . મl તમને 8હxમતથી
અને ઉદારતા0 ૂવIક આપને આપને આ+યા :માણે મl આપનો આભાર અને આભાર માનો. _____________
______________________________________________________________________________

B)( 7
1J#R:: !કોબે બેથેલને, તેના

2વ+નOુ ં 2થળ છોડ¶ું અને હારાનની ^ુસાફર# ચાdુ રાíLુ.ં તે 0 ૂવI લોકોની

j ૂિમમાં આવે છે . એક સાર# (ે<ે હYુ ં ઘેટાંના <ણ ટોળાં નQકમાં પડ)લા હતા. આ ઘેટાં માટ) સાર# ર#તે
પાણી 0 ૂqું પાડવામાં આવેલ છે . એક મોટા પôથર tૂવોના ^ુખ ઉપર ^ ૂકવામાં આëLુ ં હYુ.ં åયાર) ઘેટાંબકરાં
બધા ભેગા કરવામાં આવી હતી ભરવાડો પôથર ûૂ ર રોલ કરશે. પાણીથી ઘેટાને પાણી 0ુqું પાડ¶ુ.ં åયાર)
તેઓ સમા+ત થઈ ગયા 7યાર) ભરવાડો પôથર tૂવાના ^ુખના ^ુખ ઉપર ^ ૂકશે.

/T1$%:

ઉ7પિç 29: 1-14 વાંચો. આ પંï:તઓ માં અમે અને લેહ માટ) રâૂ કરવામાં આવે છે યાદ રાખો,

લાબાન 8રબકાહના ભાઈ, યાtૂબના કાકા છે .

U:):)+:

!કબ ક)ટલાક ભરવાડો સાથે વાતચીતમાં સંલHન છે .

1. યાtૂબની માં ñુ ં êણવા મળે છે કલમ 4? _____________________________________________
2. પછ# ñુ ં 0 ૂછે છે yલોક 5? __________________________________________________________
3. yલોક 6 માં તે શીખે છે ક) લાબાન સાર# છે અને લાબાનની 0ુ<ી રાહ)લ રâૂ કરવામાં આવી છે .
yલોક માં 7 !કબ C ૂચવે છે ક) નQકના ઘેટાં પાણીLુ:ત અને ગોચર પાછા લેવામાં આવે છે માં
સમ2યા ñુ ં છે yલોક 8? ___________________________________________________________
4. રાહ)લ તેના િપતાના ઘેટાં સાથે tૂવા પાસે આવી હતી. રશેલ એક હતી ____________________
5. યાtૂબે åયાર) રાહ)લ જોLુ ં (yલોક 10) ñુ ં કLુ?ã __________________________________________
______________________________________________________________________________
6. છંદો 11 અને 12 માં યાtૂબ રાહ)લને કહ) છે ક) તે કોણ છે અને તે તેના િપતાને કહ)Ä ુ ં ઘર ચલાવે છે .
લાબાને åયાર) યાtૂબના સમાચાર સાંભ™યા 7યાર) ñુ ં કLુã (yલોક 13)? ______________________
______________________________________________________________________________
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7. અને !કબને ! બALુ ં હYુ ં તે બધાને કÑું પછ#, yલોક 14 માં લાબાનની :િત87યા ñુ ં છે ? _________
______________________________________________________________________________

B)( 5
*V:)1$:

!કબના Qવનમાં ! બALુ ં તે પછ#, તેને આºય2થાનOુ ં 2થાન મ™Lુ ં છે તેમની માતાના

પ8રવારને તેઓ Tાર) ય મ™યા નથી, તેમને તેમના કાકા લાબાનના પ8રવારના સ\ય તર#ક) ગણાëયા છે ,
"તમે માqું હાડtું અને માqું માંસ છો." પરં Y ુ !કબ તેની પોતાની હાડકા અને માંસ હોવાનો અથI ñુ ં છે તે
શોધવાનો છે . પ8રવારની લા(*ણકતાઓ °ડ) ચાલે છે .

/T1$%:

ઉ7પિç 29: 14-30 વાંચો. આ િવભાગમાં એક શNદને નીચે આપÄુ ં ! લાબાન અને 8રબકાહના

પ8રવારOુ ં લ(ણ છે તેÄ ુ ં લાગે છે . શNદ ñુ ં છે ? _______________________________________________

U:):)+:

ઉ7પિç 29:14 માં લાબાને અને યાtૂબ વેતનના િવષય પર ચચાI કરવાOુ ં શV કLુ.ã

1. યાtૂબ લાબાને સાથે એક મ8હના Cુધી Qëયા છે અને લાબાનને એÄુ ં લાગYુ ં નથી ક) તે એક
સબંિધત છે , કારણ ક) !કબને કંઇ માટ) કામ ન કરÄુ ં જોઈએ. લાબાન yલોક 15 માં ñુ ં 0 ૂછે છે ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. છંદો 16 અને 17 માં આપણે લાબાનાની બે 0ુ<ીઓ િવષે શીખીએ છ#એ. સૌથી âૂની 0ુ<ી
____________ છે અને નાના એક છે ____________________________________________
એ. લેહ ક)વી ર#તે વણIવવામાં આવે છે ? _____________________________________________
બી. રચેલ ક)વી ર#તે વણIવે છે ? ___________________________________________________
3. કલમ 18 જણાવે છે ક) યાtૂબે રાહ)લને :ેમ કયõ. લાબાને વેતન િવષે યાtૂબની દરખા2ત ñુ ં હતી?
______________________________________________________________________________
4. લાબાન માનતા હતા ક) તેની 0ુ<ી બીê કોઈની સરખામણીમાં !કબને આપવામાં આવે તે વuુ
સાqું છે . yલોક ^ુજબ 20, યાtૂબ લાબાને તેમની સેવાની િનહાળત ક)વી ર#તે êણી હતી ક) રાહ)લ
તેની પ7ની બનશે? _______________________________________________________________
5. åયાર) _______ વષõ 0 ૂણI થયા 7યાર) યાtૂબ લાબાન ગયા અને કÑું ક) તેણે કરારનો તેનો ભાગ
0 ૂરો કયõ હતો અને તેની પ7ની (રાહ)લ) તેની સાથે આવેલા હોવાOુ ં ઇZછતા હતા. લાબાને સંમત
થયા અને ઉજવણી કર#. તેણે ñુ ં કLુã (yલોક 22)? ______________________________________
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6. પરં Y ુ વાતાI જ8ટલ બની êય છે . yલોક 23 માં લાબાન ñુ ં કર) છે ? __________________________
______________________________________________________________________________
લેહ હવે !કબ પ7ની છે લાબાને લેહને એક દાસી તર#ક) નામ આ+Lુ.ં
7. સવાર) આવીને, સ7ય બહાર આëLુ.ં લેહ તેની બાâુમાં ^ ૂક) છે . કહ)Ä ુ ં ખોsું, યાtૂબ લાબાન ગયા. ñુ ં તે
લેબાનને yલોક 25 માં 0 ૂછે છે ? _____________________________________________________
યાtૂબે તેને કÑુ,ં "મl તાર# સાથે રાહ)લની સેવા કર# છે , ßુ ં નથી?" અને પછ# :{ આવે છે !
પ8રï2થિતના સ7યને èુ.dું પાડ) છે : ______________________________________________
8. યાtૂબને છે તર#ને, લાબાને yલોક 26 માં ñુ ં કÑુ?ં ________________________________________
______________________________________________________________________________
8રવાજ :માણે, âૂની 0ુ<ીને :થમ લHન કરÄુ ં જોઈએ. લાબાને બીê સાત વષIનાં કામ માટ)
યાtૂબને રાહ)લ આપવાOુ ં 2વીકાLુ.ã yલોક 28 કહ) છે , "!કબ આમ કLુ.ã " !કબ લેહ સાથે લHન
સમારં ભ સ+તાહ સમા+ત અને પછ# તેમની પ7ની તર#ક) રચેલ :ા+ત. વuુમાં, લાબાને રાહ)લને
તેના Kુલામ ___________________________________________ (yલોક 29) તર#ક) આ+યો.
9. કલમ 30 આપણને તેમની બે પ7નીઓ સાથે !કબના સંબધ
ં િવશે જણાવે છે . તે એક ઘરમાં ઉછયાI
હતા !માં માતાિપતાએ મનપસંદ પસંદ કયાI હતા અને હવે તે પોતાના ઘરમાં રહ) છે અને એક
પ7નીને અAય કરતાં વuુ :ેમ કર) છે . તેમણે માટ) અAય _____________ વષI માટ) કામ કLુ.ã

&2"^'0':

આ *બxûુએ ક)ટલાક િવચારો Bયાનમાં લેવા માટ) અમને Bયાનમાં આવે છે :

1. એક િવચાર લેહ પર ક)FAhત છે , ! äી તેના િપતા ?ારા હવે તેના પિત હતા, ! માણસને તેનાથી ગમYુ ં
નહોYુ ં તેને છે તરવા માટ) ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. લેહની !મ ñુ ં કરÄુ ં જોઈએ? તે Cુદર
ં ન હતી. બાઇબલ
તેને નબળા …ખો સાથે વણIવે છે . તે Ä ૃ] હતી અને લHન નહોતી. તેની બહ)ન રાહ)લ દ) ખીતી ર#તે એક પછ#
માંગી હતી લેહ તેના લોકોની 8રવાજ êણતા હતા. ñુ ં તે પહ)લા સાત વષIમાં તે êણતી હતી ક) તે

ટાછે ડા

થઈને યાtૂબને આપી દ) વાશે? ñુ ં તે êણતી હતી ક) તે લHનમાં આપવામાં આવશે અને સા(ા7કારના (ણ
અને િનરપે( િનરાશાના અOુભવને êણશે ક) તે !કબ હશે?
2. એક (ણ માટ) િવચાર કરો ક) તમે લેહની ઇAટરëL ૂ માટ) પ<કાર છો. તમે કયા :{ો 0 ૂછવા માગો છો?
કયા :{ો તમારા વાચકોને રસ હશે, ! હમણાં જ ñુ ં થLુ ં છે તે સમજશે. ñુ ં લેહ Àામક +લોટનો ભાગ છે ? તે
િનદõષ ભોગ હતી? તે લાચાર અને આકષIણમાં આëયા 7યાર) તે લાચાર બનવા !Äુ ં હYુ?ં હંમેશાં તમાર#
નાની બહ)ન ક) મોટા ભાઈ સાથે સરખામણી કરવા િવષે તમને ક)Ä ુ ં લાગે છે ? તમારા ઇAટરëL ૂ :{ો લખવા
માટ) સમય લો:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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B)( =
*#b:
1. કદાચ તમે માAયતા માટ) 2પધાIનો અOુભવ કયõ છે , કદાચ :ેમ માટ) પણ. તમારા હર#ફ કોણ હતા?
તે ëયï:તએ ñુ ં કLુI છે !નાથી તમે પોતાને તેના કરતાં ઓéં ગણાવી શકો છો? _______________
______________________________________________________________________________
2. તમે હંમેશા એવી ઇZછા ધરાવતા હતા ક) તમે હતા અથવા તમે એÄુ ં માALુ ં હYુ ં ક) તમને અAય
લોકો માટ) વuુ ^ ૂ.યવાન લાગશે? ___________________________________________________
3. અAય લોકોએ તમને ક)વી ર#તે વ7યાI? તમારો અOુભવ ñુ ં હતો? ____________________________
______________________________________________________________________________
4. તમે ક)વી ર#તે તેમની સારવારને તમને લાગે તેવી મંâૂર# આપી હતી? ______________________

&)9]$):

હ) ભગવાન ઈaર) , તમને ખબર છે ક) મારામાં ! ûુખાવો છે તે અAય લોકો કરતા ઓéં હોવાની

લાગણીને કારણે છે . બીê બધાને âુએ છે , બધી (મતા, બધા મગજ, બધા :િતભા, બધા ëયï:ત7વ ક) !થી
તેમને આકષIક બનાવે છે મને તમે આભાર માનો છો ક) તમે મને !વો બનાવી દ#ધો છે . ßુ ં તમને :ેમ
કરવા બદલ અને તમારા વફાદાર#થી મારા Qવનને આશીવાIદ આપવા બદલ આભાર કqું éં. _________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

J#W*=Xш$:

િવચારણા માટ)નો બીજો િવચાર !કબ સાથે સંબિં ધત છે તે છે તરિપxડ#ના :ા+ત Pતે હતો.

તેમણે અને એક કરાર હતો તે સાત વષI Cુધી તેની પ7ની માટ) રાહ)લની સાથે કામ કરશે અને તે જ તેણે
ુ ાં લઇ જવા માટ) તૈયાર છે અને તેની સાથે
કLુã તે જ છે . હવે સમય આવી ગયો છે અને તે તેને તેના તં|મ
આવેલા છે . ઘાટ અને Pધકારથી દ) ખીYુ ં હYુ ં ક) લાબાન આ છે તરિપxડ#ને ખlચવા માટ) શT છે પરં Y ુ સવાર)
:કાશ સ7ય બહાર આëLુ ં છે . સ7યના તે (ણની ક.પના કરો.
åયાર) કોઈની …ખો સ7ય માટ) èુ.લી હોય 7યાર) ñુ ં થાય છે ? અમે ઉ7પિç 3: 7 માં કહ) છે ક) બ†ે બંનેની
…ખો ખોલવામાં આવી હતી 7યાર) અમે ગામમાં આદમ અને હવાને પાછા જઈ શક#એ છ#એ. ^ ૂખI માણસને
ñુ ં લાગે છે ! અમને èુ.લી અને સંવેદનશીલ લાગે છે અને સમêવે છે ક) કોઈના ?ારા આપણે ક)ટલી
સરળતાથી દખલ કર# શક#એ. અમે આપણી êતને 0 ૂછો: ßુ ં ક)વી ર#તે ^ ૂખI હોઈ શક) છે ? પાપએ અમને
બધાને અમાર# નબળાઈ િવશે વાક)ફ કયાI છે અને તેથી આપણી êતને બચાવવા માટ) અમારા સંર(ણને
રોકવાનો :ય7ન કર#એ છ#એ ! અમને છે તરવા કરશે. તે જ સમયે, અમે પણ, !મ ક) !કબ ઘણી વાર સ7ય
પર આધા8રત છે તેના બદલે આપણે સાæુ ં હોઈએ છ#એ તેના પર ક)FAhત છે .
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U:aX"(" *#b:
1. ñુ ં તમને એવી ëયï:તનો અOુભવ હતો ક) !ણે તમને છે તરવામાં િવaાસ કયõ? તે ëયï:તગત કોણ
હતા અને સંજોગો ñુ ં હતા? _________________________________________________________
2. ?ેષ અમને ઇસા !વા ?ેષ સહન કરવા માટ) Qવી શક) છે . તમે ! કપટનો અOુભવ કયõ હતો તેનો
તમારો :િતભાવ ñુ ં હતો? _________________________________________________________
3. જો કપટથી કોઈના િવqુ] રોષ ફ)લાયો હોય, તો ભગવાન તમને તેના બોજથી ^ુ:ત થવાOુ ં
આમં<ણ આપે છે , ! તમને નીચેO ુ ં વજન આપે છે અને તમને Qવંત Qવનથી ^ુ:ત રાખે છે . તમે
તેમને તમારા ખભામાંથી બોજો ઉપાડવા અને તમારા માટ) તે લઈ જવા દ) વા માટ) આમંિ<ત છો.

&)9]$):

ઓ દ) વ, ઘણી વાર ßુ ં છે તરતી éં અને તમારા શNદની સ7યની જHયાએ ûુfટતાનો âૂઠ માને છે .

ßુ ં દોિષત êહ)રાતો, નેતાઓ અને િમ<ો ?ારા અને tુsુંબના સ\યો ?ારા, માલ અને સેવાઓની ખોટ# રâૂઆત
કર#ને છે તરતી éં. ßુ ં Tાર) ક પણ âૂઠાÍુ ં અને âૂઠાણાંને માનવાથી પોતાને છે તરવાOુ ં પસંદ કqું éં. મને
માફ કરો. ßુ ં સ7યમાં રહ)વા માંK ુ éં ßુ ં સ7ય êણવા માગો છો ßુ ં ! ર#તે, સ7ય અને Qવન છે તે જ ઈCુને
êણÄુ ં અને િવaાસ કરવા માગતો éં. __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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પાઠ 5: Öજનેિસસ 29, 30
• યાtૂબ અને લેહના જAમનો 0ુ<ો
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• રાહ)લની ઈfયાI અને લેહની એકલતા
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• રશેલ અવશેષો બેર)ન
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• રશેલ 0ુ<ને જAમ આપે છે
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• ઈfયાIનો ભય
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1J#R:
!કબ હવે લેહ અને રાહ)લ સાથે લHન કયાI છે , તેના કાકા લાબાનની બે દ#કર#ઓ. પાઠ 4 માં આપણે શીíયા
ક) આ બે બહ)નો અને !કબ પર છે તરિપxડ#એ ક)વી ર#તે લાંબી િનશાની કર# હતી. પ8રણામે, આ પ8રવારમાં
ઘણી ર#લેશનલ કટોકટ#ઓ અï2ત7વમાં હતી આ પાઠ) !કબના લ(ણને èુ.dું પાડ¶ું છે ! તે પ8રવારના
Qવનનો એક ભાગ હતો !માં તે તેના માતાિપતા ઇ2હાક અને 8રબકાહ સાથે ઉછે ર થયો હતો. આ લ(ણ
અને તેના સંબધ
ં ો વZચેના સંબધ
ં ો િવશે êણો - !કોબ અને તેમની દર) ક પ7નીઓ વZચે અને આ બહ)નો
વZચે એકબીê સાથે. êણો ક)વી ર#તે આ લ(ણ પોતે માતાનો !કબ tુsુંબ Pદર મેનીફ)2ટ.
!કબ ઘણા 0ુ<ો સાથે આશીવાI8દત હતા આ 0ુ<ો લેહ અને રાહ)લ ?ારા નામો આપવામાં આëયા હતા આ
નામો આપણને આ માતાઓના Ÿદયને :ગટ કર) છે આ ગભIધારણ વષõમાં તેમને ñુ ં થઈ રÑું છે તે શોધો
છો? તમે ફર#થી 0 ૂછશો, "આ બધામાં ભગવાન Tાં છે ?"
આ વાતાI અમને ëયï:તગત :િત*બxબ માટ) તક આપે છે . ઉદાહરણ તર#ક), તમે આ વાતાIમાં કયા પા< છો?
શા માટ)? લેહની !મ ñુ ં કરÄુ ં જોઈએ? અથવા રચેલ? ñુ ં તમે Tાર) ય તેમને એક !વા લાHLુ ં છે ? તેઓના
નામો ક)વી ર#તે દ) ખાયા હતા તે િવશે તેમના પર ñુ ં અસર પડ# શક)? તમે તમારા નામOુ ં મહ7વ ñુ ં છે ?
યાદ રાખો ક) ઈaર) તેમના કરાર વચનને ચાdુ રાíLુ ં છે - વચન તે અÜાહમને આ+Lુ ં હYુ,ં આઇઝેક પર
પસાર થLુ ં હYુ,ં અને હવે !કબના Qવનમાં પ8ર0 ૂણI થવાOુ ં ચાdુ રાíLુ ં છે . આ પ8રવારમાં ! કંઈ ચાલી
રÑું હYુ ં તે હોવા છતાં, વચન હâુ ï2થર છે . !મ તમે પાઠ 5 અ\યાસ કરો છો તેમ તમે ઈaરની િવaાCુતા
શોધી શકો છો અને તેની આશા તમારામાં બાક# છે .

49

"=+$= #)3* к#")7 .? 5 &=+B:)] #)3*

B)( 9
1J#R:: !કબ

હવે પર*ણત છે લેહ અને રાહ)લ તેની પ7નીઓ છે રશેલ નાની અને વuુ Cુદર
ં બહ)ન છે

અમને કહ)વામાં આવે છે ક) !કબ ______________ લેહની સરખામણીએ રશેલ ________________ આ
પ(પાત બે બહ)નો વZચે 2પધાI અને ઈfયાIO ુ ં વાતાવરણ ઊjુ ં કર) છે . લાબાને દર) ક 0ુ<ીને દાઢ# આપી
દ#ધી છે . લેહની દાસી _____________ હતી અને રાહ)લOુ ં ________________________________ .
તમને યાtૂબનાં 0ુ<ોના નામે ઓળખવા માટ) :ો7સા8હત કરવામાં આવે છે , tુsુંબો (:ે8રતોનાં tૃ7યો 7: 9).
તેઓ શીખવા માટ) મહ7વ0 ૂણI છે તેમના ક)ટલાક નામો તમાર# સાથે અપ8ર*ચત હોઇ શક) છે åયાર) અAય
નામો આજના 8દવસોમાં 0ુ<ોને આપવામાં આવે છે . ભિવfયના સંદભI માટ) તમે તમાર# નોટ|ુકમાં દર) ક
0ુ< પર તમાર# ëયï:તગત નRધો કરવાOુ ં પસંદ કર# શકો છો. બાઇબલના અAય ભાગોમાં ëયï:તગત 0ુ<ો
અને તેમના પ8રવારોને આ8દવાસીઓ તર#ક) ઓળખવામાં આવે છે . સાથે તેઓ ઇઝરાયેલ બાર êિતઓ
તર#ક) ઓળખવામાં આવે છે .

/T1$%:

ઉ7પિç 29: 31 ના ઉ7પિç 30: 24 ના ઉ7પિç વાંચો. !મ !મ તમે !કબ જAમ ëયï:તગત 0ુ<ો

નામો નીચે લીટ# વાંચો

*V:)1$:

èુ.લી ગભાIશયની 8દવસની સં2tૃિતમાં C ૂચવે છે ક) તે äી ભગવાન ?ારા આશીવાI8દત હતી.

બીQ બાâુ, ઉમદા äી, ! સ^ુદાયમાં તેણી રહ)તી હતી તેના પર નીચે જોવામાં આવી હતી. અમે સારાહ
અને 8રબકાહની યાદ અપાવીએ છ#એ. આ બ†ે äીઓ *બનજVર# હતી (Öજનેિસસ 16: 1; Öજનેિસસ 25:21).
Öજનેિસસ 29:31 માં અમે ફર# èુ.લી ગભાIશયની બાબત અને બાબેલોન મ8હલાને ફર# રâૂ કરવામાં આવે
છે .
આ િવચરતી સં2tૃિતનો બીજો ભાગ ! સમQ શકાય તે જVર# છે તે Kુલામ äીની છે . અગાઉ Öજનેિસસ
16: 3-4 માં અમે શીíયા ક), કારણ ક) સરાઈને ક.પના કરવામાં અસમથI હYુ ં ક) તેણે પોતાના પિત
ઈÜાહ#મને પોતાની પ7ની તર#ક)ની Kુલામી આપી હતી. અÜાહમ હાગાર સાથે Cુતી અને તેણીએ ક.પના
કર#. Kુલામો *ઝ.પાહ અને *બ.હાહને યાtૂબની પ7ની તર#ક) આપવામાં આવી હતી (Öજનેિસસ 30: 4, 9).
તેમણે તેમને દર) ક સાથે Cુતી અને તેઓ ક.પના. એ નRધÄુ ં રસ:દ છે ક) åયાર) 0ુqુષ અને äી °ઘે છે
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7યાર) બાઇબલ શીખવે છે ક) äીને પ7નીની પ7ની કહ)વાય છે . સંભોગની 87યા એ 0ુqુષ અને äીOુ ં સંયોજન
છે . સંભોગ એ પિત અને પ7નીOુ ં કાયI છે એક જ માંસ (ઉ7પિç 2:24).

*+*:

તમે આ પછ#ની ઘણી છંદો ?ારા કામ કરો છો તે :માણે ચાટI 0 ૂણI કરો. æટનોÒસ મદદ કર# શક)

છે માતાને ઓળખો, તેના 0ુ<Oુ ં નામ અને તેના નામનો અથI. !કબની પ7નીઓના …ત8રક સંઘષIમાં
…તરûૃFfટ માટ) :7યેક બાળકના નામની નRધણી સાથે.
+)")$# $)+

5 Q 75 $)+
fg

5 $) $)+$# *9]
fg

1. yલોક 31 માં આપણે êણીએ છ#એ ક) ભગવાનએ જોLુ ં ક) લેહને તેના પિત ?ારા :ેમ ન હતો અને
તેણે તેના ગભાIશયને ખો.Lુ.ં રશેલ િવશે આપણે ñુ ં શીíયા? _______________________________
2. yલોક માં 32 લેહ !કબના :થમજિનત 0ુ<ને જAમ આ+યો તેO ુ ં નામ ñુ ં છે ? બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે ?
(ચાટI પર ઉમેરો) એક શNદ ક) ! આપણને કહ) છે ક) ક)વી ર#તે લેહ તેના Qવનની ક.પના કર) છે ?
_____________________________ તેની એક ઇZછા ñુ ં હતી? __________________________
yલોક માં 33 લેહ ફર#થી ક.પના. આ 0ુ<Oુ ં નામ ñુ ં છે અને તેO ુ ં નામ ñુ ં છે ? (ચાટI ) લેહ માને છે
ñુ ં સાæુ ં હYુ?ં _______________________________________________________________
3. તે êણતી હતી ક) :jુએ તેને સાંભ™Lુ ં હYુ ં અને માALુ ં હYુ ં ક) તે તેના બીê 0ુ< સાથે આશીવાIદ
હતો. શા માટ)? _________________________________________________ તેના Ÿદયની °ડા
કોલાહતી ñુ ં બની રહ# છે ? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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1. yલોક 34 માં લેહના <ીê 0ુ<નો જAમ થયો છે . તેO ુ ં નામ ñુ ં છે અને આ બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે ?
(ચાટI ) લેહ હવે ñુ ં થશે એÄુ ં માને છે ? ________________________________________________
એ. લેહ તેના પિત સાથે એક હોવા ઇZછતા. ñુ ં અમને લાગે છે ક) તે એક દાસી !વા લાHLુ ં કારણ
બની શક) છે ? _________________________________________________________________
બી. આ yલોક લેહના ûુખાવાને શા માટ) આપી શક) છે ? _________________________________
____________________________________________________________________________
2. કલમ 35 જણાવે છે ક) તે ફર#થી ક.પના કર# અને બીê 0ુ<ને જAમ આ+યો. તેO ુ ં નામ અને તેનો
અથI? (ચાટI ) લેહ તેના Qવનમાં નRધપા< 2થળે આëયા હોવાOુ ં જણાય છે . તે લાંબા સમય Cુધી તે
!ની પાસે નથી તેની સાથે સંઘષI કરવાOુ ં પસંદ કર) છે , એટલે ક), __________________________
તેના બદલે, તેણીએ આ ચોથા 0ુ<ના જAમની એક તક તર#ક) ગણાવી છે ___________________
__________________ yલોક ઓવરને ñુ ં 35 અમને કહ) છે ? ___________________________
3. વZચે, Öજનેિસસ માં 30: 1 રચેલ સાથે ñુ ં થઈ રÑું છે ? ___________________________________
એ. રચેલ તેની બહ)ન ___________________________ બની ગઇ છે .
બી. ઈfયાI બદલાશે તે ભય છે ઈfયાIની આ ëયાíયા રાચલની પ8રï2થિતને ક)વી ર#તે લાKુ પાડ)
છે ? _________________________________________________________________________
સી. તે !કબની માંગણી કર) છે ? ___________________________________________________
ડ#. અને, દ) ખીતી ર#તે હતાશ, તેના Kુ2સો ર#Sોëસમાં: _______________________________
______________________________________________________________________
ઉ7પિçમાં સારાયની !મ: 16 યાtૂબને માનવામાં આëLુ ં ક) દ) વે તેને કોઈ પણ બાળકો હોવાOુ ં
રાíLુ ં હYુ ં (Öજનેિસસ 30: 2).
ઈ. રાહ)લ !કબને ñુ ં કહ) છે (yલોક 3)? _______________________________________ રાહ)લ
ઇfયાI äી તર#ક) ભયમાં Qવે છે . તે ભયભીત છે ક) !કબનો :ેમ ખોવાઈ જશે અને તેમનો :ેમ
તેને તેની બહ)ન લેહ તરફ વાળશે !ણે તેને ચાર 0ુ<ો આ+યા છે . તેણીનો :ેમ અને 2નેહ
રાખવાની ઇZછા છે .
4. Öજનેિસસ માં 30: 4-6 અમે રાહ)લ !કબ પ7ની તર#ક) આ+યો ક) કહ)વામાં આવે છે ; !કબ તેના સાથે
Cુતી છે ; તેણી ગભIવતી થઈ અને એક 0ુ<ને જAમ આ+યો. તેO ુ ં નામ ñુ ં છે અને તેનો અથI ñુ ં છે ?
(ચાટI ).
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એ. બાળકOુ ં નામ કોણે આ+Lુ?ં _____________________________________________________
બી. િનf¬ુર äી સાથે જોડાયેલી લાંછનને યાદ કરતા, રાહ)લે શા માટ) આ નામ પસંદ કLુ?ã
_________________________________________________ તેણી માને છે ક) તેણી બ8હftૃત છે
દ) વે તેને એક 0ુ< આ+યો છે . તે હવે ખોટા કામ માટ) દોિષત ગણવામાં આવી શક) છે અને તેથી
દ) વની સêને પા< છે . તે દોષથી ^ુ:ત છે .

B)( 7
U:):)+ R)h 5 #3 %= : (ઉ7પિç

30)

1. *બ.હાહ ફર#થી ક.પના (છંદો 7-8). બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે અને તેનો અથI ñુ ં છે ? (ચાટI ) ફર#થી,
રાહ)લ બાળકને નામો આપે છે રાહ)લ િવશે તેO ુ ં નામ ñુ ં દશાIવે છે ?
______________________________________________________________________________
રશેલની ઇષાIએ તેણીની બહ)ન સાથે 2પધાI7મક બનાવી. કારણ ક) તેણી પાસે હવે બે 0ુ<ો છે , તેમ
છતાં તેના દાઢ#, રચેલ પોતાને િવ!તા બની êહ)ર!
2. છંદો 9-11: લેહએ બાળકો બંધ કર# દ#ધા હતા !થી તેણીએ તેના Kુલામ *ઝ.પાહને યાtૂબને પ7ની
તર#ક) આ+યો. તેણીએ તેના માટ) એક 0ુ< જAóયો. તેO ુ ં નામ ñુ ં છે અને બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે ?
(ચાટI ) લેહ ઉ7સા8હત હતા ક) તે બીê 0ુ< સાથે !કબને રâૂ કર# શક) છે કંઈક બદલાઈ ગLુ ં છે
તેમના બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે ? લેહOુ ં વલણ ñુ ં દશાIવે છે ? __________________________________
______________________________________________________________________________
3. *ઝ.પાહ !કબ અAય 0ુ< લાëયા તેO ુ ં નામ ñુ ં છે અને તેO ુ ં નામ ñુ ં છે ? (ચાટI ) લેહ તેના સ^ુદાયના
લોકો માટ) ñુ ં વલણ દશાIવે છે ? _____________________ એક ëયï:ત લગભગ એક અથIમાં મેળવે
છે ! ભગવાનએ તેને !કબ પાસેથી Tાર) ય :ા+ત કર) d ું :ેમ આ+યો નથી. િમ<ો હવે જોશે ક) તે
________________ કરતાં _______________________ :િત*બx*બત કર) છે . ûુઃખ ક) !ણે એકવાર
tુsુંબ અને િમ<ોને બગાડÖા હતા, તેમને Cુખથી બદલવામાં આëLુ ં હYુ,ં !ણે અAય લોકોને આકિષöત
કયાI અને આકfયાI.
4. અમે માનીએ છ#એ ક) બuુ ં હવે આ બહ)નો, તેમના દાઢ# અને !કબ વZચે સાર# અને સારા છે . 1416 કલમ આપણને કહ) છે ક) લેહના 0ુ<ને અ^ુક માંડાં છોડ મ™યા હતા અને તેમને તેમની માતાને
લાëયા હતા. નRધ: ફંડાઈ, અ.સર અને તેના !વા મટાડÄુ ં માટ) મંડળ છોડનો ઉપયોગ કરવામાં
આëયો હતો. આ +લાAટને "શેતાનના સફરજન" તર#ક) ઓળખવામાં આવે છે અને :ેમ સફરજનને
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:જનન માટ) :ે8રત માનવામાં આવે છે . રાહ)લે તેમને જોLુ ં અને 0 ૂછ•ું ક) ñુ ં તે પાસે કંઈક છે . આ
*બxûુએ આપણે êણીએ છ#એ ક) આ બહ)નો વZચેનો ઝઘડો Pત નથી થયો. 15 ની કલમમાં લેહનો
જવાબ ñુ ં છે ? ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pતે, લેહ રાહ)લને તે રા<ે યાtૂબ સાથે C ૂઈ જવાની તક બદલ બદલામાં મેAડરક છોડ આપે છે .
5. છંદો માં 17-18 અમે ભગવાન લેહ સાંભ™Lુ ં ક) શીખે છે અને તે પાંચમો 0ુ< શાર બાળકOુ ં નામ ñુ ં
છે ? આ બાળકOુ ં નામ ñુ ં છે ? (ચાટI ) લેહ લાગે છે તે લાયક છે ñુ ં લાગે છે ? ___________________
______________________________________________________________________________
0ુર2કારની કમાણી થાય છે અને 7યારબાદ તે લાયક છે . લીઆહને હવે ક)મ લાગે છે ક) *બ.હાહની
!મ *ઝ.પાહએ !કબને દ#કરાને જAમ આ+યો છે ?
6. લેહ તેના છÆા 0ુ<ને જAમ આપે છે (છંદો 19-20). બાળકOુ ં નામ અને અથI ચાટI . !કબ પાસે હવે
દસ 0ુ<ો છે ! લેહ એક 8કxમતી ભેટ તર#ક) આ એક ઉ.લેખ કર) છે . લાંબા સમય Cુધી લેહ તેના
પિતથી :ેમની શોધ કરતી નથી. હવે તે ક)વી ર#તે સારવાર લેવાની અપે(ા છે ?
________________________________________________________ લેહ માને છે ક) તેણે !કબને
છ 0ુ<ો આ+યા હતા તેથી તે તેના ?ારા સAમાિનત અને માન આપવાOુ ં પા< છે .

&2"^'0':

તમારા પોતાના ક)ટલાક િવચારોને Bયાનમાં લેવા માટ) સમય આપો આ બહ)નો અને તેમના

પિત વZચે ñુ ં થઈ રÑું છે ? આ સંજોગોમાં Qવવા !Äુ ં ñુ ં હશે? ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

B)( 5
U:):)+ R)h 5 #3 %= : (ઉ7પિç

30)

1. yલોક 21 જણાવે છે ક) અ^ુક સમય બાદ લેહએ દ#કર#ને દ#નાહ આપી હતી. આ ઉ7પિç 34 માં
થયેલા બનાવોને કારણે ર) કોડI કરવામાં આવે છે . અમે આ :કરણનો અ\યાસ કર#ñુ ં નહ~ !થી તમે
તમાર# પોતાની વાતાI વાંચી શકો.
2. અને, રશેલ િવશે ñુ?ં yલોક 22 માં તે ફ:ત જણાવે છે ક) ભગવાનને રાહ)લ યાદ છે . તેમણે તેમના
સાંભ™Lુ ં અને તેના ગભાIશયની ખોલી તેના 0ુ<Oુ ં નામ ñુ ં છે ? તેO ુ ં નામ ñુ ં છે ? (ચાટI ) છે .લે, તેણી
ગભIવતી બની હતી. ભગવાન તેના કલંક ûૂ ર લીધો હતો અને તરત જ તે ñુ ં માંગે છે ? __________
______________________________________________________________________________
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3. :કરણ 29 અને 30 યાtૂબના અ*ગયાર 0ુ<ોના જAમના ર) કોડI અહ)વાલને પકડ# રાખે છે ; જોક), એક
વuુ 0ુ<નો જAમ થાય છે . આ દ#કરા િવશે êણવા માટ) આપણે ઉ7પિç 35: 16-20
એ. યાtૂબે બેથલ
ે ના tુsુંબને ખસેડÖો હતો åયાં તેમને 2વ+ન હYુ ં અને åયાં દ) વે ઇÜા8હમ અને
ઈ2હાકને ! વચન આ+Lુ ં હYુ ં તેO ુ ં 0ુનqુ7થાન કLુ.ã તેઓ બેથલ
ે માં ગયા અને એ¢Ãથ (બેથલહ)મના
નગર )થી ûૂ ર ન હતા, અને yલોક 16 માં ñુ ં થાય છે ?
બી. yલોક 17 માં િમડવાઇફ તેણીને êણ કર) છે ક) તેણીOુ ં બીâુ ં 0ુ< છે . રાહ)લે તેના દ#કરા બેન
ઓની નામOુ ં નામ આ+Lુ,ં પરં Y ુ તેના િપતાએ તેમને ñુ ં નામ આ+Lુ ં અને તેનો અથI ñુ ં છે ? (ચાટI )
ભગવાન રાહ)લને તેની િવનંતી આપી (Öજનેિસસ 30:24) અને તેના બીê 0ુ<ને આ+યો. અને
પછ#, રાહ)લ બાળજAમમાં ^ ૃ7Lુ પામે છે . યાtૂબે રાહ)લને તેના જમણા હાથ તર#ક) બતાëયો, !ને તે
ચાહતો હતો અને !ને દફનાવવાOુ ં હYુ.ં
4. રશેલ ^ ૃ7Lુ પામી તે પહ)લાં ƒહોક તેના િપતાના ઘર) પરત ફર# શક) (yલોક 21). અમે yલોક 28 માં
કહ)વામાં આવે છે ક) જયાર) આઇઝેક ^ ૃ7Lુ પાóયો 7યાર) તે 180 વષIનો હતો. તેમના 0ુ<ો
________________ અને ________________ તેમને દફનાવવામાં (yલોક 29).

J#W*=Xш$:

ફર# એક વાર, Öજનેિસસના આ ભાગનો અ\યાસ કરતી વખતે ક)ટલાક િવચારો અને િવચારો

Bયાનમાં આવે છે . ëયï:તગત મંતëયો, :{ો અને લાગણીઓ બધા ચચાI અને ચાdુ અ\યાસ માટ) તકો ઊભી
કર) છે . Bયાનમાં રાખો ક) ક)ટલાક :{ોના જવાબો નથી. ઈaરના સ7યને માનવતાને જણાવવા માટ) આપણી
પાસે ફ:ત લે*ખત શNદ છે . આ પાઠમાં અમે ! બuુ ં Bયાનમાં લીuુ ં છે તે અમારા અ\યાસ માટ) જVર# નથી;
જો ક), વuુ મા8હતી અને Ýાન ! અમે મેળવીએ છ#એ, તે આપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર કોણ છે અને તેના
માટ) :ેમ અને (માના સંબધ
ં માં હંમેશ માટ) તેમની સાથે રહ)વાની ઇZછા છે .
1.

આ વાતાI પર તમારા પોતાના ક)ટલાક :િત*બxબે લખવા માટ) સમય આપો. âુદા âુદા પા<ોને તમે
કયા :{ો 0 ૂછવા માગો છો?
એ. !કબ: ______________________________________________________________
બી. લેહ: _______________________________________________________________
સી. *ઝ.પાહ: ____________________________________________________________
ડ#. રચેલ:_______________________________________________________________
ઈ. *બ.હાહ: _____________________________________________________________
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2.

ëયï:તગત Qવનના અOુભવો મજ| ૂત લાગણીઓ અને લાગણીઓ પેદા કર# શક) છે . !મ તમે
Öજનેિસસ 29-30 માં લખેલી આ વાતાI વાંચી શકો છો, તેમ તમારા િવચારોમાંથી અ^ુક િવચારો
િવચારો.

ઈÜાહ#મ, આઇઝેક અને !કબ સાથે સંબિં ધત કથાઓ ઉ7પિç છે , ઇઝરાયલના ઇિતહાસની શVઆત છે .
ભગવાન તેમના :ેમ સાથે આશીવાIદ !ની આ ëયï:તઓ વાતાI અમને Öજનેિસસ માં બનાવવામાં વચન
ભગવાન 0ુનવwમો આપે છે 12 0 ૂણI કરવામાં આવશે ઈÕાએલના ઇિતહાસ દરિમયાન ઈaર) તેમના કરાર
વચનOુ ં વચન આ+Lુ ં ક) આ રાfS ?ારા િવaના તમામ લોકો આશીવાI8દત થશે.

B)( =
*V:)1$: ઉ7પિç

30: 1 માં આપણે êણીએ છ#એ ક) રાહ)લ તેની બહ)નની ઇષાI કરતો હતો, તોપણ

રાહ)લ ! યાtૂબનો :ેમ હતો. ઉ7પિç 29:30 કહ) છે ક) તે લેહ કરતાં રાહ)લને :ેમ કરતા હતા. એક બહ)ન
પર શા માટ) તેઓ ઇfયાI થશે, !ને તેઓ પિતને :ેમ કર) છે ? રશેલ શા માટ) ઇfયાI થશે åયાર) તેણીની
બહ)નને બાળકો હોય? બધા પછ#, તે !કબને :ેમ કરતો ન હતો?
યાદ રાખો, ઈfયાI બદલાશે તે ભય છે રશેલનો ડર હતો ક) લેહ તે ëયï:ત બનશે ! !કબને વuુ :ેમ કર) છે .
રાહ)લ ભયભીત હતો ક) તેની બહ)ન !કબના Ÿદયમાં તે 2થાન લેશ,ે ! તે 2થળની હતી ઈfયાI સંબધ
ં ોનો
નાશ કર) છે કારણ ક) ઈfયાI ભયમાં રહ) છે . åયાર) અમે ડરથી કાયI કર#એ છ#એ 7યાર) આપણી િવચાર િવtૃત
થઈ êય છે અને અમે અતા8કŒક ર#તે કાયI કર#એ છ#એ. રાહ)લ ભયભીત હતો કારણ ક) લેઆહ આ છ 0ુ<ોને
યાtૂબને આપી શTો હતો ક) !કબ લેહની તરફ તેમના :ેમને વળગી રહ)શે.

U:aX"(" *#b: ઈfયાI
1.

સાથે તમારો અOુભવ ñુ ં છે ?

ñુ ં તમે તમારા Qવનમાં ઈfયાI અOુભëયા છે ? ëયï:ત (ઓ) અને સંજોગો (ઓ) ને યાદ કરો _____
________________________________________________________________________

2.

ડર ñુ ં હતો? મેિનફ)2ટની :િત87યા બદલના ડર ક)વી ર#તે? ________________________________

3.

ñુ ં તમે તમાર# પોતાની ઇfયાI Ÿદયને :વેશવાની જVર છે ? ñુ ં તમે એવો ડર રાíયો છે ક) તમને
બદલી શકાય છે , કામ પર અથવા ઘરમાં કોઈ સંબધ
ં માં તમાર# ï2થિત જોખમમાં હોઈ શક) છે ? ____
______________________________________________________________________________

4.

ઇfયાI ëયï:તને અAયની સફળતા, બીêઓના િમ<તા ?ારા, બીêઓની સામાÖજક વૈભવ ?ારા ધમક#
આપવામાં આવે છે . તેમની પોતાની (મતા તેમજ તેમની સાથેની અAય ëયï:તની શંકા અને ડરની
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લાગણીઓ ઉભી કર) છે . અયોHયતાની આ લાગણીઓ તેમને અAય લોકોને :ો7સા8હત કરવા અને
અAય ëયï:તમાં આ7મિવaાસ અને ચ8ર<ને :ો7સાહન આપતા શNદો આપતા અટકાવે છે . åયાર)
તમે ઈfયાIને લીધે તમાર# êતને :િતÝા અને :ો7સાહનના શNદોને અટકાવવાનો સમય જોયો છે ?
______________________________________________________________________________

:ાથIના: ઓ ભગવાન, મને તમાર# સમ( ક| ૂલાત કરવાની જVર છે ક) મને અAયની (મતાઓ અને
:િતભાઓ ?ારા ધમક# આપવામાં આવી છે . માર# નોકર# Kુમાવવાનો ßુ ં ડરતો હતો અને કોઈની રચના
કરવાને બદલે ßુ ં તેને નfટ કરવાના ર2તાઓ શોધી રXો éં. ßુ ં તેમની પાછળના અAય લોકો િવશે વાત કqું
éં, આશા રાèું éં ક) ßુ ં માર# êતને સાર# દ) ખાÄુ ં éં અને åયાર) ßુ ં ફ:ત માર# êતને જ ûુઃખ પહRચાડ). મારા
2વ-ક)FAhત િવચારો અને અ*ભગમોને (મા કરો અને મારાથી મને ^ુ:ત કરો, બીêઓનાં Qવનમાં સારા
િવચારો, :ો7સા8હત શNદો અને :ેમાળ કાયõ સાથેના Qવનને આશીવાIદ આપવા. દર) ક સારા વ2Yુ સાથે
મારા Qવનને આશીવાIદ આપવા બદલ આપનો આભાર. ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ઝાંખી
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પ8રચય
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પાઠ 6: ઉ7પિç 32, 33
• !કબ એસાવ મળવા તૈયાર છે
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• યાtૂબનો કારવાહન જNબોક નદ# પાર
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• ભગવાન !કબ નÄુ ં નામ આપે છે
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• ÜધસI ફર# જોડાયા છે
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• !કબ અને એસાઉ વZચે 0ુનઃ2થાપન
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1J#R:
!કબOુ ં Qવન એક કટોકટ#થી બીê 2થાને ખસેડવા લાગે છે . આ સમય ñુ ં છે ? પાઠ 6 માં આપણે યાtૂબની
સ^ ૃú]ની વાક)ફ છ#એ ભગવાન નRધપા< ર#તે તેમના આ8દêિત વધારો થયો છે , તેની સંપિç, તેમના ટોળાં,
ઘેટાના ઊન, અને °ટ, અને તેના બધા નોકરો હવે લાબાનના ઘરમાંથી નીકળ# જવાOુ ં અને પોતાના
પગિથLુ ં છોડ# દ) વાનો સમય છે .
પરં Y ુ એક !કબને 0ુનરાગમન કરવાની જVર છે તે એક છે . !કબ માટ) તે અ0 ૂણI ëયાપાર હતો, આ બધા
વષõ પછ# પણ êણો ક) તે ñુ ં કરવાની જVર છે અને તે ક)વી ર#તે પ8રï2થિતને િનયંિ<ત કર) છે તે âુઓ.
તમે ! કંઇ કLુã હોત તેના પર િવચાર કરવા સમય કાઢો, અથવા 0 ૂણI નહ~ થાય.
!કબની પ8રï2થિતમાં ભગવાન પોતે એક અજોડ ર#તે !કબને :ગટ કરવાOુ ં પસંદ કLુ.ã તે એAકાઉAટરના
પ8રણામો માટ) âુઓ ભગવાન ñુ ં કહ) છે ? તેણે ñુ ં કLુ?ã ñુ ં !કબ થLુ?ં અમે ભગવાન મળે 7યાર) અમને ñુ ં
થાય છે ?
પાઠ 6 ઉçેજક છે !કબની સ^ ૃú]ની બધી સાથે તેમણે êÚLુ ં હYુ ં ક) ઈaરની િવaાCુતા સહન કરવી પડશે
અને તેમOુ ં Qવન હંમેશાં આશાથી ભર0 ૂર થશે.
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B)( 9
1J#R:: તો, એસાવને

! થLુ ં તે થLુ?ં ñુ ં તે મા< અûૃyય થઈ ગયો? ñુ ં તેમને અને !કબ વZચે ñુ ં થLુ?ં

ñુ ં તેઓ Tાર) ય ફર# એકબીêને જોતા હતા? આ જો8ડયા દ) ખીતી ર#તે અલગ હતા, Ÿદયમાં, Ÿદયમાં તેમના
સંબધ
ં એટલો બગડÖો હતો ક) યાtૂબને તેમના Qવન માટ) ભાગી જÄુ ં પડ¶ું હYુ,ં કારણ ક) એસાવ તેને માર#
નાખવા માગતા હતા. આ પાઠમાં આપણે શીખીñુ ં ક) જયાર) !કબ અને એસાએ âુદાં âુદાં વષõ પછ# :થમ
વખત એકબીêને મ™યા હતા. !કબ સ^ ૃ] છે તેમને મોટા પ8રવાર અને મહાન સંપિç સાથે આશીવાIદ
આપવામાં આëયો છે . હવે તેના ભાઈનો સામનો કરવાનો સમય આવી ગયો છે . ñુ ં એસાવે હâુ પણ બદલો
લેવાની માંગ કર# છે અને પોતાના ભાઇને માર# નાખવાનો ઇરાદો છે ? !કબ શોધવાનો છે

/T1$%:

ઉ7પિç 32: 3-21 વાંચો. નRધ: આ પાઠ મોટા જôથાને આવર# લે છે , જો ક), અને મહાન

િવગતવાર અ\યાસ કરવામાં આવશે નહ~.

U:):)+:

!કબ તેના ભાઇ સાથે સંપકI શV કર) છે .

1. !કબ yલોક 3 માં :થમ વ2Yુ ñુ ં છે ? ________________________________________________
2. એસાવ Tાં છે ? _________________________________________________________________
નકશા જોવા અને એડો ï2થત કરવા માટ) સમય કાઢો. તેને સેઈરની જમીન તર#ક) પણ ઓળખવામાં
આવે છે . અદોમ એ ^ ૃત સ^ુhના દ*(ણ0 ૂવIમાં અથવા સો.ટ સીનો :દ) શ છે .
3. તેમના ભાઇને સંદ)શમાં શામેલ થતી <ણ બાબતો તે ñુ ં છે ?
એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________
સી.____________________________________________________________________
યાtૂબ ઇZછે છે ક) એસાવને ખબર પડ) ક) તે Tાં છે , તે સંપિç મેળવે છે , અને તે તેની તરફ)ણમાં
જવા માંગે છે . !કબ C ૂચવે છે ક) તે પોતાના ભાઈની તરફ)ણમાં ખર#દવા માટ) સ(મ અને તૈયાર
છે .
4. સંદ)શવાહકો ñુ ં yલોક માં !કબ માટ) અહ)વાલ હતા 6? ___________________________________
5. છંદો માં આ અહ)વાલ પર !કબ :િત87યા ñુ ં છે 7-8? ___________________________________
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6. તેમની તા7કા*લક કાયIવાહ#ની યોજના ñુ ં છે ? __________________________________________
______________________________________________________________________________
7. યાtૂબે ભગવાનને :ાથIના કર#. છંદો 9-12 માં તેમની :ાથIનાનો સાર ñુ ં હતો? ચાર બાબતો
Bયાનમાં રાખો:
એ. ભગવાન કોણ છે (yલોક 9)? __________________________________________________
બી. તે કોણ છે (yલોક 10)? ______________________________________________________
સી. તે ñુ ં 0 ૂછે છે (yલોક 11)? _____________________________________________________
ડ#. ભગવાન ñુ ં વચન આ+Lુ ં હYુ ં (yલોક 12)? _______________________________________
8. યાtૂબની યોજના તેમના ભાઇના ભયનો èુલાસો કર) છે . તેના બદલે એક નેતા તર#ક) ઊભા રહ)Ä ુ ં
અને તેના tુsુંબ, તેના ઘરગô®ુ અને ઢોરની સંભાળ રાખવાની જHયાએ, આપણે êણીએ છ#એ ક) તે
પોતાના પ8રવાર અને સંપિçને âુદાં âુદાં િવભાજન કર) છે અને પછ# એસાવ માટ) ભેટ પસંદ કરવા
આગળ વધે છે . ભેટ ñુ ં છે (છંદો 14-15)? બરાબર ñુ ં !કબ પસંદ કLુ?ã
એ. ગોÒસ: ______________________________________________________________
બી. ઘેટાં: _______________________________________________________________
સી. °ટ: _______________________________________________________________
ડ#. ગાય: _______________________________________________________________
ઈ. ગધેડા: ______________________________________________________________
9. સરઘસOુ ં વચન કોણ હYુ ં (yલોક 16)?________________________________________________
10. åયાર) તેઓ મ™યા 7યાર) એસાવને કહ)વા માટ) નોકરોએ ñુ ં કહ)વાની હતી (yલોક 17-20)? _______
______________________________________________________________________________
11. yલોક 20 !કબનો ઉùે શ દશાIવે છે તેમણે ñુ ં િવચારો છો? _________________________________
______________________________________________________________________________
ભેટો યાtૂબની આગળ નોકરોની સાથે ગયા હતા. !કબે પાછળ રહ#ને રા<ે િશ*બરમાં ગા™યો.

B)( 4
&2"^'0':

નેY ૃ7વ તરફ દોર# êય છે નેY ૃ7વ અOુયાયીઓ છે !કબ તેમના વંશના વડા અથવા ^ુíય છે .

તે પોતાના ભાઇને મળવા જઈ રXો છે અને 400 માણસો તેની સાથે આવી રXા છે . અને, તે સરઘસને લઈ
જવા માટ) કોણ મોકલે છે ? તેમના નોકરો! આ 0ુqુષો ભેટ લાવતા હોય છે !કબ િવચાર) છે ક) તેમના ભાઇને
સંYfુ ટ કરશે અને ઇસાએ તેને શાંિત0 ૂણI ર#તે :ા+ત કરશે.
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1. ઠ#ક છે , તેથી તમને આ ભાઈઓની એAકાઉAટરની êણ કરવા માટ) 2થાિનક ટ#વી 2ટ)શન ?ારા
મોકલવામાં આëયા છે . તમે ક)ટલાંક :{ો !કબને 0 ૂછવા માંગો છો? રાહ)લ અને લેહને 0 ૂછવા માટ)
અ^ુક વ2Yુઓ ñુ ં છે ? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. તમારા પ8ર:ેœયમાં તમે કઈ ર#તે !કબ :દિશöત કર# રXા છો તે વણIવશો? __________________
______________________________________________________________________________
3. આપના ક)ટલાંક િનર#(ણોની êણ કરવી છે ? __________________________________________
______________________________________________________________________________

U:aX"(" *#b:
1. ñુ ં તમે નેY ૃ7વની પદવીમાં છો પરં Y ુ તેને લીડÄુ ં ^ુyક)લ છે ? ñુ ં ભય અને *ચxતાઓ તે પ8રï2થિતમાં
તમારા નેY ૃ7વ પર અસર કર) છે ? ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
åયાર) નેY ૃ7વની પદવીમાં દોર# જવાની િનfફળતાOુ ં ઉદાહરણ: Tાર) ક માતાિપતા નેતાઓ તર#ક)ની
તેમની j ૂિમકા 2વીકારવા માટ) અચકાશે. બાળકો તેમને 8દશા અને માગIદશIન માટ) âુઓ. તેઓ
ઇZછે છે ક) તેમના માતા-િપતા 8દશા આપી શક), તેઓની સીમાઓ 0 ૂર# પાડવા માટ), અને તેઓ
સતત 2વીtૃત અને ^ ૂ.યવાન ^ ૂ.યો ક) ! તે 2વીકાર કર# શક). જો માતા - િપતા ઘર તરફના
આગેવાનોને આગળ વધતા નથી અને મજ| ૂત વલણ અપનાવવામાં િનfફળ êય તો તેઓ તેમના
બાળકોને સકારા7મક ર#તે :ભાિવત કરવાની તક Kુમાવે છે . મોટ) ભાગે બાળકો પોતાના િનણIયો
લેવાOુ ં શV કર) છે , અને પેરªટલ માગIદશIન વગર અથડામણના અ\યાસ7મથી શV થાય છે !
વારં વાર આÝાભંગના બળવાખોર tૃ7યોમાં પ8રણમે છે .
2. તમે નેY ૃ7વના અAય ઉદાહરણોનો િવચાર કરો.
એ. મજ| ૂત નેY ૃ7વના ક)ટલાક આશીવાIદો ñુ ં છે ? ______________________________________
બી. નેY ૃ7વના ક)ટલાંક પ8રણામ ñુ ં Qવી શક) છે ? ______________________________________
____________________________________________________________________________

/T1$%: વાંચન ચાdુ રાખો ઉ7પિç 32: 22-32.
*V:)1$:

!કબ યાNબોક નદ#માં પોતાની પ7નીઓ, રસાઓ અને બાળકોને લઈ ગયા. નકશા પર આ

નદ# શોધો ક) ! બાર જનêિતઓની જમીન દશાIવે છે . આ êNબોક ગાલીલ સ^ુh (8ક†ેર)થના સ^ુh) અને
^ ૃત સ^ુh (સો.ટ સી) વZચે ï2થત છે . નદ# પાણીની આ સં2થાઓ વZચેના અડધો ભાગ છે અને 0 ૂવwથી
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જNબોક નદ#માં વહ) છે . યાtૂબ ઉçરમાં હારાનથી ^ુસાફર# કર) છે અને દ*(ણમાં બેરશેબા પાછા ફયાI કર) છે .
એસાવ સેઈર અથવા અદોમની j ૂિમમાંથી આવી રÑું છે , ! ^ ૃત સ^ુhના દ*(ણ0 ૂવIમાં ï2થત છે .

U:):)+:

!કબ પોતાના પ8રવારને લીધા પછ# અને !Nબોક નદ#ની બાâુમાં તેની તમામ ચીજોને

મોક.યા બાદ તે રા<ે એકલા જ રહ)તો (ઉ7પિç 32: 22-24).
1. રા<ે ñુ ં થLુ ં (છંદો 24-26)? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. રાત દરóયાન !કબ એક માણસ સાથે tુ2તી કર) છે અમને કહ)વામાં આવે છે ક) તે માણસ ઈaર છે .
યાtૂબે તેમની સામે િવજય મેળëયો. માણસ ñુ ં કર) છે (yલોક 25)? _________________________
3. !કબ એક ભયાવહ પ8રï2થિતમાં હતી તેમના ભાઇ તેના પછ# આવતા હતા. yલોક 26 માં
ભગવાનને ñુ ં 0 ૂછ•ુ?ં _____________________________________________________________
4. માણસ તેના નામ યાtૂબ 0 ૂછવા ?ારા :િત87યા. પછ# તેણે યાtૂબને કÑું ક) તેO ુ ં નામ હવે !કબ
રહ)શે નહ~. તેO ુ ં નÄુ ં નામ ñુ ં હYુ?ં ___________________________________________________
5. તેના નવા નામOુ ં ñુ ં મહ7વ હYુ?ં ____________________________________________________
6. yલોક 29 માં અમે ભગવાન !કબ આશીવાIદ છે ક) êણવા !કબ 2થળ નામ આ+Lુ ં ___________
7. આનો મતલબ ñુ ં થયો? ___________________________________________________________
8. !કબના 8હપ અને ઈÕાએલીઓની :થા િવશે રસ:દ હક#કત ñુ ં છે (yલોક 32)?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

B)( 7
*V:)1$:

ઈaર) યાtૂબOુ ં નામ બદલીને ઇઝરાયલ આ+Lુ.ં ઘણાં વષõ અગાઉ ભગવાનએ ઈÜામOુ ં નામ

બદલીને અÜાહમ અને સારાઈને બદલીને સારાહ કLુã હYુ.ં 2વીtૃત માAયતા એ છે ક) નામ આપનાર ëયï:ત
એ છે ક) ! ëયï:ત ક) વ2YુO ુ ં નામ છે તેના પર સçા છે . દાખલા તર#ક), તમને ઉ7પિç 2 માં યાદ આવશે ક)
આદમ એ તે :ાણી છે !ણે તેમના નામો આ+યા. તેમને તેમના પર આિધપ7ય ધરાવવાની જવાબદાર#
આપવામાં આવી હતી.
ભગવાન અસામાAય ર#તે !કબ આëયા છે . !કબને આગળ ધપાવવાની :87યામાં તેમણે પોતાની ßપ
ૂ ને
તેના સોક)ટથી અલગ કર# દ#ધી છે અને તેને ^ુલાયમ સાથે છોડ# દ#ધી છે . !કબ ધAય હોÄુ ં 0 ૂછે છે માણસ
તેના નામ યાtૂબને 0 ૂછે છે અને પછ# યાtૂબને કહ) છે ક) તેO ુ ં નÄુ ં નામ ઇઝરાયલ હશે. નામકરણ !કબ
તેમના Qવન પર સçા અથવા શાસન આ+યો. નવા મેનેજમેAટ હ)ઠળ તેઓ નવી મા*લક# હ)ઠળ હતા.
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ભગવાન ઇaર, ! અÜાહમ અને આઇઝેક સાથે કરાર કયõ હતો તે હવે એક છે !ણે tૃપાની ભાવનાથી તેના
Qવનને બચાવી લીuુ ં છે અને તેને પોતાની હોવાની êહ)રાત કર# છે . આમ, તેમણે !કબને આશીવાIદ
આ+યો.

U:aX"(" *#b:

અમારા આuુિનક 8દવસમાં આવા પ8રï2થિતઓમાં જોવાOુ ં ^ુyક)લ નથી. તમારા

પોતાના નામ પર Bયાન આપો નવêત િશñુ તર#ક) તમને તમારા માતાિપતા ?ારા તમાqું નામ આપવામાં
આëLુ ં હYુ.ં મોટ) ભાગે તમાqું નામ હોï2પટલ છોડતા પહ)લાં ન[# કરવામાં આëLુ ં હYુ ં અને તમારા જAમ
:માણપ< પર ર) કોડI કરવામાં આëLુ ં હYુ.ં
1. આપOુ ં નામ ñુ ં છે ? ______________________________________________________________
2. તમાqું નામ ñુ ં અથI છે ? ___________________________________________________________
3. ñુ ં તમે કોઈને નામ અપાLુ ં છો? _____________________________________________________
4. કોણ તમને નામ આ+Lુ ં છે અને તમારા પર સçા અને જવાબદાર# આપવામાં આવી છે ? ________
______________________________________________________________________________
5. તમારા પર શાસન અથવા સçા ધરાવનારા કોઈની િવભાવના િવશે તમાર# :િત87યા ñુ ં છે ? ñુ ં આ
એક નવી íયાલ છે ? ñુ ં તમાર# પાસે હંમેશા એÄુ ં નામ છે ! તમાર# પાસે છે ? કદાચ તમે દçક
લીધાં, લHન કયાã, અથવા તો éટાછે ડા લીધા અને નÄુ ં નામ આ+Lુ.ં તમારા િવચારો: __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. !મ ભગવાનએ યાtૂબOુ ં નામ બદ.Lુ ં અને પોતાના Qવન માટ) જવાબદાર બAયા, તેથી ભગવાન
આપણને બોલાવે છે અને આપણા માટ) જવાબદાર ëયï:ત બનવા માંગે છે . તે આપણા પર સçા
લેવા માંગે છે . તે ઇZછે છે ક) આપણે તેમના શાસનને 2વીકાર#એ અને આપણા 8દલમાં શાસન
કર#એ. િવચારો ક) િવચારો ñુ ં આવે છે , !મ ક) તમે તેને પોતાના 2વામી, તેમના સçા હ)ઠળ આવવા
આમંિ<ત કર#ને તમારા Qવનને આશીવાI8દત કરો છો? __________________________________
______________________________________________________________________________

&)9]$): તમાર# સçા હ)ઠળ આવતા આ સમ< િવચાર, ભગવાન, Pશે છે . આનો અથI એ ક) ßું હવે માર# Öજxદગીનો
ચા¡ કરતો નથી પરં Y ુ હવે તમે છો. મને ખબર નથી ક) તેનો અથI ñુ ં છે . મને ખબર નથી ક) કઈ વ2Yુઓ બદલાઈ
જશે. ßુ ં ñુ ં કર#શ અને મારા Qવનમાં ક) વી ર#તે Qવીશ? ßુ ં તમને એક Ÿદય આપવા માટ) કßુ ં éં ! તમને ભેટ# કર) છે
અને !મ !મ !મ તમે મને આશીવાI દ ન આપો 7યાં Cુધી જવા દ) વાનો ઇનકાર કર) છે . તમારા સ–ાHયવાØં :ેમ !
હંમેશાં સદાય રહ) છે તે બદલ આભાર. _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

64

B)( 5
/T1$%:

ઉ7પિç 33: 1-17 વાંચો.

U:):)+:

!કબમાં ફ)રફાર થયો છે . âુઓ! !કબ તેના ભાઈને તેના 400 માણસો સાથે આવતા âુએ છે તે

પોતાના પ8રવારને ઓછાથી વuુ Cુધી ર) ખા કર) છે . :થમ લીટ#ઓ Kુલામો અને તેમનાં બાળકો છે , પછ#
લેહ, અને Pતમાં જોસેફ સાથે તેમના મનપસંદ રશેલ.
1. yલોક 3 ñુ ં કહ) છે ? _______________________________________________________________
!કબ આગળ êય છે તેમણે લીડ લે છે તે જમીન પર નમન કર#ને પોતાના ભાઈની આગળ
પોતાને ન— બનાવે છે . તેમના ભાઇ âુએ 7યાર) એસાવનો જવાબ ñુ ં છે ? _____________________
______________________________________________________________________________
એસાવ યાtૂબ પાસે દોડ# ગયો, તેને ભેટ# પડÖો, તેને KુQ
ં કર#ને, તેને æુબ
ં ન કLુ,ã અને સાથે મળ#ને
તેઓ રડ# પડÖા. તમે 7યાં રહ# ગóLુ ં નથી? ñુ ં ઉજવણી!
2. છંદો માં 5-7 એસાવ !કબ tુsુંબ પ8રચય છે !કોબ પોતાના ભાઇને 2વીકાર) છે ક) તેના બાળકો
"____________________ છે !મને ભગવાન પાસે _________________ _____________ તમારા
નોકર છે ." આ િ:યજનોને tૃપાની Vપે __________________ ?ારા !કબને આપવામાં આëયા હતા.
3. પછ# એસાવ "આ બધી કંપની ! મl મ™યા" િવશે 0 ૂછે છે . yલોકમાં ñુ ં ક| ૂલ કર) છે યાtૂબ 8?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ભાઈઓ વZચે રસ:દ આ<હ અને ઇનકાર નRધ લો. :થમ, એસાવે યાtૂબની ભેટ 9.__________
________________________________________________________________________
5. પરં Y ુ !કબ ભાર ^ ૂક) છે તે ñુ ં કહ) છે ? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
યાtૂબ પોતાના ભાઇને 2વીકાLુã ક) ઈaર) તેને દયાØ કર#ને ઇસાએ તેને 2વીકાર# લીuુ.ં તે બધાને
જVર છે (yલોક 11). છે વટ), યાtૂબના આ<હ પર, એસાવ !કબની ભેટ 2વીકાર) છે .
6. એસાવ !ક સાથે ભેગી કર) છે અને સેઇરની j ૂિમમાં તેને લાવવા માંગે છે પણ !કબની અલગ
યોજનાઓ છે . તમારા પોતાના શNદોમાં, !કબ તેના ભાઈને ñુ ં કહ) છે ? ______________________
______________________________________________________________________________
7. યાtૂબ યાtૂબને તેના :વાસમાં મદદ કરવા માટ) અ^ુક માણસોને છોડવા માંગે છે , પરં Y ુ યાtૂબ
ક)વી ર#તે જવાબ આપે છે ? _________________________________________________________
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8. તેથી, yલોક માં 16 એસાવ સેઇર (અદોમ) પાછા તેમના :વાસ શV થાય છે . !કબ ñુ ં કર) છે ?
______________________________________________________________________________
સેઇરની િવqુ] 8દશામાં તે Cુ[ોથના વડા છે . Cુ[ોથમાં તેમણે પોતાના પ8રવાર માટ) રહ)વાOુ ં અને
તેના પñુધન માટ) આºય2થાનો બનાëયાં.

J#W*=Xш$:

åયાર) યાtૂબને જોયા 7યાર) , એસેઆસે તેને જોતા જોયો, તેને આ*લxગન અને æુબન
ં
કLુ,ã અને

પછ# તેમના 0ુનઃિમલનમાં આનંદ માટ) રડÄુ.ં તેમની ભેટ ! તેમના ભાઇને તટ2થ કરવાની ઇZછા હતી તે
*બનજVર# હતી, પરં Y ુ એકબીêને એકબીêને સામ-સામે જોવા માટ) બદલામાં મ™યા હતા. આ Òવીન
ભાઈઓ હતા તે એÄુ ં ન હYુ ં ક) તેઓ એક મોટા tુsુંબમાંથી આëયા હતા પરં Y ુ આ તેમના માતાિપતા ઇઝેક
અને 8રબકાહના બે 0ુ<ો હતા.
તે નRધÄુ ં રસ:દ છે ક) યાtૂબ પોતાના ભાઇ સાથે સેઇરની પાસે નહોતો પરં Y ુ એÄુ ં માનતા હતા ક) ઈaર)
તેને તેના િપતાના દ) શમાં પાછો બોલાëયો હતો અને તેમણે !કબ અને તેના વંશજોને આપવાOુ ં વચન
આ+Lુ ં હYુ ં તે જમીન.

U:aX"(" *#b: ભાઈઓ

વZચે 0ુનઃ2થાપન કરવામાં આëLુ ં હYુ.ં ñુ ં તમારા Qવનમાં કોઈની સાથે

કોઈ Y ૂટ)લા સંબધ
ં ને Cુધારવાની જVર છે ? એક અથવા બીê પર થયેલી હાિનને ñુ ં કહ)વામાં આëLુ ં હYુ?ં
___________________________________________________________________________________
ભગવાન !કબ માટ) દયાØ હતા અને આ ભાઈઓ વZચે હ#*લxગ અને અપમાન લાëયા. તે તમારા Qવનની
ક)ટલીક ¢)કચરની ï2થિત માટ) પણ તે જ કર# શક) છે .
:ાથIના: હ) ભગવાન, તમે tૃપાથી માર# પાસે ! બuુ ં છે તે મને આ+Lુ ં છે . ßુ ં તે કંઈ લાયક નથી Tાર) ક મને
લાગે છે ક) મને વuુ જVર છે Tાર) ક ßુ ં વuુ માKું éં, પરં Y ુ åયાર) ßુ ં :ામા*ણકપણે તમે મને આપેલી બધી
બાબતોને Bયાનમાં લે તો ßુ ં ફ:ત તમારો આભાર માOુ ં éં! મને જણાવો ક) !મને મl કોઈ પણ ર#તે નારાજ
કLુã છે . મને માફ# મેળવવાની 8હxમત આપો અને તમને િવaાસ છે ક) આપણી વZચેની બધી Y ૂટ# તોડ#
નાખવો. તમે એક છો ! આપણને :ેમ કર) છે અને અમને એકબીê સાથે શાંિતમાં રહ)વા માટ) સ(મ કર) છે .
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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અમે ^ુíય7વે !કબ, કપટ# Òવીન પર Bયાન ક)FAhત કLુã છે , ! તેની માતા 8રબકાહની

મદદથી સફળ થયા હતા, ! તેના ભાઇ પાસેથી જ જAમિસ] અિધકાર, પરં Y ુ તેના િપતા પાસેથી આશીવાIદ
પણ મેળવે છે . અમે તેમની સાથે હારાનમાં :વાસ કયõ છે , åયાં તેઓ એસાવની Cુર(ા મેળવી હતી. તેના
કાકા લાબાન ?ારા તેને ઠપકો આ+યો હતો પછ#, યાtૂબને તેની પ7નીઓ તર#ક) લાબાનની બે દ#કર#ઓ
આપવામાં આવી હતી. આ છે .લો પાઠમાં અમને યાtૂબના બાર 0ુ<ોની રâૂઆત કરવામાં આવી હતી અને
ભગવાન સાથેની તેમની એAકાઉAટર પછ# બે ભાઈઓ શાંિત0 ૂણI ર#તે ફર#થી જોડાયા હતા.
Öજનેિસસ 35 માં આપણે êણીએ છ#એ ક) !કબ એસાવને છોડ#ને બેથેલ પાછો ફયõ, તે 2થળ åયાં તેમણે
2વ+નમાં ભગવાનને મ™Lુ ં (Öજનેિસસ 28: 10-15). ઈaર) તેમને બીQ વાર દશIન દ#uુ ં અને તેમને
આશીવાIદ આ+યો અને તેમને એક નÄુ ં નામ, નામ ઇઝરાયેલ આ+Lુ ં (ઉ7પિç 35: 9-13). પાછળથી આ જ
:કરણમાં આપણે êણીએ છ#એ ક) રાહ)લ તેના 0ુ< બેAêિમનને જAમ આ+યા હતા. બેAêિમન !કબના
બાર 0ુ<ો સૌથી નાનો હતો. તેઓ અને તેમના ભાઈ જોસેફને તેમની માતા રાહ)લની તરફ)ણ કરવામાં
આëયા હતા, કારણ ક) તેઓ !કબને :ેમ કરતા હતા. છંદો માં 27-29 અમે êણવા ક) !કબ હ)Üોન તેમના
િપતા જમીન પર પરત ફયાI. આઇઝેક 180 વષI âૂના રહ)તા હતા અને åયાર) તે બંને ^ ૃ7Lુ પાóયા એસાવ
અને !કબ તેને દફનાવવામાં.
અBયાય 36 એ એસાવની વંશાવળ#નો અહ)વાલ આપે છે . આ જમીન બધાં ભાઈ-બહ)નોને બધાં ભાઈબહ)નોને ટ)કો આપવા સમથI ન હતી, તેથી એસાવ સેઈરના પવIતીય :દ) શના અદોમમાં 2થાયી થયો અને તે
અદોમીઓના િપતા બAયા. એસાવ પોતાના િપતા ઇસહાકના દ) વથી પાછો ફયõ અને કનાનીઓ અને
8હçીઓથી પ7નીઓ લાëયા. આ ઈaરના પસંદ કરાયેલા લોકો ન હતાં.
ñુ ં યાtૂબ અને એસાહ ફર#થી એકબીêને âુએ છે ? બાઇબલ આપણને જણાવYુ ં નથી આપણે ñુ ં êણીએ
છ#એ ક) åયાર) બાઇબલના અAય ભાગોમાં એસાવને સંદભI આપવામાં આëયો છે 7યાર) તે હકારા7મક ર#તે
Tાર) ય નથી. ઈÕાએલીઓ વચનના દ) શમાં :વેશવા માટ) તૈયાર હતા 7યાર) અદોમીઓએ ઈÕાએલીઓને
^ુyક)લી ઊભી કર# હતી. અદોમીઓએ તેઓની 0 ૂê કરતા âૂઠા દ) વો પર :િત*બxબ પાડÖો હતો.
ઈÜાહ#મના બે દ#કરા હતા તે ક)ટdું રસ:દ છે , તે સૌ :થમ તેના િપતાના દ) વથી પાછો ફયõ હતો અને
બીê 0ુ< ઈ2હાક દ) વે વચન આ+Lુ ં હYુ ં ક) તે પોતાના િપતાને બનાવે છે . હવે આઇઝેકના બે 0ુ<ો છે અને
એક 0ુ< તેમના િપતાના દ) વથી પાછો ફયõ છે અને બીê 0ુ<, !કબ, હારાનમાં પોતાના િપતાની j ૂિમમાં
પાછો ફયõ છે . દાદા એક જ tુsુંબમાંથી તે આવે છે ! તેના િપતાના માગõ 2વીકાર) છે અને અOુસર) છે અને
બીQ ëયï:ત ! સં0 ૂણIપણે ûૂ ર કર) છે .
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પોતાના પ8રવારની અને તમારા માતાિપતાના ^ ૂ.ય અને ર#તો :7યેના

તમારા વલણનો િવચાર કરો. માતા-િપતાના માગõ ભગવાનનાં ર2તાઓ સાથે જોડાયેલા છે ક) નહ~ તે
êણÄુ ં જોઈએ. આગળ, એકને Bયાનમાં રાખÄુ ં જોઈએ ક) તેના પોતાના માગõ ક)વી છે . માતાિપતા અથવા
બાળક, એó+લોયર ક) કમIચાર#, િવvાથw અથવા િશ(ક, આપણે બધા ભાંગી પડ) છે કારણ ક) આપણે પાપી
િવaમાં પાપીઓ તર#ક) રહ#એ છ#એ. હâુ Cુધી, આપણે ઈCુના કોલને સાંભળ# શક#એ છ#એ ! અમને
આવવા અને તેને અOુસરવા આમં<ણ આપે છે .
ñુ ં તમારા Ÿદયને ભગવાનOુ ં અOુકરણ કરવા બદલ ચાdુ છે ક) ! તમાર# જV8રયાત :માણે તમને
િવaાCુપણે આપે છે ? ñુ ં તમારા Ÿદયને ભગવાનOુ ં અOુકરણ કરવાOુ ં ચાdુ રાíLુ ં છે ! તમને તેની સાથેના
સંબધ
ં માં આમં<ણ આપે છે , તે સંબધ
ં ક) !માં તમે તેમOુ ં બાળક બનો છો? åયાર) 0 ૃôવી પરના માતાિપતા
િનfફળ êય છે , 7યાર) ભગવાન આપણા િપતા બનવા માંગે છે અને તે અમને તેમનાં બાળકો કહ) છે .
સફાAયાહ 3:17 કહ) છે ક) તે આપણા પર è ૂબ આનંદ કર) છે . આ yલોક લખો:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

-+#$шaX": સફાAયાહ

3:17 એ તમાર# યાદમાં ^ ૂકવા માટ) તે છંદો છે . તે તેના બાળકનો આનંદ

માણતો િપતા છે . ફર#થી, તમને આ yલોક ઇAડ):સ કાડI પર લખવાOુ ં અને આગામી 8દવસોમાં આ શNદો
તમારા પોતાના બનાવવા માટ) :ો7સા8હત કરવામાં આવે છે !

&)9]$):

ઓ ભગવાન, તમે અમારા િપતા બનવાની ઇZછા રાખો છો. Tાર) ક આપણા િપતાની િપતાની

ખરાબ વતIÍકં ૂ ો ?ારા આપણા િપતાOુ ં *ચ< િવtૃત થઈ ગLુ ં છે . માર# …ખો ખોલો તમારો :ેમ તમારા
Qવનને ભર# રXો છે તે જોવા માટ). તમારો :ેમ ! મને જVર છે તે બધા માટ) 0 ૂર# પાડ) છે . તમારો :ેમ ßુ ં
સમQ શtું તે કરતાં વuુ તક આપે છે તમારો :ેમ તમને મને Tાર) ય છોડ# દ) તો નથી, પરં Y ુ માર# સાથે રહ)
છે અને મને બuુ ûુઃખદાયક છે તેમાંથી બચાવવા માટ). તમે મને èુશી કરો છો તે સમQ જÄુ ં è ૂબ જ અઘqું
છે , ખાસ કર#ને åયાર) ßુ ં મારા Ÿદયમાં રહ)લા પાપને êÍુ ં éં તમારા :ેમથી મને શાંત કરો અને ગાયક
સાથે મને આનંદ કરો. ßુ ં તમને આરામ કqું éં. _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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આ ચો[સ કવાયત આ ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ અ(રોની તમાર# Ä ૃú] અને Ýાનની 0ુFfટ કરવાના હ)Y ુ માટ)
કરવામાં આવી હતી: આઇઝેક, 8રબકાહ, એસાવ અને !કબ.
1.

તમારા પોતાના શNદોમાં દર) કના પા<Oુ ં વણIન કરતા સારાંશ લખો:
એ. આઇઝેક: ____________________________________________________________
બી. 8રબેકા:______________________________________________________________
સી. ઇસા: _______________________________________________________________
ડ#. !કબ: ______________________________________________________________

2.

આuુિનક સમયમાં અમે કદાચ આ પ8રવારને િનFf7ય તર#ક) વણIન કર#ñુ.ં તેમની માનવીય શરત
હોવા છતાં, તેમને અને !કબના દ#કરાઓને તેમની વફાદાર#નો અથI ñુ ં થાય છે તે Pગે ચચાI કરો:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.

આ પ8રવાર :7યેના ઈaરOુ ં વતIન તેમના વતIનથી :ભાિવત ન હYુ.ં તેઓ ! કાંઈ કર# શકતા
નથી અથવા ન કર# શકતા, તેમને તેમને :ેમાળ કરવાOુ ં રોક) નહ~. તમે આ અ\યાસમાં ઈaર િવશે
ñુ ં શીíયા ક) !નાથી તમે તેના પર િવaાસ કરવાના કારણો આપી શકો (સાચો સંદ)શો) (ƒહોન
3:33) અને આમ તે એમ માને છે ક) તે તમને એટdું ચાહ) છે ક) તેમણે ઈCુને તમે શાaત Qવન
આ+Lુ ં (ƒહોન 3:16)?

4.

તમે ઘણા નવા નામો, લોકોનાં નામો અને 2થળો શીíયા છો. મા< આનંદ માટ), નીચેનાને મેચ
કરવાનો :યાસ કરો:
એ. સેઈરની જમીન

1. âૂના દ) શ

બી. હારાન

2. :થમ જAમેલા બાળકનો વારસો

સી. લાબાન

3. ઈÕાએલીઓના 0 ૂવIજો

ડ#. બેથેલ

4. !કબના 2વ+નની જHયા

ઈ. દશમો

5. અદોમ

એફ. આશીવાIદ

6. યાtૂબOુ ં નÄુ ં નામ

Q. જAમિસ]

7. ભગવાન !કબ આ+યો ñુ ં દસમી
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એચ. વડાઓ

8. ! શNદો 0ુ<ના Qવનને સંચા*લત કર) છે

ક). ઇઝરાયેલ

9. 8રબેકાના ભાઈ

અ*ભનંદન! તમે ઈaરની વફાદાર#, અમાર# આશા 0 ૂર# કર# છે . તમે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ બાઇબલ વાતાIઓ
સાથે પ8ર*ચત બની રXા છે આ ëયï:તઓના Qવન ?ારા આપણે ઈaરના :ેમનો 0ુરાવો જોયો છે કારણ ક)
તે તેમની સાથેના સંબધ
ં માં રહ)વાOુ ં પસંદ કર) છે . તેમની ઇZછા અમાર# સાથે :ેમના સમાન સંબધ
ં માં
રહ)વાOુ ં છે . તેમના આમં<ણ તમે અને મારા માટ) છે તે આપણને આપણા તારણહાર અને ^ુï:ત માટ)
આપણી આશા તર#ક) આપણા દ) વ અને તેમના 0ુ< ઈCુ *Å2ત તર#ક) 2વીકારવા આમં<ણ આપે છે . તમારા
અ\યાસ સાથે દબાવો è ૂબ સારા સમાચાર છે !

&)9]$):

હ) ભગવાન ભગવાન, તમે મારા િપતા છો. તમારા શNદના અ\યાસ ?ારા êતે 2વયંને :ગટ

કરવાOુ ં ચાdુ રાખો. મારા Ÿદયને èુ.dું રાખજો !મ તમે માર# સાથે વાત કરો છો તે વાતાIઓ અને Qવન
?ારા તમે ! લાંબા સમય પહ)લા પસંદ કLુã હYુ.ં મને યાદ રાખો ક) મારા j ૂતકાળમાં, મારા ઇિતહાસને
અOુલ(ીને, તમે મને ઉપયોગ કરવાOુ ં પસંદ કરો છો તમે આશા અને હ)Y ુ સાથે મારા Qવન ભરો છો !મ
!મ તમે મને આશીવાIદ આ+યો છે તેમ ßુ ં અAય લોકો માટ) આશીવાIદ બની શtું éં. આ તમાર# ઇZછા છે
મારા માટ) તમાર# વફાદાર#ને લીધે તમાર# ઇZછા માર# થઇ છે . ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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વધારાની આoુઅવØં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલો“સ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે .
મં<ાલય વેબ સાઇટ ની ^ુલાકાત લો:: www.CrossCM.org.
અમને તમાર# પાસેથી સાંભળવા દો!
સંપકI 8ટફની: admin@crosscm.org
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