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કૉિપરાઇટ © 2014 7ોસ કને:ટ મ<ંાલયો ?ારા. 
www.crosscm.org 
 

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

અAયથા Cચૂવવામા ંન આવે 7યા ંCધુી, બધા F27+ચર :વોટ)શન ધ હોલી બાઇબલ, GHલીશ 2ટાAડડI વઝIન® 

(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 7ોસવે ?ારા, Kડુ ALઝૂ પMNલશસIOુ ં:કાશન મ<ંાલય છે. પરવાનગી ?ારા 
વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

"ESV" અને "P<Qે 2ટાAડડI વઝIન" 7ોસવેના નRધાયલેા S)ડમાકI છે Tા ંS)ડમાકIનો ઉપયોગ 7ોસવેની 
પરવાનગીની જVર છે. 
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3 
 

шM 9! #N57 %= 
તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 
તમારા માટ) અનAય હશે અને પિવ< બાઇબલ કહ) છે 02ુતકની તમાર# સમજણમા ંવધવા માટ) તમારા 
આYરુ અને ઉ7સાહ# ઇZછા ?ારા ન[# કરવામા ંઆવશે. અ\યાસ માટ) તમાર# :િતબ]તા તમારા Qવનને 
સ^]ૃ બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક) ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલે છે. 

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

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

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

 સી. થોડા ^ળૂjતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 
3. પેન અથવા પlિસલ 

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાo્Iસ 

 

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

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

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

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

પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) જવાબદાર# ઈaરની વફાદાર#, અમાર# આશા. જો ક) 
આ અ\યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ)વના વચન, અવર Nલેિસxગનો અ\યાસ કરવામા ંસફળતા માટ) 

આવyયક નથી. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

સપંાદકની નRધ: 2પfટતા માટ), ક)પીટલાઈÇડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÑુ ંહY ુ.ં 
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અÜાહમ âૂનો હતો અને 8દવસની સ2ંtૃિત એમ દશાIવતી હતી ક) આ સમય માટ) તેના િપતા માટ) પ7ની 
શોધવા માટ) આ સમય હતો. પાઠ 1 મા ંતમારા માટ) પ8ર*ચત ન હોય તેવા 8રવાજો માટ) âુઓ કરારના 
આશીવાIદનો ઈરાદો ધરાવતા વારસદાર અÜાહમના 0<ુ અને તેના 0<ુની સભંાળ રાખજો. 
 

આ äી કોણ હશ?ે તે Tા ંમળ# જશ?ે આઇઝેક તેના િપતા પસદં કLુã હY ુ ંક) મ8હલા માનશે ક)વી ર#ત?ે વાતાI 
Öજનેિસસ મા ંકથા સમજવામા ંઆવે છે Öજનેિસસ 24. 
 

આ વાતાI સરળ છે પરંY ુઆ અ\યાસમા ં0છૂવામા ંઆવનાર# સવાલો એવા :{ો છે ક) ! તેમના 0<ુની 
પ7ની-થી-હોઈ, તેમના મા*લકની ઇZછા માટ) નોકરની :િતબ]તા, સહાયક jિૂમકા માટ) િપતાની *ચxતાઓ પર 
Bયાન ક)FAhત કરવામા ંમદદ કર) છે. િવ2Yતૃ tુsંુબીજનો, અને 8દલાસો આપનાર :ેમ પ7ની તેના પિતને 
લાવે છે જબરદ2ત ભેટન ેBયાનમા ંલેવા સમય કાઢો, åયાર) તેના 0<ુન ેતે :મે કર) છે 7યાર) તેના સસરાન ે
તેના સસરાને આપે છે. કારણ ક) તે પોતાના 0<ુને :મે કરતો હતો !થી તે પોતાના િપતા સાથીને િપતા 
પર :ેમ કર) છે. 
 

તે શV કરવા માટ) સમય છે! ઉ7પિç 25 ની શVઆતમા ંતમાર# બાઇબલ ખોલો. yલોક 19:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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1J#R:: ઈÜાહ#મ અને સારાહના 0<ુ ઇઝેક િવશ ેઉ7પિç આપણન ેથોoુ ંઓé ંકહ) છે. આપણે તેના િવશે 
! શીખીએ છ#એ ત ેતેમની પ7ની 8રબકાહ અને તેમના બે દ#કરાઓ યાtબૂ અન ેએસાવ સાથે તેમના 
tુsંુબના Qવનની વાતાIઓમા ંè.ુલા છે. આઇઝેક વચન 0<ુ 0<ુ અને કરાર ભગવાન વારસદાર ઇÜા8હમ 
સાથે કરવામા ંઆવી હતી !મ !મ બાઇબલ અ\યાસમા ંભગવાનની વચન, અમારા આશીવાIદની શોધમા,ં 
કરાર ભગવાન જમીન, સપંિç અને સતંાનનો *બનશરતી વચન છે, પરંY ુઅÜાહમ અને સારાહને કોઈ 
બાળકો ન હતા અને તઓે િવદ)શોમા ંએ*લયAસ તર#ક) રહ)તા હતા. દ)વે ઈÜા8હમને કÑુ ંક) તે દ)શોનો િપતા 
થશે. તેમની આશા ભગવાનને êણીને અને તે માનતા હતા ક) દ)વે ! વચન આ+Lુ ંછે તે 0ણૂI કરવા તે 
વફાદાર રહ)શે. 
 

ઈaરના વચન, આપણી આશીવાIદ ઉ7પિç 25 મા ંઈÜાહ#મના ^7ૃL ુસાથ ે0ણૂI થાય છે. જો ક), ઇÜાહ#મની 
ઇZછા પહ)લા ંત ેપોતાના 0<ુ ઇસાક માટ) પ7ની ધરાવતો હતો. ઉ7પિç 24 8રબકાહને ક)વી ર#તે પસદં 
કરવામા ંઆëયો ત ેવાતાI કહ) છે. આ :કરણ અÜાહમ અને તેના ^íુય ઘરના નોકર વZચેના સવંાદથી શV 
થાય છે. અમે નોકર ના નામ કહ)વામા ંનથી. તેમન ેનોકર અથવા 0qુુષ તર#ક) ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 

આપણે શV કર#એ તે પહ)લા ંજ એક ર#માઇAડર ... åયાર) આપણ ેઆ અ\યાસ કર#એ છ#એ અને આ પાઠોમા ં
અAય વાતાIઓ ચાd ુરાખીએ છ#એ 1) વાતાIની હક#કતો âુઓ, 2) આપણ ેભગવાન અને અમારા િવશે ! 
શીખીએ છ#એ તે સ7યો માટ) સાવચેત રહો, અને 3) 0છૂો મહ7વના :{ો ક) ! આ! આપણા Qવનમા ં
વાતાIના હક#કતો અને સ7યોની અરQ શોધી કાઢ) છે. 
 

/T1$%: Öજનેિસસ 24 વાચંો અને તમાર# નોટ|કુની 8ટ+પણીઓ અન ેશNદસ^હૂોમા ંપણ એવી 
પ8રï2થિતઓમા ંલખો ક) !ને તમે સમQ શકતા નથી. ! કંઈ પણ અસાધારણ લાગે તેÄુ ંર)કોડI પરંY ુ
સ2ંtૃિતએ ñુ ંકરÄુ ંતેÄ ુ ંજણાય છે. 
 

U:):)+: ચાલો આ વાતાIમા ંñુ ંકહ) છે ત ેજોઈન ેશV કર#એ. 
 

1. yલોક 1: અÜાહમ હવે Ä]ૃ છે અને "સાર# ર#તે વય ધરાવે છે." અમ ેêણીએ છ#એ ક) તે 137 
વષIનો હતો åયાર) સારાહOુ ંઅવસાન થLુ ંહY ુ ંઅને તે પોતે 175 વષIની વયે ^7ૃL ુપાóયા હતા. 
દસમી કલમ જણાવે છે ક) ":jએુ આશીવાIદ આ+યો હતો બધી બાબતોમા ંઈÜાહ#મ. "ઉ7પિç 
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24:35 આગળ âુઓ અને આ કલમમા ંઉ.લે*ખત વ2Yઓુ લખો ક) ! તેમના Qવન પર :jનુી 
આશીવાIદ દશાIવે છે. ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. કલમો 2-4: ઈÜાહ#મે પોતાના ^íુય ઘરના નોકરને બોલાëયા. નોકરની સRપણી ñુ ંહતી? 

______________________________________________________________________ 

3. અÜાહમની વફાદાર#ની જવાબદાર# ñુ ંહતી? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

*V:)1$: આપણે :{ 0છૂવાની જVર છે: અÜાહમ માટ) શા માટ) એટdુ ંમહ77વOુ ંહY ુ ંક) તેમના 0<ુને 
કનાની äીઓ પૈક# એક સાથે લHન કરવામા ંન આëયો? કનાનીઓ કોણ હતા? અમે તેમના િવશ ેñુ ંêણો 
છો? ઉ7પિç 10: 15-19 âુઓ, તેઓ કોણ હતા ત ેફર#થી શોધવા માટ)? આ લોકો િવશ ેઆપણ ેñુ ંશીખી 
શક#એ? ______________________________________________________________________________ 

કનાનીઓએ લાકડા અને પôથરથી બનલેા ખોટા દ)વોની 0êૂ કર# અને એક સાચા ઈaર, ઈÜાહ#મના દ)વ, 

ના ઉપદ)શોOુ ંપાલન ન કLુã. આ tુળો એ રાfSો બનશે ક) ઈÜાહ#મના વશંજોન ેએક 8દવસનો નાશ કરવાની 
જVર છે કારણ ક) તઓેએ જમીનનો કબજો લીધો હતો, તેમનો વારસો. 
 
ઉ7પિç 10:20 મા ંકનાનીઓ િવષે આપણ ેશીખી શક#એ છ#એ. તેઓ Oહુના 0<ુ ______________ ના 
વશંજો હતા. હ)મના વશંજો શાિપત હતા, કારણ ક) તેમના િપતા મા ંબતાવવામા ંઆવેલા શરમજનક 
અમાOષુણાભયાI હ)મન ેકારણે (ઉ7પિç 9: 25-27). 
 
 

 Öજનેિસસ મા ં24: 4 åયા ંનોકર) જવા કÑુ ંછે? ________________________________________________ 

 

આપણે બીê અ7યતં મહ7વ0ણૂI બાબત યાદ રાખવાની જVર છે. દ)વે ઈÜાહ#મ સાથ ેકરાર વચન આ+Lુ.ં 
ર:તિવરામ શેમથી અÜાહમ અને આઇઝેક Cધુી પસાર થLુ ંહY ુ.ં શાaત કરાર અÜાહમ અને તેના વશંજો 
સાથે કરવામા ંઆëયો હતો (ઉ7પિç 17). આ એક ધાિમöક િનણIય હતો, ! ઈÜાહ#મે કયõ હતો. શાિપત 
થયેલા લોકોની સાથે લHન કરવાને બદલ,ે શાિપત થયલેી અને કરારના વચન હ)ઠળ નહ~, પણ ઇÜા8હમના 
સેવકોએ હારાનના âૂના દ)શમા ંપાછો ફયõ હતો અને તમેના સબંધંીઓને આઇઝેક માટ) પ7નીની શોધ કર# 
હતી. માતાિપતા ?ારા કોASા:ટ કરાયેલ 0<ુ અથવા 0<ુીની પહ)લેથી ગોઠવેલ લHન સ2ંtૃિતની 2વીtૃત 
પરંપરા હતી. 
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B)( 4 

 

1J#R:: હવે આપણે ^íુય ઘરવપરાશકતાI નોકરની ભાર) જવાબદાર#ને સમજવા માટ) શV કર#એ છ#એ. 
તેમણે શપથ લેતા પહ)લા ં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 ંહY ુ?ં ઉ7પિç 12: 1-3 _____________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

*V:)1$: ઈaર) ઈÜા8હમને હારાનની jિૂમમાથંી બહાર લાëયો અને તેમને કનાન દ)શમા ંલઈ ગયા. 
åયાર) ભગવાન તમેને હારાનમાથંી બહાર બોલાëયા ં7યાર) તેમણે તેમને જમીન, સતંાન અને સપંિç 
આપવાOુ ંવચન આ+Lુ.ં ભગવાન છેવટ) તમેના વચન 0ણૂI અન ેતેમને િમલકત (જમીન), સતંાનો (સતંાન), 
અને સ^úૃ] (સપંિç) આ+યો. ઈÜા8હમને વચન આપવાOુ ંવચન આ+Lુ ંછે તે સવIન ેક)ટલીકવાર કરારના 3 
પી તર#ક) ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 
 

અÜાહમ હવે તેના નોકરને કહ) છે ક) ! જ ઈaર) તેન ે(અÜાહમ) જમીનમાથંી બહાર લાëયો ત ેતેની સાથ ે
(નોકર) જશે. પરંY,ુ કારણ ક) ઈÜાહ#મને હારાનમાથંી બોલાવવામા ંઆëયા હતા, તેમનો 0<ુ કરારનો ભાગ 
હતો, તે પાછો ન જવાનો હતો. તેને âૂના દ)શ છોડ#ને નવી જમીન પર જવાOુ ંકહ)વામા ંઆëLુ ંહY ુ.ં તે અન ે
તેના વશંજોન ેભગવાન ?ારા નÄુ ંવચન આપવામા ંઆëLુ ંહY ુ,ં ! સદાકાળની કરાર (ઉ7પિç 17) મા ંસીલ 
કરવામા ંઆëLુ ંહY ુ.ં તેમને એક નવી શVઆત, નવી ઉ7પિç બનાવવા માટ) બોલાવવામા ંઆëયા હતા. 
 

J#W*=Xш$: વાતાIમા ંઆ ^ùેુ ક)ટલીક બાબતો Bયાનમા ંલઇ શક) છે. અમ ેિવગતવાર ન જઈñુ ંપણ 
તમાર# ક.પનાને ઉપયોગમા ંલેવાOુ ંશV કર#એ છ#એ કારણ ક) તમે િવચારો છો: 
 

 1. ñુ ંતમને લાગે છે ક) અÜાહમ પોતાના 0<ુને મોટ)થી રાê !Äુ ંવતIન કર) તે ર#ત ેવતIશ?ે 

અÜાહમ પોતાના Qવનમા ંઈaરની :Äિૃçનો અOભુવ કયõ હતો. ઈaર) ઈ2હાક ?ારા તેમના વચનને 0ણૂI 
કLુã - તેમના જAમથી તેમના િપતાને એમ.ટ#. મો8રયા åયા ંતેમણે બ*લદાન કરવામા ં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 :j ુઈaર) તેના 0<ુ માટ) પ7ની 0qંુુ પાડશે. એ જ ઈaર) ! વચન 
આ+Lુ ં"ઇZછા (ઉ7પિç 24: 7) તેના ûૂતન ેમોકલશ ે________________________________________ 
_________________________________________________________________________ ” 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 C†ુત કરવામા ંઆવી હતી. 
તે પણ ઉ7પિç 17 મા ંભગવાન ?ારા 2થાિપત કરાયેdુ ંસનાતન કરાર હ)ઠળ આëLુ ંહY ુ.ં કારણ ક) 
અÜાહમની ઈaરના <ેસ સાથેના તેના સબંધંને કારણે તેમOુ ંપોતાOુ ંતેમજ પોતાના મા*લક બALુ ંહY ુ.ં 
તેમના 2વામી ઇÜા8હમે ! કLુã તે ભગવાનની સગંત અને ર(ણOુ ંઅOભુવ કરશે. નોકર આ êણતા હતા 
કારણ ક) અÜાહમ 0Fુfટ કર) છે ક) તે આÄુ ંહY ુ.ં નોકર êણતા હતા ક) આઇઝેક ભગવાન વચન એક ભાગ 
હતો. ભગવાન અÜાહમ સાથે હતા અન,ે અÜાહમ કારણે, ભગવાન તેમન ેવફાદાર રહ)શે અને, આમ તેમણ ે
અÜાહમને આ બાબત ેશપથ <હણ કયાI (yલોક 9). તમારા િવચારો નRધો: _______________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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1J#R:: નોકરએ ક)ટલાક °ટો અને અAય વ2Yઓુ લીધી !મા ંઇÜા8હમની સપંિç દશાIવતી હતી અને 
અરામ, ટાઇ<ીસ અને L¢ુ)8ટસ નદ#ઓનો િવ2તાર અને હારાન, åયા ં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# વ2Yઓુ સાથ ેમોક.યા. નોકર 
અરામ આëયો અન ેનગરની બહાર °ટને શહ)રની બહાર (yલોક 11) ^કૂ# દ#uુ.ં åયાર) તે પહRZયા 
7યાર) તે _______________ હતી અને ______________  §ો કરવાના સમય િવશે ____________ 

2. તમારા પોતાના શNદોનો ઉપયોગ કર#ને તેમની :ાથIના લખો (છદંો 12-14): ________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. નોકર :ાથIના કર# હતી ક) ભગવાન તેને સફળતા આપીને ઈÜાહ#મને દયા બતાવશે. ñુ ંએ સકં)ત 
હતો ક) નોકર તે છોકર#ને êણશ ે!ને :jએુ આઇઝેક માટ) પસદં કયõ હતો? __________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

4. ñુ ંથLુ ંતે 0qંુૂ કરવાOુ ંપહ)લા ં(yલોક 15)? ____________________________________________ 

5. yલોક 15 ñુ ં8રબકા િવશે જણાવે છે? તે અÜાહમ સાથ ેક)વી ર#તે સબંધં ધરાવ ેછે? તેણીના િપતા 
કોણ હતા? _____________________________________________________________________ 

âુઓ Öજનેિસસ 11: 27-29 અને ઉ7પિç 22:23. 
6. તે yલોક 16 મા ંક)વી ર#તે વણIવેલ છે? _______________________________________________ 

 

7. તેમણે વસતં સમય ેતેના êર ભર#. નોકર તેને મળવા દોડ# ગયો અન ે________________ 

_______________________________ માટ) 0છૂ• ુ.ં અOગુામી છદંો ત ેપછ# ñુ ંકLુã તે જણાવો. 
નોકરએ _________________________________ ને 0છૂ•ુ ંહY ુ ંતે જ બuુ ંબALુ.ં તણેીએ તેમને 
_____________ આપી દ#ધી અને પછ# ___________________ ____________________ ને 0qુૂ 
પાડ¶ુ ં7યા ંCધુી તઓે સYંfુટ ન હતા. 

 
 

:િત*બxબ: 
 

1. åયાર) તમે તેના િવશ ેિવચાર કરો, તે નોકર ભાગ પર એક :ચડં અપે(ા હતી. દસ °ટ! 
તેઓ પીવાOુ ંસમા+ત થાય 7યા ંCધુી તેમને પાણી આપો! ક)ટલી :વાસો તે વસતં નીચે નીચ ે
અને પછ# ફર#થી ભરવામા ંપા< સાથે પાણીની ચાટ મા ંખાલી કરવા માટ) છે! 

2. yલોક 21 એ Cચૂવ ેછે ક) નોકરએ મદદ માટ) ___________________________ કLુã છે પરંY ુ
______________________ મા ંતેના __________________________ ને êણવા માટ) ક) ñુ.ં 

3. આગળની yલોકમા ંમાણસ તેના હાથ માટ) એક સોનાની વ~ટ# અને બે કડાઓ લે છે. પછ# તે 
8રબકાને 0છેૂ છે ક) તે કોણ છે અને 0છેૂ છે ક) ñુ ંત ેરા<ે તેના િપતાના ઘર) જઈ શક) છે? તે  
ની કલમમા ંનોકરને ñુ ંઆપે છે 25? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

4. નોકરનો તા7કા*લક :િતભાવ ñુ ંછે? 

 એ. ____________________________________________________________ 
  બી. ___________________________________________________________ 
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B)( 5 

 
*V:)1$: છદંો મા ં7 અને 27 આપણને ઈaરની વફાદારને તેમના વચનમા ંયાદ અપાવે છે તેમણે 
તેમના શNદ રાખે છે તેOુ ંવચન સ7ય છે. ઈaરના વચનમા,ં આપણા આશીવાIદમા ંઅમે અÜાહમના 
Qવનનો અ\યાસ કયõ અન ેજોયા ક) ત ેભગવાનને તમેOુ ંવચન 0qંુૂ કરવા માટ) રાહ જોતા હતા. આપણે 
તેમOુ ંવચન આપણા સમયના શેડ¶લૂ 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 ત ેશીખવવાન ેબદલે ત ેવફાદાર# ñુ ંછે? !મ !મ આપણ ે
ભગવાનન ેêણવાથી અને તેમની સાથેના સબંધંમા ંÄúૃ] પામીએ છ#એ તેમ ત ેઆપણને વફાદાર# 
સમêવવાની અને તે વફાદાર હોવાનો િવaાસ કરવા માટ) અમને સમજણ અને શાણપણ આપશે. 
 

 

બીQ ચેતવણી આપણે Bયાનમા ંલેવી જોઈએ ક) આપના વચનો પરમેaરના વચનો નથી અને અમ ેતે 
માગતા નથી ક) તે અમારા માટ) અમારા વચનો પાળવાનો છે. અમારા વચનો આપણો છે, તેમની નથી, 
તેમના વચનો, તેમ છતા,ં અવસI પર ઓવરરાઇડ કર) છે. તેમણે વફાદાર રહ)વાનો વચન આ+Lુ ંછે અન ેતે 
વફાદાર રહ)શે. ßુ ંવફાદાર રહ)વાOુ ંવચન આપી શtંુ é ંપરંY ુમારા પાપી માનવ 2વભાવ વફાદાર રહ)વાનો 
નકાર કર# શક) છે. ßુ ંમારા વચનને બાળકમા ંરાખવાOુ ંવચન આપી શtંુ é ંપરંY ુસજંોગોમા ંએક િવક.પ 
:દાન કર# શક) છે !મા ંßુ ંતે બાળકને માqંુ વચન ન રાખવાOુ ંપસદં કર# શtંુ é.ં મોટ)ભાગ,ે આપણી 
માનવીય ï2થિતન ેલીધ,ે આપણે ભગવાનને અAય માનવી તર#ક) ગણીએ છ#એ !મા ંTા ંતો તે અથવા ßુ ં
વચનના અમારા શNદ વફાદાર ન રહ)વાOુ ંપસદં કર# શtંુ é.ં વફાદાર#ની વા2તિવકતા એ છે ક) ભગવાન 
અને એકબીêને આપdેુ ંએક શNદ આપવાની માગંણી કર) છે ક) તેO ુ ંશNદ રાખવામા ંઆવે છે. ભગવાનની 
આ િવશેષતા અથવા લા(*ણકતા આપણા પા<નો એક ભાગ બની êય છે કારણ ક) તે તેની છબીમા ંઅમને 
0નુ: 2થાિપત કરવા માટ) ચાd ુરાખે છે. Bયાનમા ંરાખો ક) તેની છબી Öજનેિસસ અમારા માટ) તેમના ^ળૂ 
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, વસતંમા ંનોકરને મળવા માટ) ઉતાવળ કર) છે. તેણે જોLુ ં
ક) 8રબકાને ર~ગ હતી અને હાથની કડા પહ)ર# હતી. લાબાને તેની બહ)નને કÑુ ંક) ત ેñુ ંથLુ ં
છે. પછ# ત ેનોકર પાસે ગયો અને તેન ેઅને બીê લોકો, ! °ટ સ8હત, તેમની સાથ ે^સુાફર# 
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કરતા હતા, રા<ે તેમના ઘર) રહ)વા માટ). નોકર તે પહ)લા ંખાv ખાઈ જશ ેતે પહ)લા ંતેણે 
8રબકાહના િપતા બ®એુલ અને લાબાનન ે! કહ)વાની જVર છે તે સાથ ેશેર કરવાOુ ંકÑુ.ં 

2. છદંો મા ં34-49: નોકર િવગતવાર જણાëLુ ંહY ુ ંક) ñુ ંઅÜાહમ માતાનો Cચૂના સાથ ેશV થLુ ં
હY ુ ંઅને સમય Cધુી તે ખર)ખર 8રબકા નાક 8રxગ અને બે કડા માટ) આપી હતી. તમામ 
હક#કતોમા ંતે સબંિંધત છે ક) તમે ñુ ંિવચારો છો ત ેસૌથી જ8ટલ છે? ___________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

3. તે èબૂ મહ7વOુ ંહY ુ ંક) નોકર) 23 અન ે47 ની કલમોમા ંઆ :{નો જવાબ :ા+ત કયõ, "તમે 
કોની 0<ુી છે?" ઈÜાહ#મે Öજનેિસસ 24: 4 મા ંñુ ંભાર ^Tૂો હતો? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

4. સૌથી વu,ુ ભગવાન એક વાર ફર# 0રૂ# પાડવામા ંઆવી હતી. ભગવાન Öજનેિસસ મા ંઘોડો 
0રૂ# 22:13 અને હવે તે આઇઝેક માટ) પ7ની 0રૂ# પાડ) છે ફર#થી તેમણે તમેના દયા અને 
અÜાહમ માટ) વફાદાર બતાવે છે. લાબાન અને બૈôLએુલ પણ :87યાને 8દHદશIન કરતા 
:jનુા હાથન ેâુએ છે. મા ંતેમના :િતભાવ ñુ ંછે શાäો 50-51? ______________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

5. ર#બકાહ અને તેમના પ8રવારને આપવામા ંઆવેલી ભેટોએ બે પ8રવારો વZચે કરારની 
2થાપના કર#. 8રબકા માટ) સેવકની ભેટો ñુ ંહતા? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

6. તેણે પોતાના ભાઈ અન ેતનેી માતા ને ñુ ંઆ+Lુ ં(yલોક 53)? ________________________ 

 

7. છદંો 54-61 મા ંલાબાન અને તેની માતા 8રબકાહને ઈસહાકની પ7ની બનવા માટ) નોકરની 
સાથે પાછા મોકલવા માટ) તૈયાર કર) છે. સવારમા ંનોકર છોડ#ને તેના મા*લકના ઘર) પાછો 
જવા માટ) તૈયાર હતો. તમેણે ભગવાન તેન ેઆપવામા ંઆવી હતી ક) સફળતા પર કામ 
કરવા માટ) તૈયાર હતી. ની કલમમા ંtુsંુબની િવનતંી ñુ ંકર# 55? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 
  

8. પરંY ુનોકર આ<હ. પ8રવારએ ર#બેકાહની સમંિત :ા+ત કર# અને પછ# તણેીની નસI અને 
ઘરકામ સાથે તેના માગI પર મોક.યો. yલોક મા ંતમેના માટ) તેમના આશીવાIદ લખો 60: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9. છદંો 62-67 જણાવે છે ક) ઇઝેક 8રબકાહને મળે 7યાર) ñુ ંથાય છે. 
 

 એ. આઇઝેક Tા ંહતા? તે ñુ ંકર# રXો હતો? _________________________________________ 

 બી. 8રબકાહ આઇઝેકને âુએ છે અને 0છેૂ છે, _________________________________________ 

 સી. નોકર કહ) છે ક) આઇઝેક તેના મા*લક છે અને 8રબેકા ñુ ંકર) છે? _______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ડ#. આઇઝેક નોકર અહ)વાલ અહ)વાલ સાભં™Lુ ંઆઇઝેક ñુ ંકર) છે? ________________________ 

સભંવતઃ આઇઝેક અને 8રબકાહને કોઈ ઉ7સવની ઉજવણી ન હતી. અમ ેêણીએ છ#એ ક) 0qુુષ 
અને äી    

 વZચેના લ´*ગક સઘં ેલHનની શVઆત કર#. 
ઈ. 8રબકા તેની પ7ની બAયા અને અમે êણીએ છ#એ ક) આઇઝેક તેના :ેમભયાI તણેે  
ઇઝેકને ñુ ં લાëLુ ંક)  તે ઇZછતો હતો? ___________________________________________ 

પ7નીના 8દલાસો તેના પિતના :ેમને સતંોષવા માટ) મદદ કર) છે. 
 
 

B)( = 

 

 

-1$= !"# 2.Y= ш%х% шк,!? ફર#થી વાચંો Öજનેિસસ 24. !મ તમ ેવાચંી શકો છો, તમારા 
હાઇલાઇટર સાથે કોઇ પણ શNદને *ચú¨ત કરો !નો ઉપયોગ દ)વના પા<ને વણIવવા માટ) કરવામા ંઆવે છે 
અને તે શNદો અને વાTો ! yલોક અથવા yલોકો છે åયા ંતેઓ મળ# આવે છે તે Cચૂવે છે: 
 

 

  .=J#/ (!/)    шD6# *$= 2#?) 
_____________________  _______________________________________ 

 _____________________  _______________________________________ 

 

આ શNદો અિવરત :મે અને વફાદાર#નો ઉપયોગ 27 yલોકમા ંઅને 49 મા ંફર#થી વપરાય છે. નોકર 
ઈaરના :ેમ અને વફાદાર#ને અÜાહમને જોતા હતા અને હવે આ Kણુો પોતાને પોતાના માટ) જોયા છે. 
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અરQ :{ો: 
1. વફાદાર# બોલાતી શNદની :િતબ]તામા ંજોવા મળે છે. િવaાCપુÍુ ંિવaાસ િવaાસ. લHન એ 0qુુષ 

અને äીને એકબીê :7ય ેવફાદાર રહ)વા માટ) બોલાવ ેછે અને આમ કરવાથી એકબીê :7યેની 
તેમની :િતબ]તા આપો. åયાર) :િતબ]તા Yટૂ# êય 7યાર) S2ટનો નાશ થાય છે. િવaાCપુÍુ ંકહ) 
છે ક) એક ! કહ) છે, તે હાથ ધર) છે. વફાદાર# સાથે તમારો અOભુવ ñુ ંછે? 

 

 એ. તમને કોણ વફાદાર# શીખવે છે? _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. કોણ તમાર# સાથે બેવફા છે? તમારો અOભુવ ñુ ંછે? _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

2. તમે માતાનો ભગવાન વફાદાર# સાથે સઘંષI છે? તમને તેમના વફાદાર# િવશે ñુ ંશીખવવામા ંઆëLુ ં
છે? તમે ઈaરની િવaાCતુા શીíયા છો? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. તમે કઇ વચનો આ+યા ંછે ! તમને વફાદાર#ને Cધુારવા માટ) સ(મ કર) છે? એવા સમયને 
Bયાનમા ંલો ક) åયાર) અAય લોકો તમાર# વફાદાર# અને S2ટનો સામનો કર) છે, તમાર# :િતબ]તા 
?ારા સતંોષાય છે. __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

(B#)? /")#, #\) %=: ઈaરની િવaાCપુÍુ ંપોતાની êતન ેબહારની કોઈ વ2Y ુપર િનભIર નથી. 2 
તીમોથી 2:13 મા ંઆપણન ેખાતર# આપવામા ંઆવ ેછે ક) જો આપણે ___________________ છ#એ, તો ત ે
__________________ રહ)શે, ક)મ ક) તે પોતે ___________________ ન કર# શક). ભગવાન તે કોણ છે! 
િવaાCપુÍુ ંભગવાનOુ ંલ(ણ છે. આ લ(ણ અમને ત ેકોણ છે તનેો 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 આપણન ેકહ) છે ક) ઈaર :ેમ છે. :ેમ એ ભગવાનનો િવશેષતા પણ છે. :ેમ એ જ છે ક) ત ેકોણ 
છે. બાઇબલ એ પણ જણાવ ેછે ક) ઈaરOુ ંબીâુ ંલ(ણ એ છે ક) તે ફ:ત તે જ છે. બાઈબલના સદંભI 1 
યોહાન 1: 8-10 છે ઈaરના બે લ(ણો આ પïં:તઓ મા ંઉ.લખે કયõ છે ñુ ંછે? ____________________ 

અને ___________________ તે વફાદાર છે અને આપણા ંપાપોન ેમાફ કરવા. આ કલમો આપણને કહ) છે ક) 
åયાર) આપણે આપણી પાપોની ક|લૂાત કર#ñુ ંક) તે આપણને માફ કરશે ત ેઆÄુ ંકરવા માટ) વફાદાર છે. 
તેમ છતા,ં જો આપણે આપણી êતને અને ભગવાનને અમાર# પાપી ï2થિત િવશ ેâૂÆાÍુ ંકર#એ છ#એ, તો 
તેના વચનOુ ંવચન આપણા Qવનમા ંકોઈ 2થાન નથી કારણ ક) તે ફ:ત તે જ છે. 
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&)9]$): હ) :j,ુ તમે ઈÜાહ#મને વફાદાર અને િવaાC ુહતા. !મ !મ તમે તેમને વચન આ+Lુ,ં ßુ ંતમને 
આભાર ક) તમ ેમારા માટ) દયાØ અને વફાદાર છે પરંY ુßુ ંતમને કßુ ંé ંક) ßુ ંઅિવરત :ેમ અન ે
િવaાCતુાથી સઘંષI કqંુ é.ં Tાર)ક ßુ ંબેવફા é ંમારા Yટૂ# ગયેલા શNદોથી મને િવaાસ નથી હોતો. મારા 
અભાવને માફ કરો અને મને તમાર# છબીમા ં0નુઃ2થાિપત કરો. મને ખબર છે ક) તમાર# વફાદાર# મારા 
વફાદાર# પર આધા8રત નથી. :ેયસી અને ઇC ુમા ંમને (મા માટ) આભાર. મને ખાતર# કરવા બદલ 
તમારો આભાર ક) તમાર# :મેાળ દયા અને વફાદાર સદાકાળ સહન કર) છે.________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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,>+ *$= '^_/ 

 
 

1J#R: 

 

Öજનેિસસ મા ં25 અન ે27 અમે િવશેષાિધકાર અને 8દવસની સ2ંtૃિતમા ં:થમજિનત 0<ુ પર આપલે વચન 
આપવામા ંઆëLુ ંછે, જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદ અO7ુમે જો આનો હ)Y ુ:થમ જAમેલા, ઇસા◌ા માટ) 
હતો, તો પાઠ 2 મા ંશોBLુ ંહY ુ ંક) !કબ, બીê જAમલેા જો8ડયા ?ારા શા માટ) અને શા માટ) હ2તગત 
કરવામા ંઆëયા હતા. 
 

આ બ ેભેટોના !કબના હ2તાતંરણથી આઇઝેકના પ8રવારમા ં^íુય સબંધં આધા8રત અશાિંતનો èલુાસો 
થયો. અશાિંતOુ ંકારણ શોધી કાઢો અન ેઓળખો. âુઓ ક) આ કારણ આઇઝેકના પ8રવારમા ંછે, ! કરારના 
વારસદાર હતા તે tુsંુબીજનોOુ ંtુsંુબ. નRધ કરો ક) આ પ8રવારના સબંધંો ક)વી ર#ત ે:ભાિવત થયા હતા 
 

પરંY,ુ આ ક)વી ર#તે હોઈ શક)? åયાર) બuુ ંજ ખોsંુ લાગ ેછે 7યાર) ભગવાન આ પ8રવારને તેમના કરાર 
વચનને ક)વી ર#તે રાખી શક)? શા માટ) ભગવાન આઇઝેક તેમના વચન રાખવામા ંશોધો આપણે ઈaર અને 
વચનો િવશે ñુ ંશીખી શક#એ? 

 

તેમ છતા,ં તેમની 87યાઓOુ ંપ8રણામ આવી ગLુ ંઅને આઇઝેકના પ8રવારને ^ïુ:ત આપવામા ંઆવી ન 
હતી. આ પ8રણામ ñુ ંહતા ંઅને આ ભાઈઓ પર પાપOુ ંëયાપક અસર ñુ ંહY ુ?ં !કબ માટ) મા< |úુ]ગóય 
એ2ક)પ શોધો. ઇસાના ^7ૃL ુિવશે êણો 
 

!મ !મ તમે આ પાઠ તરફ આગળ વધો ત ેતમારા અને મારા માટ) એનો અથI ñુ ંછે ક) ઈaરનો એકમા< 
0<ુ, ! િપતાનો :થમજિનત હતો, તેના જAમિસ] અિધકારને 2વીકાર# લીધો િપતાનો ઇZછા તેમના 
વફાદાર#ને કારણે તેમણે :ા+ત કર)dુ ંવારસો ñુ ંહતો ત ેêણો. 
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1J#R:: åયાર) અÜાહમના અવસાન થLુ ં7યાર) તેના 0<ુો આઇઝેક અને ઇyમાએલ સારાહ) ?ારા ખેતરમા ં
એક Kફુામા ંદફનાવવામા ંઆëયા હતા. આઇઝેક અને તેની પ7ની 8રબેકા બેઅર લહાઇ રોઈ રહ)તા હતા. 
આઇઝેકની વાતાI Öજનેિસસ 25 મા ંચાd ુછે. અÜાહમન ેવચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તેના વશંજો આકાશમા ંતારાઓ 
અને સ^hુતટ પર ર)તીના અનાજ !ટલા હશે. હવે ત ે^7ૃL ુપાóયો છે અન ેતેણ ેપોતાના એક 0<ુ ઇ2હાકને 
છોડ# દ#uુ ંછે, ! વચન પામલેા એક વારસદાર હતા. 
 

/T1$%: ઉ7પિç વાચંો 25: 1 9 -34. 
 

U:):)+: આ :કરણ આઇઝેક વાતાI કહ)Ä ુ ંચાd ુરહ) છે. છદંો 19 અને 20 મા ં0fૃઠjિૂમની 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 સાથ ેલHન કર) છે? ________________________________________________________ 

 એ. તેણીના િપતા કોણ હતા? _____________________________________________________ 

 બી. તેના ભાઈ કોણ હતા? _______________________________________________________ 

4. આઇઝેક 8રબકા (yલોક 21) માટ) િવનતંી કર#. તેમની :ાથIના *ચxતા હતી? ________________________ 

5. શા માટ) આવા મોટા સોદો હતો? ________________________________________________________ 

6. જો ઈ2હાક એÄુ ંહY ુ ંક) !ના ?ારા ભગવાનOુ ંવચન 0ણૂI થÄુ ંહોય તો ñુ ંથÄુ ંજોઈએ? ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. આપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર) આઇઝેકના :ાથIનાનો જવાબ આ+યો છે. ñુ ંથLુ ં(છદંો 21, 23)? _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. આ કલમ આપણને 8રબકાહના ગભાIવ2થા િવશ ેñુ ંકહ) છે (yલોક 22)?___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

*V:)1$: ર#બકાહ જો8ડયા સાથે ગભIવતી હતી અન ેદ)ખીતી ર#તે ગભાIવ2થા ^yુક)લ હY ુ ંઅમને 
કહ)વામા ંઆવે છે ક) બાળકો "તેની Pદર એક સાથે સઘંષI કર) છે." એક äી ! ગભાIવ2થા અOભુવે છે ત ે
તેની Pદર ચળવળના કારણે અગવડતા િવષે વાત કરશે. જો ક), 8રબકાહની અગવડતા એ હક#કતથી 
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સ*ં(+તપણે સકંળાયલેી હતી ક) તે જો8ડયા સાથ ેગભIવતી હતી અને વuમુા,ં અમને કહ)વામા ંઆëLુ ંછે ક) 
તેઓ જAમ પહ)લાનંા એકબીêને દબાણ અન ેઆગળ ધપાવતા હતા. તેણીની અગવડતાને કારણે તેને 
ભગવાનની 0છૂપરછ થઇ, "શા માટ) મને આજ (કથ 23) થઈ રÑુ ંછે?" 

 

કસરત: 
 

1. તમારા પોતાના શNદોમા,ં યહોવાએ તેને ñુ ંકÑુ?ં _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8રબકાહOુ ંQવન અલગ હશે. તે જો8ડયા સાથ ેગભIવતી હતી ભગવાન ેતેને કÑુ ંહY ુ ંક) તેનામા ં
જો8ડયા બે લોકો બનાવશ ેઅને તેઓ િવભાÖજત થશે. આ રાfSોમાનંી એક અAય કરતા ંમજ|તૂ હશે 
અને, 8રબકાહને કહ)વામા ંઆવતી છે.લી વાત એ હતી ક) âૂની Lવુાનોની સવેા કરશે ! સા2ંtૃિતક 
:ોટોકોલ સામે હતી. 
 

2. જયાર) તેણીને જAમ આપવાનો સમય આëયો 7યાર) તેણીએ Òવીન બોÓસOુ ંિવતરણ કLુã. yલોક  મા ં
:થમ 0<ુ ક)વી ર#તે વણIëયો છે 25? ____________________________________________ 
તેઓ તેન ેñુ ંનામ આ+Lુ?ં ____________________________________________________ 

3. તેના ભાઈOુ ંવણIન કરો (yલોક 26). ____________________________________________ 
4. તેઓ બીê Òવીન નામ ñુ ંહY ુ?ં ________________________________________________ 

એસા અને યાtબૂ 8રબકાહ સાથે લHન કયાIના 20 વષI પછ# આઇઝેકમા ંજAમેલા હતા. તે હવે 60 
વષIનો છે. 

5. 27 અન ે28 ની કલમો આ છોકરાઓ િવશે વu ુમા8હતી આપે છે કારણ ક) ત ેમોટા થયા હતા. 
એસાવ િવષે આપણ ેકઈ વધારાની બાબતો શીખી શક#એ?_____________________________ 

6. અમે !કબ િવશ ેñુ ંશીíયા? ___________________________________________________ 
આ છોકરાઓમા ં2પfટ તફાવત હતા. એક કઠોર આઉટડોસIમેન હતો, તેના િપતા ?ારા તરફ)ણ 
કરવામા ંઆવી હતી અને અAય એક શાતં ઘરની ëયï:ત હતી, લગભગ એક મોóમાના છોકરા તર#ક) 
વણIવેલ 
 

 

B)( 4 

 

/T1$%: ઉ7પિç 25: 19-34 વાચંો. અમ ેઆ 0<ુોના પા< િવશે વu ુêણો 
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U:):)+: !કબ દ)ખીતી ર#તે જ રસોઈમા ંમદદ કરતો હતો અને એસાવ એ કઠોર બહારની શોધમા ંëય2ત 
હતા. 
 

1. ઘર) આëયા 7યાર) એસાવની હાલત ñુ ંહતી (yલોક 29)? __________________________________ 

2. એસાએ ñુ ંમાHLુ ં(yલોક 30)? ______________________________________________________ 

3. યાtબૂ કોઈ સોદો િવના એસાવની માગંમા ં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 0<ુ છે. જAમિસ] અિધકારના મા*લક આખર) પ8રવારના વડા 
બAયા. જAમિસ] અિધકારના કબêમા ંરહ)લા પ8રવારની ર:તિવ8હન ચાd ુરહ# હતી. તે તે પણ હતો ! 
િપતાના એ2ટ)ટનો ડબલ ભાગનો વારસામા ંમળેëયો હતો. 
!કબ 0છૂતી હતી ñુ ંકોઈ નાની વ2Y ુહતી !કબ ઇZછે છે ક) એઝોના :થમજિનત તર#ક) ñુ ંછે. 8રબકાને 
ભગવાનના ંશNદો યાદ કરો åયાર) તેણે કÑુ ંક) Ä]ૃ Lવુાનની સેવા કરશે. યાtબૂે ચYરુાઈથી કામ કLુã. તે 
êણતો હતો ક) એસાવ સવંદેનશીલ હતો. છેવટ), એસાએ ખોરાક િવશે જ િવચારÄુ ંજોઈએ. જો ત ે^7ૃL ુ
પાóયો હોય તો જAમિસ] અિધકાર ñુ ંહશે? 

 

U:):)+: yલોક  સાથે ચાd ુરાખો 33... 
 

1. યાtબૂે આ<હ કયõ ક) ખાવા પહ)લા ંએસાવ :થમ તેમન ેશપથ લીધા. તો એસાવ ñુ ંકર) છે? _____ 

______________________________________________________________________________ 

શપથ લેવાનો કાયI !કબને તેના જAમિસ] અિધકારન,ે તેના વારસાના અિધકારોને વેચવાનો કાયI 
હY ુ.ં 

2. પછ# યાtબૂએ એસાને પોતાનો ખોરાક આ+યો (yલોક 34). એસાવ પોતાના જAમિસ] અિધકારને ñુ ં
વેચતો હતો? _________________________________________ એસાવના ભાગ પર ñુ ં^ખૂI કાયI! 
!કબ ઇZછતા અન ે^.ૂયવાન હતા, એસાએ ક)ટલીક રોટલી અને મCરૂનો 2ટL ૂઆપી દ#ધો. 

3. આ yલોક કહ) છે ક) એસાવ ખાuુ ંઅને પીuુ ંઅન ેપછ# ઊઠÖો અને બાક# "આમ, _______________ 

______________________________________________________________________________ 
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*+= B(.)$ 2.ш= ш%х%! %,!: જAમtુરણ Pગેની આ વાતાI èબૂ sૂંકો છે, મા< 15 પïં:તઓ છે 
અને હâુ Cધુી આપણ ેઆઇઝેક અને તેના પ8રવાર િવશે ઘણી બાબતો શીíયા. અમને શીખવવામા ંઆëLુ ં
હY ુ ંક) ëયï:તગત પ8રવારના સ\યો ^.ૂય ñુ ંછે, તેઓ તરફ)ણ કરતા હતા અને તેમની tુદરતી Äિૃçઓ ñુ ં
હતી. અમે પણ êણીએ છ#એ ક) દર)ક 0<ુ જAમિસ] અિધકાર પર ^કૂવામા ંñુ ં8કxમત. એક ëયï:તએ આ 
પ8રવારને અAય સામે એક પ8રવારના સ\યની jિૂમકા ભજવી હતી, તે તરફ)ણમા ંલીધો હતો અને 
મનપસદંો રóયા હતા. હâુ Cધુી ભગવાન અÜાહમ તમેના વચન વફાદાર હતી અને આ tુsંુબ 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) ઈaરના ંવચનો આપણા વતIન પર આધાર 
રાખે છે અથવા ! ર#તે અમ ેકાયI કર#એ છ#એ તે ર#તે તે ર#તે ન[# કર) છે ક) !મા ંભગવાન અમાર# સાથે 
વત× છે. જો આપણે સારા છ#એ, તો તે આપણને આશીવાIદ આપશ ેઅને જો આપણે નથી, તો ત ેનહ~. આ 
વાતાIમા ંઆપણે એક ભાઈન ેઅAયનો લાભ લઈએ છ#એ. એસાવ ખાØ અને jíૂયા હતા. યાtબૂને તેના 
:થમજિનત ભાઈને આપવામા ંઆવલેી લહાવો મેળવવાની તક મળ#. ત ેજ સમયે અમે âૂની વયની 
ëયï:તOુ ંપણ પાલન કર#એ છ#એ, !ના કારણે તેના આચરણ પર કા| ૂરાખવાની ઇZછા થતી હતી અન ે
આમ એસાએ િતર2કારની વતIÍકૂ કર# હતી અને તેનો :થમ વાર જAમલેા 0<ુ તર#ક)નો વારસો િધ[ારતા 
હતા. !કબ આ તક ખlચે છે અને છેતરિપxડ# તઓે ñુ ંઇZછે છે કબજો લે છે. 
 
 

માતાનો ભગવાન 87યાઓ અમારા વતIન પર આધા8રત નથી ભગવાન કામ કર) છે કારણ ક) તેમણ ેઅમાર# 
સાથે કરાર કયõ છે તેમણે અમને વચન આ+Lુ ંછે. દ)વ ેવચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) સનાતન કરાર ઈÜાહ#મ અને 
તેના વશંજો માટ) હશ,ે તેમના સતંાન. તેમણે એÄુ ંકંઈક કÑુ ંક), "જો તેઓ પયાI+ત સારા છે" અથવા "જો 
તેઓ ! કહ) છે તે કર) છે" અથવા તો તઓે તેમનો શNદ રાખે છે. "ના, કારણ ક) તેણે તેમOુ ંવચન આ+Lુ ંછે. 
તેમણે અÜાહમ, ઇ2હાક અન ેતેના 0<ુોને તમેOુ ંવચન આ+Lુ ંઅને ત ેરાખશે! બuુ ંબધા લોકો માટ) તેમના 
મહાન :ેમ કારણે છે. અમ ેબધા બા;+ત2મામા ંઆ જ વચન હ)ઠળ આવે છે. અમે તમેના વચન પ8ર0ણૂI 
કરવા માટ) ભગવાન પર સ0ંણૂIપણ ેઆધાર રાખે છે. åયાર) આપણ ેકપટથી અને અ:મા*ણક ર#તે કાયI 
કર#એ છ#એ અને અAયનો લાભ લ ેછે, 7યાર) તેઓ :મા*ણકપણ,ે :મા*ણકપણ,ે અને તેમOુ ંશNદ રાખવા માટ) 
સ0ંણૂIતા સાથે કામ કર) છે. 
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આપણી માનવ ï2થિતને લીધ,ે ભગવાન લોકોન ેમાનવêતને 0નુઃ2થાિપત કરવાની તેમની યોજનામા ં
સામેલ કર) છે ક) !નો ત ે^ળૂ હ)Y ુહતો. તેમણે આપણા પાપોમાથંી આપણન ેબચાવી લેવાOુ ંપસદં કLુã અન ે
આપણન ે^:ુત અને માફ કરવા માટ) સ(મ બનાëLુ.ં અમને બધા માટ) ર#ડ)óપશન ભગવાન પર આધાર 
રાખે છે ભગવાન, પણ, :થમજિનત 0<ુ હતા તેOુ ંનામ ઈC ુહY ુ.ં તેમણે :થમજ 0<ુ તર#ક) તેમની 
જવાબદાર# èબૂ ગભંીરતા0વૂIક લીધી યોહાન 3: 16-17 આપણને યાદ કરાવે છે આ કલમો લખો: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

અમે આશીવાI8દત છ#એ કારણ ક) ઇCએુ તેમના જAમિસ] અિધકારને YZુછ ગણાëયો નથી. તે પહ)લો દ#કરો, 
ઈaરના એકમા< 0<ુ તર#ક) આëયા હતા, !ઓ તેમનામા ંિવaાસ ધરાવતા લોકો માટ) અનતંQવન પામે 
છે. ઇC ુએનો અથI હતો ક) િપતાએ તમામ લોકોને 0નુઃ2થાિપત કરવાOુ ંપસદં કLુã અને તેમને તેમના 
0<ુના રાåયમા ંલાવવાની પસદંગી કર#. 

&)9]$): હ) ભગવાન ભગવાન, !કબની !મ, મl બીêઓ સાથે કપટથી વતIન કLુã છે !થી ßુ ંñુ ંઈZé ંત ે
:ા+ત કર# શtંુ. કૌsંુ*બક સ\યો, િમ<ો અને સહકાયIકરોની માર# િનઃસતંાન અને અ:મા*ણક સારવારથી 
સબંધંો Yટૂ# ગયા છે ઘણી વાર ßુ ંબધા એકલા અન ેિનરાશાજનક મારા દોષ સાથે 7યQ લાગે છે. ઈC,ુ મને 
મારા પાપ ક|લૂ કરવા અને તેને ક|લૂ કરવાની 8હxમત આપો. ßુ ંમાOુ ંé ંક) તમ ેતે જ છો ! મને સZચાઈ 
અને :મા*ણક બનવા માટ) સશ:ત બનાવશે અન ેમને એક કરશ,ે ! સ0ંણૂIતા સાથ ેકામ કર) છે. ßુ ંતમન ે
____________________________________________ ના િવ2તારમા ંમાર# સાથે ખાસ કર#ને કામ કરવા 
માટ) કહ# રXો é.ં ßુ ંઆભાર# é ંક), ઈC,ુ :થમ જAમલેા દ#કરા તર#ક), તમારા જAમિસ] અિધકારને િધ[ારતા 
નથી, પરંY ુતેના બદલે ßુ ં^7ૃL ુપામલેો પસદં કરતો હતો ક) ßુ ંહ)વનલી િપતા તેમના બાળકો તર#ક) અમન ે
માટ) છે. 
 

 

B)( 5 

 

1J#R:: અમે 2પાશનો મળેવવાની શVઆત કર# રXા છ#એ ક) ! વ2Yઓુ ઇઝેકના ઘર પર બધી સાર# 
ર#તે ન જઇ રહ#. યહોવાએ 8રબકાને જણાëLુ ંહY ુ ંક) જો8ડયા બે દ)શો બનશે. એક 0<ુને !કબ નામ 
આપવામા ંઆëLુ ંહY ુ,ં !નો અથI એ છે ક) ત ેછેતરÄુ ંઅને છેતર) છે. આ પછ#ના થોડા :કરણોમા ંઆપણે 
જોઈñુ ંક), યાકક ! છેતરનાર છે તે છેતરિપxડ#ના કાયIમા ંછે અથવા છેતરતી ëયï:ત છે. અમે હમણા ંજ ભાગ 
2 મા ંશીíયા છે ક) ક)વી ર#ત ે!કબ ચYરુાઇથી એસાવન ેછેતર# અને તેના જAમિસ] અિધકાર મેળવી. આ 
અિધિનયમમા ંઅમે એ પણ શીíયા ક) ઇસાએ સૌથી ^.ૂયવાન 0<ુ તર#ક) યોHય ñુ ંછે તે ^.ૂયવાન નથી. 
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હક#કતમા,ં અમને કહ)વામા ંઆëLુ ંછે ક) ત ેતેને િધ[ારતા હતા. તેમણ ેપોતાના માતા-િપતાના દ)વથી ûૂર 
કLુI, હ#Ùાઇટ äીઓ સાથે લHન કરવાOુ ંપસદં કLુã (ઉ7પિç 26: 34-35), અને પોતાની Öજxદગી QવવાOુ ં
ન[# કLુã. આ 87યાઓએ તનેા િપતા માટ) તેના અપમાનનો સદં)શ આ+યો હતો અને તેના િપતાએ ! બuુ ં
રâૂ કLુã હY ુ ંતેને અવગÚLુ ંહY ુ.ં åયાર) આપણે યાદ રાખીએ ક) ઈ2હાક પોતાના િપતા આબVમને આશીવાIદ 
આપે છે 7યાર) તે આ મહ7વ0ણૂI છે. ઇÜા8હમને વચન આપવામા ંઆëLુ ંહY ુ ંઅને આજ Cધુી આજ Cધુી ત ે
!કબની હતી. 
 

*V:)1$: જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદ બનંએે િપતા ?ારા :થમ જAમેલા 0<ુને ભેટો આ+યા હતા. 
જAમિસ] અિધકારએ િપતાને વારસામા ંઆ+યો હતો. જોક), આશીવાIદ) િપતાના શNદો તેમના 0<ુને êહ)ર 
કયાI હતા, ! તેમના સમ< Qવન માટ) 0<ુને માગIદશIન અને સચંાલન કરશે. ઉ7પિç 25: 29-34 મા ં
આપણે શીíયા ક) !કબએ એસાવના જAમિસ]તાને ક)વી ર#તે હ2તગત કયõ હવે Öજનેિસસ 27 મા ંઆપણે 
શીખીñુ ંક) ક)વી ર#તે ત ેએસાવના આશીવાIદ પણ મળેવશે. 
 

/T1$%: ઉ7પિç વાચંો 27: 1-29.  
 

U:):)+: ચાલો આ પïં: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) 0ôૃવી પરના તેમના 8દવસોની ગણતર# કરવામા ંઆવે છે. ત ેÄ]ૃ, નબળા 
અને Pધ છે ત ેêણે છે ક) ઇસાને તેના આશીવાIદ આપવાનો સમય છે તથેી તે એસાવને બોલાવીને 
આ :87યા શV કર) છે. છદંો મા ંએસાવ તેમના Cચૂના ñુ ંછે 3 અને 4? 

 એ. ___________________________________________________________________ 
 બી. ___________________________________________________________________ 
 સી. ___________________________________________________________________ 

 

3. આઇઝેક 2ટ)જ CયુોÖજત છે "ßુ ં^7ૃL ુપહ)લા ંમારા આ7મા ________________________________ 

શક) છે." 
 

*V:)1$: ઇસાક) એસા િવષે ñુ ંêÚLુ ંહોવા છતા,ં ત ેતેમને આશીવાIદ આપવાOુ ંન[# કરતો હતો. 
એસાવ તેમના િ:ય 0<ુ હતા. િપતા અને 0<ુ તર#ક) તેઓ è.ુલા દ)શમા ંિશકાર માટ) :ેમ વહªચતા હતા 
અને જગંલી રમત (ઉ7પિç 25: 27-28) માટ)નો 2વાદ માÚયો હતો. પરંY ુએસાએ પોતાના િપતાના 
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ભગવાનન ેનકાર# દ#ધો અને ઈyમાએલના પ8રવારમા ંલHન કરવાના િવક.પ અને ઉ7પિç 26:34 ના 
કરારના ભાગ ન હોવા છતા,ં તેમના પોતાના માગõOુ ંપાલન કરવાOુ ંપસદં કLુã (ઉ7પિç 28:8- 9). 
 

 

B)( = 

 

U:):)+: 8રબેકાના િ:ય 0<ુ ___________ હતા. તેમણે એસાવ સાથ ેવાત કરતા આઇઝેક સાભંળ# 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 મા ં!કબ તેના Cચૂના ñુ ંછે 8? ________________________________________________ 

 એ. yલોક 9: _____________________________________________________________ 

 બી. yલોક 10: ___________________________________________________________ 

3. 8રબકાહ) પણ, 2ટ)જ સેટ કLુã છે "!થી તેઓ ^7ૃL ુપામે તે પહ)લા ંતમન ે____________________ 

(Öજનેિસસ 27:10)." 
4. જોક), જોક), આ યોજના સાથ ેક)ટલીક સમ2યાઓ âુએ છે છદંો 11 અને 12 મા ંતેની *ચxતાઓ ñુ ંછે? 

 ______________________________________________________________________ દ)ખીતી 
ર#તે, તેમની સૌથી મોટ# *ચxતા એ છે ક) ત ેઆ છેતરિપxડ#ના આ અિધિનયમમા ંફસાયાશે અને તેના 
િપતાને આશીવાIદ કરતા ંºાપ આપશે. 
 

5. 8રબકાએ યાtબૂને આશીવાIદ :ા+ત કરવા માટ) એટલા જ િનધાI8રત કયાI છે ક) જો યોજના િનfફળ 
થાય તો ત ેતેના પર શાપ પતન કરવા તૈયાર છે. yલોક 13 મા ંત ેર#ડરને K+ુતતા અને તાક#દની 
ભાવના આપે છે. ત ેñુ ંકહ) છે? ______________________________________________________ 

6. તેથી, !કબ આÝા કર) છે અને માતા અને 0<ુ િપતા અને ભાઇને છેતરવા માટ) યોજના સાથે 
આગળ વધે છે. આઇઝેક છેતર# છે ક) નહ~ તેની ખાતર# કરવા માટ) ગયા મહાન લબંાઈ નRધ કરો. 
 એ. કલમ 14: ____________________________________________________________ 

 બી. yલોક 15:____________________________________________________________ 

 સી. yલોક 16:____________________________________________________________ 

7. પછ# યાtબૂ પોતાના િપતા પાસે êય છે. yલોક 18 મા ંઆઇઝેકનો :થમ :{ ñુ ંછે? ___________ 

______________________________________________________________________________ 
 

8. yલોક 19 મા,ં યાtબૂની :િત87યા ñુ ંછે? _______________________________________________ 
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9. આઇઝેક આ£યI છે ક) એસાવ èબૂ જલદ# પાછા છે (yલોક 20). તે 0છેૂ છે: _________________ 

10. 10. યાtબૂ જવાબ આપે છે:____________________________________________________ 

11. yલોક મા ં21 આઇઝેક તે એસાવ છે તેની ખાતર# કરવા માગંે છે !થી તઓે તેન ેનQક આવવા 
માટ) 0છેૂ છે ક) !થી તઓે ___________________ તેમને કર# શકો છો. શા માટ) તે એÄુ ંપણ શકંા 
કરશે ક) તે એસાવ હતો, åયા ંCધુી ઇઝેકને પહ)લા ંઠગાઈ ન હતી? અથવા છેતરતી હતી? તમારા 
િવચારો ñુ ંછે? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 આઇઝેક છેતરિપxડ# એક ઘર રહ)તા હતા. પોતાની પ7નીએ તેના પિતન ેછેતરવા માટ) !કબને ! 
કરવા માગતો હતો તેને ભગાડવાOુ ંપસદં કLુã હY ુ,ં ભલે તે યોHય ન હતી પણ ઇઝેકના પોતાના 
દ#કરા યાtબૂે પોતાના ભાઇને છેતરવા માટ) ! તે ઈZછતો હતો ત ેમાટ) છેતરતી હતી, એટલે 
એસાવના જAમિસ] અિધકાર. અને હવે, માતા અને 0<ુ િપતાના આશીવાIદ પછ# હતા અને êણતા 
હતા ક) તે ફ:ત છળકપટથી !કબ બની શક) છે. 

12. તેમનો અવાજ સભંળાયો હતો, ક)મક) યાtબૂના હાથ qુવાટં#વાળા હતા અને છેતરિપxડ#એ કામ કLુã 
હY ુ.ં yલોક મા ં24 આઇઝેક એક વu ુસમય 0છૂવામા,ં ___________________________________ 

13. અને યાtબૂે જવાબ આ+યો, ________________________________________________________ 

14. આઇઝેક તેમન ેતેમને માટ) તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી ક) ક)ટલાક ખોરાક લાવવા માટ) Cચૂવવામા ં
તેમણે ખોરાક ખાય છે અને વાઇન પીuુ ંપછ# તેણ ેયાtબૂને æુબંન માટ) આવવા કÑુ.ં yલોક 27 મા ં
ñુ ંઆખર) તે એસાવ હતો આઇઝેક સહમત? ___________________________________________ 

15. છે.લ,ે આશીવાIદ આપવામા ંઆવે છે. આશીવાIદ ñુ ંહતો (છદંો 28-29)? 

 એ. "મે ભગવાન _________________________________________________________ 

 બી. "લોકોને દો __________________________________________________________ 

 સી. "ભગવાન પર રહો _____________________________________________________ 

 ડ#. "ºાપ રહો ___________________________________________________________ 

 

U:aX"(" *#b: ઈ2હાક) પોતાના દ#કરા યાtબૂને ક)ટલો આશીવાIદ આ+યો! ñુ ંતમન ેTાર)ય કોઈની 
પાસેથી આશીવાIદ મ™યા છે? િપY?ૃ િમ<? એક પાદર#, પાદર#, અથવા ક)ટલાક અAય ચચI કામદાર? ક)ટલીક 
સ2ંtૃિતઓમા ંઆશીવાIદ સામાAય નથી. જો ક), ! આશીવાIદ આપવામા ંઆવે છે ત ેએકને સશ:ત કર) છે. ñુ ં
તમે તમારા Qવન પર પરમેaરના આશીવાIદ સાભંળવા સ(મ છો? 
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1. તમે ñુ ંતમેને સાભંળવા માગંો છો તમન ેકહ) છે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. બાળક, પિત / પ7ની, િમ< અથવા સહકમwને આપdેુ ંઆશીવાIદ ñુ ંછે? 

________________________________________________________________________ બાળક) 
માતાિપતાના આશીવાIદન ેબાળક તર#ક) છોડ# દ#uુ ંછે, "યાદ રાખો, ßુ ંતમને :ેમ કqંુ é!ં" 
 

3. ઉ7પિçમા ં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 હશ?ે _________________________________________________________ 

4. તે ëયï:તના Qવનને આશીવાIદ આપવા માટ) તમે ñુ ંકહ# અથવા કર# શકો? _________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

&)9]$): હ) ભગવાન, તમે મારા Qવનને સ7ય સાથે આશીવાIદ આ+યો છે. મન ેડરવાની જVર નથી ક) તમ ે
મને છેતરશો નહ~ તમે ફ:ત મારા માટ) તમારા ºેfઠ માગંો છો મને તમે આશીવાIદOુ ંવચન સાભંળવા માટ) 
સ(મ કરો: "આશા રાખનાર દ)વ તમે બધા આનદં અન ેશાિંતથી ભરોસો રાખો કારણ ક) તમ ેિવaાસ કરો 
છો, !થી પિવ< આ7માની શï:તથી તમ ેઆશામા ંવધારો કર# શકો (રોમનો 15: 13). "મને બીêઓના 
Qવનને આશીવાIદ આપવા માટ) તકો તરફ Bયાન આપો. ßુ ં! કંઈ કqંુ é ંતે બuુ ંજ તમ ેગૌરવ અને માન 
આપો. _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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         3.= !/)! 1к#'$= $2#" к#,  
 

 

1J#R: 

  

તો કપટ ñુ ંછે? તે Tાથંી આવે છે? કપટOુ ંપ8રણામ ñુ ંછે? બાઇબલ આપણન ેકપટ િવષે ñુ ંશીખવે છે? જો 
કપટ ખરાબ સમાચાર છે, સારા સમાચાર ñુ ંછે? આ પાઠમા ંતમારા Ýાનમા ંવધારો થવાની ધારણા છે અન ે
છેતરિપxડ#ની સમજ અને સબંધંોને િવભાજન અન ેનાશ કરવાની તેની શï:ત છે. 
 

પાઠ 2 મા ંઆપણ ેશીíયા ક) તેના ભાઇ અન ેતેના િપતા યાtબૂને છેતર#ન,ે :થમ જAમેલા જAમલેા જAમલેા 
અને :થમ જAમેલાને આશીવાIદ આ+યો. હવે પાઠ 3 મા ંêણવા મળે છે ક) ક)વી ર#તે ઇસાએ પોતાના 
ભાઇના ઇરાદા0વૂIક અને કપટ0ણૂI tૃ7યનો 2વીકાર કયõ હતો ક) તે તેના માટ) યોHય છે. âુઓ 8રબકાહની 
યોજના !કબ માટ) è.ુલી છે. ઇસાના ^7ૃL ુિવશે êણો. 
 

છે.લ,ે આ વાતાI અ\યાસ કયાI પછ# અમે ëયï:તગત :િત*બxબ માટ) સમય લેવી જ જોઈએ. કપટ સાથે મારો 
પોતાનો અOભુવ ñુ ંછે? Tાર) ßુ ંછેતરતી é ંઅને Tાર) ßુ ંછેતરનાર é?ં F27+ચર શીખવે છે ક) અમે પણ 
êતને છેતરÄુ ં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 :7Lçુરને તમારા :િતભાવ પર િવચાર કરો. 
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 3.= !/)! 1к#'$= $2#" к#,    
B)( 9 

 

/T1$%: વાચંો ઉ7પિç 27. 
 

*V:)1$: છેતરિપxડ# આ વાતાIનો એક મહ7વ0ણૂI ભાગ છે અન ેઅAય વાતાIઓOુ ંપાલન કર) છે, તે 
ક)ટલાક સમય લાગી શક) છે અને બાઇબલમા ંવધારાના સદંભõનો અ\યાસ કર) છે ! કપટ િવશે બોલ ેછે. 
કપટ ñુ ંછે? !ઓ છેતર) છે તેઓને ñુ ંપ8રણામ આવે છે? qુટ સમ2યા ñુ ંછે? આ અને અAય :{ોના જવાબ 
આપવા અમે Öજનેિસસ છોડ#ñુ ંઅને 0રૂક સદંભõ શોધીñુ.ં આ તમને બાઇબલના ંâુદા âુદા 02ુતકોમા ંyલોકો 
શોધી કાઢવા અન ેઈaરOુ ંવચન આપણન ેશીખવવાની તક આપ ેછે. 
 

1. મા7થી 13: 22-23 - એવી ઘણી વ2Y ુક) ! આપણને ઘણી વાર છેતરતી કર) છે? ______________ 

2. યિમöયા 17: 9 - કપટ Tાથંી આવે છે? _______________________________________________ 

3. માકI 7: 20-23 - �દયની Pદર ñુ ંરહ) છે? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. લેિવટ#સ 19:11 - ઈaરના આદ)શ ñુ ંછે? ______________________________________________ 

 

મેôL ુકપટ ક) ! સપંિç સાથે આવ ેછે બોલ ેછે અમે એક સમયે અથવા બીê બધાએ સપંિçના કપટનો 
અOભુવ કયõ છે. તે ઘણીવાર ફ:ત એટdુ ંજ બને છે કારણ ક) તે કંઈક છે ! અમે ફ:ત માનÄુ ંજોઈએ ક) 
અમાર# પાસે હોÄુ ંજોઈએ. એકવાર ખર#દ# કરવામા ંઆવી છે અથવા સપંિçની મા<ા :ા+ત થઈ છે 7યાર) 
અમે íયાલ અOભુવીએ છ#એ ક) અમને િવaાસ છે ક) ત ેસતંોષ અથવા Cખુ અથવા સતંોષ અથવા િમ<તા 
લાવે છે અથવા ! કોઈ માને છે ત ેપસદં કર# શક) છે. સ7ય એ છે ક) આપણ ેâૂઠાણાનંે માનવા માટ) છેક છે. 
 

િયમ×યાહ આપણને કહ) છે ક) આપણને �દયની તકલીફ મળ# છે અન ેતે ઠ#ક થઈ શકતી નથી. તે કહ) છે ક) 
�દય કપટ# છે અને ઇલાજ બહાર છે. પાપ �દયની Pદર અને પાપOુ ંરહ2ય છે ત ેછેતરિપxડ# છે. સ¡ન 
äી સાથે વાત કર# હતી åયાર) એડન ગાડIનમા ંઆ ઘટના યાદ. તેમણ ે! કંઈ કÑુ ંતે કપટ# હY ુ.ં અને, હવે 
માકI અમને કહ) છે ક) �દય તેની Pદર છેતરિપxડ# કર) છે. તે એક ભાગ છે ! આપણે પાપી મOfુય છ#એ. 
 

લેવીયમા ંભગવાનની આÝા એ છે ક) આપણ ેએકબીêને છેતરવા નથી. આપણા સારા માટ) તે આ આદ)શ 
આપે છે. નRધÄુ ંક) !કબ åયાર) કપટમા ંëય2ત હતા 7યાર) તે âૂ¬ંુ બોલે છે. તેમણ ેપોતાના િપતાને એક 
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વખત નહ~ પરંY ુઘણી વખત ખોsંુ બો.યા. કપટ બધા એક âૂઠાÍુ ંછે બાઇબલ શીખવે છે ક) ûુfટ ëયï:ત 
âૂઠો છે અને âૂઠાણાનો િપતા છે. તેમા ં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 Tાથંી આવ ેછે? _____________________________________________ 

3. 1 કોર~થી 3:18 - આપણે ñુ ંકરવાOુ ંબધં કરÄુ ંજોઈએ? __________________________________ 

4. 1 યોહાન 1: 8-9 - આ પેસજે લખો: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. 1 પીતર 2: 21-22 - *Å2તOુ ંઉદાહરણ ક) આપણ ેઅOસુરÄુ ંછે? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. યોહાન 14: 6 - ઈC ુ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)લા ંતેનો 0<ુ એસાવ હતો. છેતરિપxડ# પહ)લા ંતેના ઘરમા ંરહ# હતી તેમણે 
! જોઈ શãુ ંન હY ુ ંતે પર િવaાસ ન કયõ. સ7ય અન ેછેતરિપxડ# સહઅï2ત7વ ન કર# શક). એક સાચા 
સા(ી છે અથવા તો કપટ કરનાર સા(ી છે. 
 

સ7ય ઈC ુપાસેથી આવ ેછે સ7ય તે કોણ છે ત ેસાર છે. તે કહ) છે ક) તે જ માગI, સ7ય અને Qવન છે. શેતાન 
ખોટા સાથે અમન ેછેતરÄુ ંમાગંે છે 7યાર) અમે સ7ય માટ) તેમને િવaાસ કર# શકો છો સૌથી મહ7વની બાબત 
એ છે ક), આપણે પોતાને છેતરવાનો રોકવાની જVર છે. આપણ ેઆપણી êતન ેછેતરÄુ ંકર# શક#એ છ#એ ક) 
åયાર) આપણે ખર)ખર કંઇ નથી 7યાર) અમે કંઈક છ#એ. અમે િવચાર# શક#એ છ#એ ક) આપણ ેમહ7વ0ણૂI 
અથવા |úુ]શાળ# છ#એ અથવા ! કોઈ અમને છેતરવા અને અમને બીêઓ માટ) ºેfઠ લાગે છે. છેતરતી 
નથી. ભગવાનની મêક નથી. સેAટ પોલ અમને ગલાતી 6: 7-8 મા ંજણાવે છે ક) આપણે ! બી વાવએ 
છ#એ તે આપણે લણÄુ ંપડશે. તે ખતેીનો િસ]ાતં છે. જો આપણે ઘØના બીજ રો+યા ંતો આપણ ેઘØની 
કાપણી મેળવી શક#એ. તેથી, જો આપણે આપણા Qવનમા ંછેતરિપxડ# અને ખોટા વ2Yઓુને રોપતા હોઈએ, 

તો આપણે ફ:ત પોતાન ેછેતરÄુ ંજોઈએ જો આપણે એમ માનીએ ક) આપÍુ ંQવન સ7ય અને S2ટ 
કાપવાનો છે. 
 

સેAટ ƒહોન અમને ખરાબ સમાચાર અને સારા સમાચાર આપવા માગંે છે. ખરાબ સમાચાર એ છે ક) જો 
આપણે પાપ વગર હોવાનો દાવો કર#એ તો આપણે ફ:ત પોતાને છેતરÄુ ંછે અમ ેપોતાને સ7ય કહ)વાની 
નથી. તે કહ) છે ક) સ7ય આપણામા ંનથી. તમે છતા,ં CવુાતાI એ છે ક) જો આપણે આપણા પાપો ક|લૂ કર#એ, 
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તો તે િવaાC ુઅને Aયાયી છે અને તે આપણા પાપોન ેમાફ કરશે. !મ તે ઈÜાહ#મ, ઇ2હાક અને યાtબૂના 
વફાદાર હતા, તેમ ત ેઆપણા માટ) વફાદાર છે અને ઈCનુે કારણે આપણા બધા પાપોને માફ કર) છે. ઈaર 
ઇZછે છે ક) આપણ ેપોતાન ેઅને તેમના માટ) સ7ય-બનો બનો. 
 

અમે બધા કપટના પાપ માટ) દોિષત છ#એ. અમાર# 87યાઓ !કબ અને ર#બકાહ કરતા ંઅલગ હોઈ શક) છે 
પરંY ુછેતરિપxડ# તે છેતરિપxડ# કર) છે ક) ભલ ેતે પોતે જ ભજવે છે ઈC ુઅમને બધા છેતરÄુ ંક) અમને ^:ુત 
સેટ આવે છે અમારા �દય અમને છેતરÄુ ંઅમને દગો શેતાન આપણને છેતર) છે આâુબાâુની ûુિનયામા ં
તેની êહ)રાતો અન ેK+ુતાની, અને િમ<ો અન ેtુsંુબીજનો પણ અમને છેતરવા કરશે. પરંY ુઈC ુએવી 
ëયï:ત ન હતા ક) કોઈ કપટ ન હતો. CવુાતાI એ છે ક) તનેે તેના Qવનની 8કxમત હોવા છતા,ં હવે આપણે 
તેને પોતાના પગલામા ં^:ુત ર#તે અOસુરવા સçા આપી છે કારણ ક) ત ેછેતરિપxડ#ને ના|દૂ કર) છે !થી 
સરળતાથી તેના ûુfટ મા ંઅમને. <ેસ અન ેદયા તેમના સ7ય તેમના બાળકો અને તમેના 8કxગડમ ઓફ 
ચીજોનો તર#ક) રહ)વા માટ) મફત CયુોÖજત 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 ં0છેૂ છે? ______________________________________________________________ 

3. એસાવનો જવાબ ñુ ંછે? ___________________________________________________________ 

4. !કબના છેતરિપxડ# ઢાકં# રહ# છે. દર)ક માણસની 8હxસક ભાવના7મક :િત87યાની નRધ લો: 
 એ. yલોક 33 મા ંઆઇઝેકની :િત87યા: _________________________________________ 

 બી. yલોક 34 મા ંએસાવની :િત87યા:__________________________________________ 

5. બનંે 0qુુષો છેતરતી કરવામા ંઆવી હતી. તઓે !કબ કLુã છે એÄુ ંમાનતા ન હતા. એસાવ 36 
yલોકમા ં!કબ િવષે ñુ ંકહ) છે? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. yલોક મા ં36 એસાવ તેમના િપતા સાથે pleads, "મારા િપતા, પણ મને પણ, પણ મને આનદં! ... 
તમે મારા માટ) કોઇ આશીવાIદ અનામત નથી?" yલોક મા ં37 આઇઝેક તમેણે યાtબૂ બuુ ંઆપી 
અને 0છેૂ છે ક), એસેસ કહ) છે, તો પછ# ßુ ંતમારા માટ) ñુ ંકર# શtંુ, મારા દ#કરા? "આ િપતાન ેક)ટલો 
બગાડÖો છે? એસાવ 38 yલોકમાથંી ñુ ં0છેૂ છે? _________________________________________ 
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7. તેથી, આઇઝેક એસાવન ેઆશીવાIદ આપે છે તે 39 અન ે40 મા ંછદંો ñુ ંકહ) છે? ________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

8. ñુ ંઆ અવાજ તમન ેઆશીવાIદની !મ? યાtબૂના આશીવાIદના શNદો સાથ ેઇસાકના શNદો 
સરખામણી કરો. ___________________________________________________________ 

 

#,W*=Xш$: અમે આ વાતાIના Pત તરફ દોર#એ છ#એ. આવવા વu ુછે, તેમ છતા ંઆશીવાIદ આપવામા ં
આëયો છે. આ પ8રવારમા ંછેતરિપxડ# તેના માગ× છે. ઈaર) 8રબકાહને કÑુ ંહY ુ ંક) åયાર) Ä]ૃ Lવુાનની સેવા 
કરશે 7યાર) ñુ ંતે મનમા ંછે? 

 

1. જો ર#બકાહ અને !કબ તેમના હાથમા ંરમતા ન હતા તો વાતાI અલગ ક)વી ર#તે હોઈ શક)? ______ 

______________________________________________________________________________ 

2. કોઈ પણ િપતાની :િત87યામા ં8દલગીર# ન કર# શક) તÄે ુ ંમદદ કર# શક) છે. જયાર) જAમિસ] 
અિધકારને િધ[ારવામા ંઆવી 7યાર) શા માટ) એસાએ અચાનક આશીવાIદની જVર હતી તે જોઈને 
આ£યI થઈ શક) છે અને આઇઝેકના માગ× ફગાવી દ)વાયા હતા. આશીવાIદ તમેને ñુ ંઅથI હતો? તે 
આશીવાIદ િવના હવ ેQવન QવવાOુ ંક)ટdુ ંહશ?ે _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આપણા માટ) 2વગwય િપતાનો આશીવાIદ હોઈ શક) ક) !મને તેમણ ેપોતાની :િતમામા ંસ¡ન કLુã છે 
અને હવે તેને 0નુઃ2થાિપત કરવા અને તેની સાથે :મેાળ સબંધંો લાવવા માગ ેછે? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. એસાવ પોતાના િપતાના આશીવાIદ :ા+ત કરવા માટ) :ખર હતા. ñુ ંઆપણ ેઆપણા િપતાની 
આશીવાIદ :ા+ત કરવા િવશે :ખર છ#એ ક) એસાવ તનેા િપતા પાસેથી આશીવાIદ મેળવે છે? તમારા 
િવચારો: _________________________________________________________________ 

5. ભગવાનન ે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\યાસમા ંઆ 
પïં:તઓનો ઉ.લખે કરવામા ંઆëયો હતો. ફર# એકવાર તમને ઇAડ):સ કાડI પર પેસજે લખવા માટ) :ે8રત 
કરવામા ંઆવે છે અન ેઆ શNદોના સ7યનો આનદં માણવા માટ) આગામી ક)ટલાક 8દવસો િવતાવે છે. તમે 
ક|લૂાત ના :કાશન અને ભગવાન વફાદાર અને મા< છે ક) સ7ય êણવાની આનદં શોધી અને તમારા 
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બધા પાપો માફ કરશે અને તમે ñ]ુ, તમે તેમના 0<ુ, ઈC ુમા ં:ામા*ણક બનાવવા શNદો તર#ક) તમે 
આશીવાIદ દો. 

d(" *#b: છેતરિપxડ#નો િવનાશ અમારા બધા આસપાસ છે પ8રવારો સબંધંો સાથે સઘંષI ëયવસાયો 
િનરાશા સહન કર) છે. રાજક#ય આધાર નાશ અને નાશ :િતfઠા સાથે Pત આવે છે. 
  

1. જો તમે કોઈની સાથે છેતરાશો તો ñુ ંપ8રણામ આવશે ક) તમે છેતરનારા છો? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ñુ ંછેતરિપxડ# હતી? _______________________________________________________________ 

3. આ છેતરિપxડ#થી કયા સબંધંો Yટૂ# 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 તનેે 2વીકારવા પહ)લા ંઆવવા 
:ો7સા8હત કર) છે. તે આપણા Qવનનો એક ભાગ બનવા માટ) સ7ય ઇZછે છે, તે સ7ય ! ખોsંુ અને સ7ય 
ક|લૂે છે ! તમેના :ેમ અને (માને :ા+ત કર) છે. 
 

&)9]$): હ) ભગવાન ભગવાન, ßુ ંક|લૂ કqંુ é ંક) કપટ મારા �દયમા ંછે. તે �દયની ï2થિત છે અને માર# 
Pદર કોઈ ઇલાજ નથી. ßુ ંખોટા ?ારા છેતરતી é ં! મારા Pદરથી આવે છે કારણ ક) ßુ ંએક પાપી માનવ 
é.ં પરંY ુતમે સ7ય છો. તમાqંુ વચન સ7ય છે તમ ેમને કહો છો ક) તમે મારા પાપ ક|લૂ કર#ને તમે 
વફાદાર છો અને Aયાયી છો અને મારા બધા પાપને માફ કરશો. ßુ ંમાનતો હતો તે પહ)લા ંßુ ંઆÄુ ંé ંક) 
તમાqંુ 0<ુ ઇC ુમારા �દયની ï2થિત માટ) ઉપચાર છે. તેમણે મારા Pદર તેમની ર#તે હોઈ શક) છે.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

B)( 5 

 

1J#R:: !કબે તનેા િપતા અને તેના ભાઈને છેતયõ અને તેમના િપતાના આશીવાIદ મેળëયા હતા. 
એસેઆને ભાગંી ગઇ હતી åયાર) તેમને ખબર પડ# ક) યાtબૂને આશીવાIદ અપાયો હતો અને તેના િપતાએ 
તેના માટ) અનામત આશીવાIદ માટ) તેના દ#કરાને િવનતંી કર# હતી. પરંY ુઆપવામા ંકોઈ આશીવાIદ ન 
હતી આઇઝેક તેના ભાઇ પર !કબ આિધપ7ય પર bestowed હતી અને બધા એસાવના સબંધંીઓ તેમના 
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નોકરો બનાવી. તેના આશીવાIદમા ંઅનાજ અને નવા hા(ારસથી પણ સશ:ત રહ)Ä ુ ંજોઈએ. હવે એ વાતાI 
ચાd ુરહ# છે કારણ ક) એસાવને ûુઃખ થાય છે ક) ત ેતેના િપતા પાસેથી :થમજિનતની આશીવાIદ મળેવે છે. 
 

/T1$%: ઉ7પિç 27: 41 ઉ7પિç વાચંો 28: 9. 
 

*V:)1$: ભાગ 1 મા ંઆપણે :બોધક િયમ×યાહ પાસથેી શીíયા ક) "�દય બધી વ2Yઓુ અને ઉપચારથી 
ઉપર છેતરિપxડ# (યિમöયા 17: 9). 8ડસે+શનએ પાપના િવનાશક શï:તન ેગાડIનમા ં:ગટ કયõ હતો åયાર) 
સપI äીન ેછેતરતી હતી અને તેણે ફળ ખાધો (ઉ7પિç 3:13). દગો �દયની પાપી ï2થિત દશાIવે છે. છેતરÄુ ં
અમને બધા યાદ અપાવે છે ક) ઈaરની :િતમા પાપ ?ારા બગાડ) છે. અમ ેતેને િનમાIણ કરવા માટ) 
:િત*બx*બત કરવામા ંઅ(મ છે કારણ ક) ત ેહ)Y ુહતો.  
 

U:):)+: એસાવ વ2Yઓુને આરામ આપવા માટ) નહોતી. મા ંવાતાI ફર# શV કરો Öજનેિસસ 27:41. 
 

1. એ ^જુબ એસાવના મનમા ંñુ ંિવચારો આવે છે yલોક 41? ________________________________ 

2. yલોક ^જુબ ઇસાના મનમા ંñુ ંિવચારો આવે છે 41 એ?___________________________________ 

3. એસાવના રોષના ^ળૂમા ંñુ ંહY ુ?ં શા માટ) રોષ (yલોક 41 બી)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. તેમણે ñુ ંકરવાની યોજના કર# છે (yલોક 41)? _________________________________________ 

5. આ યોજનામા ંતેના ભાઇ _____________  નો નાશ કરવા તેના મનમા ં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 ઘરેાયેલા 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 મનમા ંûુfટ િવચારોOુ ંપાલનપોષણ કરો. ક)મ 
ન8હ? 2લીપ ûુfટ ëયï:તને પદવી મેળવવાની 

7. 8રબેકાએ ઍસાએ ! આયોજન કLુã છે તેનાથી પવન æકંાય છે અને !કબને ઝડપથી êણ કર) છે. 
મા ંયાtબૂને ñુ ંકહ) છે yલોક 42? ____________________________________________________ 

ઇસાએ તેન ેશોધી કાઢ•ુ ંછે તેમની યોજના છે તેના િપતા ^7ૃL ુપાóયા 7યા ંCધુી રાહ જોવી પડ) છે. 
8. :કરણ 27 મા ં<ીQ વખત 8રબકા !કબને કહ) છે (yલોક 43): __________________________ 

:કરણ 27 મા ંઅAય બે સદંભõ શોધી કાઢો અન ેનRધો ક) åયા ંતેઓ મળ# આવે છે: 
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 એ. ___________________________________________________________________ 
 બી. ___________________________________________________________________ 

9. 8રબકાહની Cચૂનાઓ "મારા અવાજને પાળે છે." ßુ ં! કßુ ંતે કરો. આ લેખ તેના પા<મા ંñુ ંઆપી 
શક) છે? ________________________________________________________________________ 

!કબ સાથે તેના સબંધંમા?ં ________________________________________________________ 

10. :માણે 8રબકાહની યોજના ñુ ંછે છદંો 43-45? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. ર#બેક) !કબની અિવચાર# :2થાન (ઇિસઝ 46) ન ેઇઝેબને ñુ ંઆ+Lુ ંછે? ઉ7પિç 26: 34-35 
ક)ટલાક સમજ આપશે. _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

12. Öજનેિસસ મા ં28: 1-2 આઇઝેક તેના માટ) !કબ પ7ની લેવા માટ) 7મમા ં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 સગાનંે હારાન અથવા પાùા-અરામમા ંમોક.યા 
હતા. યાtબૂને ñુ ંકરવાOુ ંહY ુ?ં ______________________________________________________ 

13. ઇઝેકને યાtબૂને ! વરદાન મ™યા હતા, તે તેના માગI પર તેમને મોક.યા તે પહ)લા ં(ઉ7પિç  
28: 3-4)? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

14. આમાથંી કયો શNદ ! યાtબૂના દાદા ઈÜાહ#મ અન ેતનેા િપતા આઇઝેકને આ+યો હતો તે સમાન 
છે. _____________________________________________________________________ 

15. Öજનેિસસ 28: 5 મા ંયાtબૂ તેમના કાકા _________________________________ સાથે હતા ક) ! 
______________________ ના ભાઈ હતા. તમેના િપતા ____________ હતા ફર# એકવાર આપણે 
જોLુ ંક) વશંને સાચવી રાખÄુ ંએ ઈCનુા રકતર)ખા માટ) મહ7વ0ણૂI છે. આ કરાર અÜાહમ અને તેના 
વશંજો 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 રÑુ ં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 èશુ કરશે ક) તે ઇyમાએંલના પ8રવારને બીQ પ7ની લેવા માટ) ગયો હતો? 

છેવટ), !કબ તેની માતાના ભાઈને ગયો. ઇસામાના ઘર) જવા એસાવ સાથ ેñુ ંખોsંુ થશે? 

ભગવાનના ûૂતને મા ંઈyમાએલ િવષે હાગારને ñુ ંકÑુ ંતે યાદ કરો ઉ7પિç 16: 11-12. _________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Öજનેિસસ 25:18 (એનઆઇવી) કહ) છે, "અને તેઓ તમેની સાથે સબંિંધત તમામ êિતઓ તરફ 
ûુyમનાવટમા ંરહ)તા હતા." 

 
 

&2"^'0': વાતાI એક અલગ વળાકં લેવા Pગે છે પરંY ુઅમે !કબ સાથે હારાનને આગળ ધપાવતા 
પહ)લા, આપણ ેñુ ંથઈ રÑુ ંછે તે Pગેની અમાર# પોતાની લાગણીઓ અન ેવલણ પર :િત*બx*બત કરવા 
માટ) સમય કાઢવો જVર# છે. એક ઘર વહªચાયેdુ ંછે ÜધસI એકબીê સાથે મતભેદ છે િપતા તેમના 0<ુો 
સાથે બાâુઓ લઈ રXા છે િપતા ભગવાન વચન છે ક) ! તેમને તેમના િપતા અÜાહમ માથંી નીચે પસાર 
કરવામા ંઆëયો હતો åયાર) આ ભાઈઓ ગભાIશયમા ંહતા 7યાર) યહોવાએ 8રબકાને કÑુ ંહY ુ ંક) તેઓ âુદા ં
âુદા ંâુદા ંâુદા ંકામ કરશે. દ)ખીતી ર#તે, તે બરાબર ñુ ંથઈ રÑુ ંછે તે છે. 
 

!કબે જAમેલા અને :થમજિનતોના આશીવાIદ બનંેન ેબાધંી રાíયા હતા. Aયાયી, તે એસાવના હતા પરંY ુ
હવે એસાવ તેમને અન ેતેના િપતા અને ભાઇન ેિધ[ારતા હતા. તેથી ઘણી વખત આ! આપણ ેસમાન 
કથાઓ સાભંળ#એ છ#એ. ! ભાઈઓ હવ ેએકબીê સાથ ેવાત કર) છે અન ેબહ)નોથી ûૂર રહ# ગયા છે. 
અસતંોષ અને K2ુસો ફ)2ટડI છે; સબંધં Yટૂ# ગયા છે અન ે:ેમ ખોવાઈ ગયો છે. 
 

આ ચો[સ પ8રવારના ભિવfયને જોખમ છે? જોખમ વચન કરાર વચન અï2ત7વ છે? આઇઝેક વચનનો એક 
મા< વારસદાર છે. તેમન ેફ:ત બ ેદ#કરા છે અને હવે તે 0<ુો પૈક# એક તેમાથંી ! બuુ ંિપતા માટ) હY ુ ં
તેમાથંી ûૂર થઈ ગLુ ંછે. અAય 0<ુ તેના ભાઇન ેમાર# નાખશે તેÄુ ંભયભીત થાય છે. આ બધામા ંભગવાન 
Tા ંછે? તેમણે આ tુsંુબ 7યQ છે? તેમણ ેએÜાહમ અન ેતેના વશંજો સાથે કર)લા કરાર િવશે તેમના મનને 
બદ.Lુ ંછે? એÄુ ંલાગે છે ક) આ પ8રવારમા ંછેતરિપxડ#એ ભગવાનની સમ< યોજનાને સકંટમા ં^કૂ# છે. 
તમારા િવચારો: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

પરાવિતöત :{ોના જવાબો હોતા નથી પરંY ુતઓે અમને શT છે ત ેPગે િવચારવાની પરવાનગી આપે છે. 
તેઓ અમન ેક.પના કરવાની તક આપ ેછે ક) ત ેબીê કોઈના âૂતામા ંરહ)વાOુ ંñુ ંહોઈ શક). *ચxતનકાર# 
:{ો અમને હાડI :{ો 0છૂવા માટ) પરવાનગી આપે છે. આ બધામા ંભગવાન Tા ંછે? તે ñુ ંિવચાર) છે? તે 
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કંઈ પણ કરવા જઇ રXો છે? તે K2ુસે છે? આ tુsંુબ સઘંષI જોવા માટ) તેને ñુ ંકરÄુ ંજોઈએ, પણ એક ભાઈ 
અAય મારવા ઇZછા? ñુ ંભગવાન એ બધા છેતરિપxડ#ને મâૂંર કર) છે ! ચાd ુછે? બધા Yટૂ)લા સબંધંો હોવા 
છતા ંñુ ંત ેપોતાના હ)Yઓુ 0રૂા ંકર# શક)? તમારા િવચારો: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 અOભુÄુ ંશV કqંુ é ંવu ુßુ ંઆઇઝેક અને તનેા tુsંુબ િવશે વu ુ
êણવા ßુ ંñુ ંથઈ રÑુ ંછે તનેી સાથે ઓળખી શોધવા. મારા tુsંુબમા ંસખત ચીજો æકુ# ગયા છે ! ર#તે 
આપણે એકબીê સાથે ëયવહાર કયõ છે તે જખમો લાદવામા ંઆëયા છે અને ઘાયલ મટાડÄુ ંનથી લાગYુ.ં 
ßુ ંતમને Yટૂ)લા સબંધંોન ેમટાડવા માટ) કßુ ંé ંûુઃખ અને પીડા માટ) તમારા :ેમ લાવો. અમને Cખુેથી 
Qવવા માટ) 0નુઃ2થાિપત કરવા માટ) અમાર) શાિંતની જVર છે ßુ ંમારા �દય પર એક ખાસ *ચxતા પહ)લા ં
તમે લાવવા. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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1J#R: 

 

!કબ તેમના Qવન માટ) ભાગી તેમણ ેએક માતા પાછળ છોડ# દ#ધી !ણે તેના ભાઈ અને તેના િપતા 
બનંેને છેતરવામા ંતેમની સાથે ભાગીદાર# કર# હતી. તેમણે પોતાના :થમ જAમેલા દ#કરા માટ) િપતાને ûુઃખ 
આપÄુ ંછોડ# દ#uુ ંહY ુ,ં ! તેમના જAમિસ] અિધકાર અને આશીવાIદન ેd ૂટં# લીધા હતા. તેણે એક ભાઈની 
પાછળ છોડ# દ#ધી !ણે તને ેહ7યા કરવા પર પોતાOુ ંમન સેટ કLુã હY ુ.ં 
 

તેમ છતા,ં હારાનની ^સુાફર# પર તેમનો અOભુવ તેમના Qવનમા ંફ)રફાર કયõ. આવા પ8રવતIન િવશે ! 
ર#તે લાવશે ત ેસાથે ñુ ંથઈ શક) છે? તમે આ વળાકં માટ) પાઠ 4 ઘ8ડયાળનો અ\યાસ કરો છો, !કબના 
Qવનમા ંઆ નવી શVઆત. 
 

અ^કુ સમય પછ#, યાtબૂ હારાનમા ંઆëયો અન ેતેના કાકાને મ™યા, તેની માતાના ભાઈ. તેમના Qવન 
સબંધંીઓ વZચે રહ)તા !વા ñુ ંહશ?ે રશેલ માટ) !કબનો :ેમ શીખવો. પરંY ુઆ વાતાI તેના િપતાના 
કપટથી જ8ટલ બની êય છે. 
 

અને, હા, 7યા ંપર#ણામો હતા આ િપતાના અનૈિતક યોજનાના પ8રણામોને બહાર કાઢો. �દયરોગના ñુ ંહતા? 

કોણ પીડા સહન? 

 

આ પાઠ અમન ેનવેસરથી અને નવી શVઆતનો અOભુવ કરવા માટ) અમારા ëયï:તગત Qવનન ેઓડIર 
કરવા આમ<ંણ આપ ેછે. તમે તેના શNદ મા ંભગવાન ભગવાન અન ેતેમના લોકો વZચે અOભુવી તર#ક) 
તમાર# પોતાની નવી શVઆત નRધ લો. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

'=#ш=')9% 3#)$ ;5<%  
 

B)( 9 

 

 

*V:)1$: આ શNદ ^íુય વ:તા તમને એક પ8ર*ચત શNદ હોઈ શક) છે. ઓ.ડ ટ)2ટામેAટના <ણ સૌથી 
êણીતા tુsંુબો અÜાહમ, આઇઝેક અને યાtબૂ છે. આ શNદ ^íુય વ:તા લે8ટન શNદ િપY,ૃ અથવા િપતા 
પાસેથી આવ ેછે. આ 0qુુષો યßદૂ# લોકો, 8હ« ૂરાfSના 0વૂIજ તર#ક) ગણવામા ંઆવ ેછે. ઉ7પિç 28: 10-22 
મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર) !કબન ેશાaત કરારOુ ંવચન આપÄુ ંપસદં કLુã છે. 
 

/T1$%: ઉ7પિç 28: 10-22 વાચંો. અમ ે!કબ સાથ ે^સુાફર# તર#ક) વાતાI સાથે ચાd ુરાખવા દો. !કબે 
બેરશેબા છોડ# દ#ધી છે, åયા ંતેમના માતાિપતા રહ) છે અને મા ં^સુાફર# 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. મા ંતેના 2વ+નOુ ંવણIન કરો yલોક 12: ___________________________________________ 
 એ. yલોક 13 ^જુબ સીડ#ની ટોચ પર કોણ હતા? _____________________________________ 

 બી. તેણ ેકÑુ ંક) ત ેકોણ છે? ______________________________________________________ 

 સી. તેણે ñુ ંકÑુ ંક) તે ñુ ંઆપશે? __________________________________________________ 

 ડ#. yલોક 14 મા ંતેમણ ેયાકબના વશંજોને ñુ ંવચન આ+Lુ?ં _____________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ઈ. કોણ !કબ અને તેમના સતંાન  ?ારા આશીવાI8દત થશે (yલોક 14)? ____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

3. yલોક 15 મા ંતેમણ ેñુ ંવચન આ+Lુ?ં 

 એ. ßુ ંé ં_______________________________________________________________ 

 બી. અને ઇZછા __________________________________________________________ 

 સી. અને ઇZછા ___________________________________________________________ 

 ડ#. ß ુનહ# કqુ ___________________________________________________________ 
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4. ફર# એક વાર જમીન અને સતંિતના વચનOુ ંવચન આપવામા ંઆëLુ ંછે. એ જ વચન ઇÜા8હમ 
અને ઈ2હાકને કરવામા ંઆëLુ ંછે ! યાtબૂન ેકરવામા ંઆëLુ ંછે. તે ભગવાનની હાજર#ની 
êKતૃતાન ેêKતૃ કર) છે (yલોક 16). મા ંતેમની :િત87યા ñુ ંછે yલોક 17? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. દ)ખીતી ર#તે, આ 2વ+ન રા<ે 18 ના yલોક માટ) થLુ ંહY ુ ંક) "સવારના :ારંભમા ં..." યાtબૂ ñુ ંકર) 
છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. તેમણે ñુ ં2થળ નામ આ+Lુ?ં _____________________ તમારા બાઇબલમા ંæટનોÒસ âુઓ. તમાર# 
પાસે એક નRધ છે ! બેથેલ શNદનો અથI આપે છે.___________________________________ 
બેથેલ શNદ બે શNદોથી આવેલો છે: બેથ !નો અથI થાય છે ઘર અન ેએલા !નો અથI ભગવાન. 
 

7. છદંો મા ં20-22 !કબ એક :િતÝા કર# હતી. આ :િતÝા બનં ે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) અન ેતેમના પર નજર રાખશ,ે 2) તમેને ખોરાક 
અને કપડા ંઆપો, અને 3) તેને Cરુ*(ત ર#તે તેના િપતાના ઘર) પાછા આપો, પછ# 1) ભગવાન 
તેમનો દ)વ હશ,ે 2) પôથર, અથવા 2તભં, ભગવાનOુ ંઘર હશે, અને 3) ભગવાન તમેને આપ ેછે 
ક) બuુ,ં તેમણે ભગવાન માટ) દસમી પાછા આપશે. 

 

8. ઉ7પિç 28:22 ઈaરOુ ંદશમો ભાગ આપવાOુ ં:થમ બાઇબલOુ ંસદંભI છે. !કબ ભગવાન પાછા 
:ા+ત ક) તમામ દસમા આપવાની ન[# કLુã. દસમી તમેના દશમો ભાગ હતા. બાઇબલમા ંઅAય 
2થળોએ પોતાની સપંિçના દશાશં ભાગનો ઉ.લખે કયõ છે દશાશંની :થા હાલના આજ Cધુી નીચે 
આવી છે. ચચIમા ંયાtબૂના ઉદાહરણને અOસુરવામા ંઆવે છે. દસમા દશાશં ભાગOુ ંએક 
માગIદિશöકા છે. દશાશં ક(ાએ અમને Bયાન0વૂIક રાખે છે ક) આપણે ભગવાનથી ! કંઈ આëયા છ#એ 
તે બuુ ંજ છે. તે એ જ છે ! આપણી પાસે છે અને Qવનની જV8રયાત 0રૂ# પાડ) છે. 
 

 
B)( 4 

 

&2"^'0': ફર# એક વાર આપણે અમારા અ\યાસમા ંથોભવો અન ે! બALુ ંછે તનેા પર િવચાર કરવા 
માટ) સમય કાઢવો જVર# છે. યાtબૂ તેના કાકા લાબાનના ઘર)થી નાસી ગયા છે ત ેપોતાના Qવન માટ) દોડ) 
છે. ર2તામા ંતે રા<ે તારાઓના PતગIત તનેા માથાને ખડક પર આરામ કર) છે. તમેની પાસે એક 2વ+ન છે, 
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પરંY ુઆ મા< કોઇ âૂના 2વ+ન નથી આ એક 2વ+ન છે !મા ંઈÜાહ#મ અને ઈ2હાકને આપવામા ંઆવેલી 
! વચન તેમને આપવામા ંઆëLુ ંછે તે વચન સાથે ભગવાન તેમની પાસે આવે છે. આ જમીન તેના અન ે
તેના વશંજો હશ,ે અને તેના વશંજો 0ôૃવીના ચહ)રા પર uળૂ તર#ક) ફ)લાશે. સૌથી ઉપર, 0ôૃવી પરના બધા 
લોકો તેન ેઅને તેના ંસતંાન ?ારા આશીવાIદ આપશે. યાકબ આ 2થાન પર ભગવાનની હાજર#ને ઓળખે છે 
અને એક પôથરથી તેન ે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 સ*ં(+ત વાતાI છે.  
 

આ !કબ માટ) એક નવી શVઆત છે, એક વળાકં. જો આ સમય પહ)લા ંજોકબ પોતાના િપતાના દ)વન ે
મ™યો હતો? ઈaર) તેમને ñુ ંકÑુ?ં કંઈપણ? દ)ખીતી ર#તે, ભગવાનની હાજર# આ જHયાએ હતી !કબ 
ભયભીત હતો. તેમણ ે2વીકાLુã ક) આ ફ:ત કોઈ સામાAય જHયા નથી, પરંY ુતેને અ»ત ગણવામા ંઆવ ે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#(ણમા ં^કૂવા તૈયાર હતા. તમ ેમારા પર Bયાન રાખો 
કારણ ક) મને ભય છે ક) ßુ ંમાયાI જવાનો é.ં માર# પાસ ેકંઈ નથી તેથી તમે મારા માટ) ખોરાક અને કપડા ં
આપો છો. ßુ ંમારા ઘર, મારા tુsંુબ, બuુ ંપ8ર*ચત અને બuુ ં! :ેમ કqંુ é ંતેમાથંી ûૂર ચાલી રXો é.ં તમ ે
મને Cરુ*(ત ર#તે ઘર) પાછા લાવો છો? માગણી કરવા માટ) ઘણા બધા નવI 0છેૂ છે, ક) ઈaર તેમના માટ) 
આ બાબતો કર) છે! ñુ ંßુ ંTાર)ય મારા �દયની જV8રયાતો માટ) ભગવાનને 0છૂ# શtંુ é?ં åયાર) આવી સમય 
આવી શક) છે? _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

જો ßુ ંએટdુ ં8હxમતવાન નથી હોત ક) પહ)લા ં0છૂÄુ ંહોય તો, મારા �દયમા ંભાર) ñુ ંછે તે ßુ ંકહ# શtંુ é ંક) તે 
મને તેમના :ેમની ખાતર# અને મારા માટ) કાળQ આપશ?ે ñુ ંમને ખાતર# છે ક) ત ેમારા માટ) કાળQ લે છે 
અને મારા ભગવાન બનવા માગંે છે અન ેમને તેમના બાળક બનવા માગંે છે? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

યાtબૂ પણ વચન આપ ેછે ક) ભગવાન તેમના ભગવાન હશ,ે ક) તેઓ આ 2થળન ેઈaરના ઘર તર#ક) 
2વીકારો કરશે અને તે ભગવાનને ! તમેને આપે છે તનેા દશમો ભાગ આપશે. ñુ ંઆ જ ભગવાન તમારા 
દ)વ છે? ñુ ંતમે તેન ે!ણ ેતમારા �દયની જV8રયાતો 0રૂ# પાડ# છે તેને :ા+ત કયõ છે? જયાર) યાtબૂે 
પોતાને ભગવાન સાથનેા તનેા સબંધંની 8દëયતા આપીને દશાશં આ+યા હતા. તમે ક)વી ર#તે પોતાને 
તમાર# સાથેના તમારા સબંધંની સા(ી આપી શકો છો? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

&)9]$): હ) ભગવાન ભગવાન, તમે તેમના Qવનમા ંઓછા સમયથી યાtબૂને દ)ખાયા હતા. tુલ ûૂર ચાલી 
રÑુ ંહY ુ ંતે િનરાશાજનક હતા અને તેમન ે! કંઇ પણ પ8ર*ચત હતા તેમાથંી ûૂર હતા. તેમના એકાતંમા ંતમ ે
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આëયા હતા અને તેમને તમાર# હાજર#ની ખાતર# આપી હતી અને તેમન ેજણાëLુ ંહY ુ ંક) તમે તેમના દાદા 
અને િપતા સાથે ! કરાર કયõ છે ત ેપણ તેને આપવામા ંઆëયો હતો. તમ ેબદલાયા નથી. તમારો શNદ 
બદલાયો નથી. ßુ ંતમન ેમારા એકતામા ંઆવવા માટ) 0éૂ ંé.ં તમે મારા �દયની જV8રયાતો êણો છો ßુ ં
તમારો દ)વ બનવા અને મને તમારા બાળકન ેકાયમ માટ) બનાવવા બદલ આભાર કqંુ é.ં ßુ ંતમને અન ે
તમારા 0<ુ, ઇC,ુ કારણ ક) સબંધં છે ક) ! અમન ેસા(ી આપવા માટ) બો.ડ હોઈ શક) છે. મl તમને 8હxમતથી 
અને ઉદારતા0વૂIક આપને આપને આ+યા :માણે મl આપનો આભાર અન ેઆભાર માનો. _____________ 
______________________________________________________________________________ 

 

B)( 7 

 

 

1J#R:: !કોબે બેથેલન,ે તેના 2વ+નOુ ં2થળ છોડ¶ુ ંઅને હારાનની ^સુાફર# ચાd ુરાíLુ.ં તે 0વૂI લોકોની 
jિૂમમા ંઆવે છે. એક સાર# (ે<ે હY ુ ંઘટેાનંા <ણ ટોળા ંનQકમા ંપડ)લા હતા. આ ઘટેા ંમાટ) સાર# ર#તે 
પાણી 0qંુૂ પાડવામા ંઆવેલ છે. એક મોટા પôથર tવૂોના ^ખુ ઉપર ^કૂવામા ંઆëLુ ંહY ુ.ં åયાર) ઘટેાબંકરા ં
બધા ભગેા કરવામા ંઆવી હતી ભરવાડો પôથર ûૂર રોલ કરશે. પાણીથી ઘટેાન ેપાણી 0qંુુ પાડ¶ુ.ં åયાર) 
તેઓ સમા+ત થઈ ગયા 7યાર) ભરવાડો પôથર tવૂાના ^ખુના ^ખુ ઉપર ^કૂશે. 
 

/T1$%: ઉ7પિç 29: 1-14 વાચંો. આ પïં:તઓ મા ંઅમે અને લેહ માટ) રâૂ કરવામા ંઆવે છે યાદ રાખો, 
લાબાન 8રબકાહના ભાઈ, યાtબૂના કાકા છે. 
 

U:):)+: !કબ ક)ટલાક ભરવાડો સાથે વાતચીતમા ંસલંHન છે. 
1. યાtબૂની મા ંñુ ંêણવા મળે છે કલમ 4? _____________________________________________ 

2. પછ# ñુ ં0છેૂ છે yલોક 5? __________________________________________________________ 

3. yલોક 6 મા ંતે શીખે છે ક) લાબાન સાર# છે અને લાબાનની 0<ુી રાહ)લ રâૂ કરવામા ંઆવી છે. 
yલોક મા ં7 !કબ Cચૂવ ેછે ક) નQકના ઘટેા ંપાણીL:ુત અને ગોચર પાછા લેવામા ંઆવે છે મા ં
સમ2યા ñુ ંછે yલોક 8? ___________________________________________________________ 

4. રાહ)લ તેના િપતાના ઘટેા ંસાથે tવૂા પાસે આવી હતી. રશેલ એક હતી ____________________ 

5. યાtબૂે åયાર) રાહ)લ જોLુ ં(yલોક 10) ñુ ંકLુã? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. છદંો 11 અને 12 મા ંયાtબૂ રાહ)લને કહ) છે ક) તે કોણ છે અને તે તનેા િપતાને કહ)Ä ુ ંઘર ચલાવે છે. 
લાબાને åયાર) યાtબૂના સમાચાર સાભં™યા 7યાર)  ñુ ંકLુã (yલોક 13)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 



44 
 

7. અને !કબને ! બALુ ંહY ુ ંતે બધાને કÑુ ંપછ#, yલોક 14 મા ંલાબાનની :િત87યા ñુ ંછે? _________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
B)( 5 

 

*V:)1$: !કબના Qવનમા ં! 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 માqંુ હાડtંુ અને માqંુ માસં છો." પરંY ુ!કબ તેની પોતાની હાડકા અને માસં હોવાનો અથI ñુ ંછે ત ે
શોધવાનો છે. પ8રવારની લા(*ણકતાઓ °ડ) ચાલે છે. 
 
 

/T1$%: ઉ7પિç 29: 14-30 વાચંો. આ િવભાગમા ંએક શNદને નીચે આપÄુ ં! લાબાન અને 8રબકાહના 
પ8રવારOુ ંલ(ણ છે તેÄુ ંલાગે છે. શNદ ñુ ંછે? _______________________________________________ 

 

U:):)+: ઉ7પિç 29:14 મા ંલાબાને અન ેયાtબૂ વતેનના િવષય પર ચચાI કરવાOુ ંશV કLુã. 
1. યાtબૂ લાબાન ેસાથે એક મ8હના Cધુી Qëયા છે અને લાબાનને એÄુ ંલાગYુ ંનથી ક) તે એક 

સબિંધત છે, કારણ ક) !કબને કંઇ માટ) કામ ન કરÄુ ંજોઈએ. લાબાન yલોક 15 મા ંñુ ં0છેૂ છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. છદંો 16 અન ે17 મા ંઆપણ ેલાબાનાની બે 0<ુીઓ િવષે શીખીએ છ#એ. સૌથી âૂની 0<ુી 
____________ છે અને નાના એક છે ____________________________________________ 
 એ. લેહ ક)વી ર#તે વણIવવામા ંઆવે છે? _____________________________________________ 

 બી. રચેલ ક)વી ર#તે વણIવ ેછે? ___________________________________________________ 

 

3. કલમ 18 જણાવે છે ક) યાtબૂે રાહ)લને :ેમ કયõ. લાબાને વેતન િવષે યાtબૂની દરખા2ત ñુ ંહતી? 

______________________________________________________________________________ 

4. લાબાન માનતા હતા ક) તેની 0<ુી બીê કોઈની સરખામણીમા ં!કબન ેઆપવામા ંઆવે ત ેવu ુ
સાqંુ છે. yલોક ^જુબ 20, યાtબૂ લાબાને તેમની સેવાની િનહાળત ક)વી ર#તે êણી હતી ક) રાહ)લ 
તેની પ7ની બનશ?ે _______________________________________________________________ 

5. åયાર) _______ વષõ 0ણૂI થયા 7યાર) યાtબૂ લાબાન ગયા અને કÑુ ંક) તેણ ેકરારનો તેનો ભાગ 
0રૂો કયõ હતો અને તેની પ7ની (રાહ)લ) તેની સાથે આવેલા હોવાOુ ંઇZછતા હતા. લાબાને સમંત 
થયા અને ઉજવણી કર#. તણેે ñુ ંકLુã (yલોક 22)? ______________________________________ 
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6. પરંY ુવાતાI જ8ટલ બની êય છે. yલોક 23 મા ંલાબાન ñુ ંકર) છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 લેહ હવે !કબ પ7ની છે લાબાને લેહને એક દાસી તર#ક) નામ આ+Lુ.ં 
7. સવાર) આવીન,ે સ7ય બહાર આëLુ.ં લેહ તેની બાâુમા ં^કૂ) છે. કહ)Ä ુ ંખોsંુ, યાtબૂ લાબાન ગયા. ñુ ંત ે

લેબાનને yલોક 25 મા ં0છેૂ છે? _____________________________________________________ 

યાtબૂે તેને કÑુ,ં "મl તાર# સાથે રાહ)લની સેવા કર# છે, ßુ ંનથી?" અને પછ# :{ આવે છે ! 
પ8રï2થિતના સ7યને è.ુdુ ંપાડ) છે: ______________________________________________ 

 

8. યાtબૂને છેતર#ન,ે લાબાને yલોક 26 મા ંñુ ંકÑુ?ં ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8રવાજ :માણે, âૂની 0<ુીને :થમ લHન કરÄુ ંજોઈએ. લાબાને બીê સાત વષIના ંકામ માટ) 
યાtબૂને રાહ)લ આપવાOુ ં2વીકાLુã. yલોક 28 કહ) છે, "!કબ આમ કLુã." !કબ લેહ સાથે લHન 
સમારંભ સ+તાહ સમા+ત અને પછ# તેમની પ7ની તર#ક) રચેલ :ા+ત. વuમુા,ં લાબાને રાહ)લને 
તેના Kલુામ ___________________________________________ (yલોક 29) તર#ક) આ+યો. 
 

9. કલમ 30 આપણન ેતેમની બે પ7નીઓ સાથે !કબના સબંધં િવશ ેજણાવે છે. ત ેએક ઘરમા ંઉછયાI 
હતા !મા ંમાતાિપતાએ મનપસદં પસદં કયાI હતા અન ેહવે તે પોતાના ઘરમા ંરહ) છે અને એક 
પ7નીને અAય કરતા ંવu ુ:મે કર) છે. તેમણે માટ) અAય _____________ વષI માટ) કામ કLુã. 
 

&2"^'0': આ *બxûુએ ક)ટલાક િવચારો Bયાનમા ંલેવા માટ) અમને Bયાનમા ંઆવે છે: 
1. એક િવચાર લેહ પર ક)FAhત છે, ! äી તેના િપતા ?ારા હવે તેના પિત હતા, ! માણસને તેનાથી ગમYુ ં
નહોY ુ ંતેને છેતરવા માટ) ઉપયોગમા ંલેવાયો હતો. લેહની !મ ñુ ંકરÄુ ંજોઈએ? તે Cુદંર 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# 
માગંી હતી લેહ તનેા લોકોની 8રવાજ êણતા હતા. ñુ ંત ેપહ)લા સાત વષIમા ંત ેêણતી હતી ક) ત ે ટાછેડા 
થઈને યાtબૂને આપી દ)વાશે? ñુ ંતે êણતી હતી ક) ત ેલHનમા ંઆપવામા ંઆવશે અને સા(ા7કારના (ણ 
અને િનરપે( િનરાશાના અOભુવને êણશે ક) ત ે!કબ હશ?ે 

 

2. એક (ણ માટ) િવચાર કરો ક) તમે લેહની ઇAટરëL ૂમાટ) પ<કાર છો. તમે કયા :{ો 0છૂવા માગો છો? 

કયા :{ો તમારા વાચકોને રસ હશ,ે ! હમણા ંજ ñુ ંથLુ ંછે તે સમજશે. ñુ ંલેહ Àામક +લોટનો ભાગ છે? તે 
િનદõષ ભોગ હતી? તે લાચાર અને આકષIણમા ંઆëયા 7યાર) તે લાચાર બનવા !Äુ ંહY ુ?ં હમંેશા ંતમાર# 
નાની બહ)ન ક) મોટા ભાઈ સાથે સરખામણી કરવા િવષ ેતમને ક)Ä ુ ંલાગે છે? તમારા ઇAટરëL ૂ:{ો લખવા 
માટ) સમય લો: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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B)( = 

 

*#b: 
1. કદાચ તમે માAયતા માટ) 2પધાIનો અOભુવ કયõ છે, કદાચ :ેમ માટ) પણ. તમારા હર#ફ કોણ હતા? 

તે ëયï:તએ ñુ ંકLુI છે !નાથી તમે પોતાને તેના કરતા ંઓé ંગણાવી શકો છો? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે હમંેશા એવી ઇZછા ધરાવતા હતા ક) તમે હતા અથવા તમે એÄુ ંમાALુ ંહY ુ ંક) તમને અAય 
લોકો માટ) વu ુ^.ૂયવાન લાગશ?ે ___________________________________________________ 

3. અAય લોકોએ તમને ક)વી ર#તે વ7યાI? તમારો અOભુવ ñુ ંહતો? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે ક)વી ર#તે તેમની સારવારને તમને લાગે તેવી મâૂંર# આપી હતી? ______________________ 

 

 

&)9]$): હ) ભગવાન ઈaર), તમને ખબર છે ક) મારામા ં! ûુખાવો છે તે અAય લોકો કરતા ઓé ંહોવાની 
લાગણીને કારણ ે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 ંતમન ે:ેમ 
કરવા બદલ અને તમારા વફાદાર#થી મારા Qવનને આશીવાIદ આપવા બદલ આભાર કqંુ é.ં _________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

J#W*=Xш$: િવચારણા માટ)નો બીજો િવચાર !કબ સાથે સબંિંધત છે ત ેછેતરિપxડ#ના :ા+ત Pત ેહતો. 
તેમણે અને એક કરાર હતો તે સાત વષI Cધુી તનેી પ7ની માટ) રાહ)લની સાથે કામ કરશે અને તે જ તેણ ે
કLુã તે જ છે. હવે સમય આવી ગયો છે અને તે તેન ેતનેા ત|ંમુા ંલઇ જવા માટ) તયૈાર છે અને તેની સાથે 
આવેલા છે. ઘાટ અને Pધકારથી દ)ખીY ુ ંહY ુ ંક) લાબાન આ છેતરિપxડ#ને ખlચવા માટ) શT છે પરંY ુસવાર) 
:કાશ સ7ય બહાર આëLુ ંછે. સ7યના તે (ણની ક.પના કરો. 
 

åયાર) કોઈની …ખો સ7ય માટ) è.ુલી હોય 7યાર) ñુ ંથાય છે? અમે ઉ7પિç 3: 7 મા ંકહ) છે ક) બ† ેબનંેની 
…ખો ખોલવામા ંઆવી હતી 7યાર) અમે ગામમા ંઆદમ અને હવાને પાછા જઈ શક#એ છ#એ. ^ખૂI માણસન ે
ñુ ંલાગ ેછે! અમને è.ુલી અને સવંેદનશીલ લાગ ેછે અને સમêવે છે ક) કોઈના ?ારા આપણે ક)ટલી 
સરળતાથી દખલ કર# શક#એ. અમે આપણી êતને 0છૂો: ßુ ંક)વી ર#તે ^ખૂI હોઈ શક) છે? પાપએ અમને 
બધાને અમાર# નબળાઈ િવશે વાક)ફ કયાI છે અને તથેી આપણી êતન ેબચાવવા માટ) અમારા સરં(ણને 
રોકવાનો :ય7ન કર#એ છ#એ ! અમને છેતરવા કરશે. તે જ સમય,ે અમે પણ, !મ ક) !કબ ઘણી વાર સ7ય 
પર આધા8રત છે તેના બદલે આપણે સાæુ ંહોઈએ છ#એ તેના પર ક)FAhત છે. 



47 
 

 

U:aX"(" *#b: 
1. ñુ ંતમને એવી ëયï:તનો અOભુવ હતો ક) !ણ ેતમને છેતરવામા ંિવaાસ કયõ? તે ëયï:તગત કોણ 

હતા અને સજંોગો ñુ ંહતા? _________________________________________________________ 

2. ?ષે અમને ઇસા !વા ?ષે સહન કરવા માટ) Qવી શક) છે. તમે ! કપટનો અOભુવ કયõ હતો તેનો 
તમારો :િતભાવ ñુ ંહતો? _________________________________________________________ 

3. જો કપટથી કોઈના િવqુ] રોષ ફ)લાયો હોય, તો ભગવાન તમને તનેા બોજથી ^:ુત થવાOુ ં
આમ<ંણ આપ ેછે, ! તમન ેનીચેOુ ંવજન આપે છે અન ેતમને Qવતં Qવનથી ^:ુત રાખે છે. તમે 
તેમને તમારા ખભામાથંી બોજો ઉપાડવા અને તમારા માટ) તે લઈ જવા દ)વા માટ) આમિં<ત છો. 
 

 

&)9]$): ઓ દ)વ, ઘણી વાર ßુ ંછેતરતી é ંઅને તમારા શNદની સ7યની જHયાએ ûુfટતાનો âૂઠ માને છે. 
ßુ ંદોિષત êહ)રાતો, નેતાઓ અને િમ<ો ?ારા અને tુsંુબના સ\યો ?ારા, માલ અન ેસેવાઓની ખોટ# રâૂઆત 
કર#ને છેતરતી é.ં ßુ ંTાર)ક પણ âૂઠાÍુ ંઅને âૂઠાણાનં ેમાનવાથી પોતાને છેતરવાOુ ંપસદં કqંુ é.ં મને 
માફ કરો. ßુ ંસ7યમા ંરહ)વા માKં ુé ંßુ ંસ7ય êણવા માગો છો ßુ ં! ર#ત,ે સ7ય અને Qવન છે ત ેજ ઈCનુે 
êણÄુ ંઅન ેિવaાસ કરવા માગતો é.ં __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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   "=+$= #)3 * к#")7 .?5 &=+B:)] #)3 * 

 
 

1J#R: 

 

!કબ હવે લેહ અન ેરાહ)લ સાથે લHન કયાI છે, તેના કાકા લાબાનની બ ેદ#કર#ઓ. પાઠ 4 મા ંઆપણ ેશીíયા 
ક) આ બ ેબહ)નો અને !કબ પર છેતરિપxડ#એ ક)વી ર#તે લાબંી િનશાની કર# હતી. પ8રણામે, આ પ8રવારમા ં
ઘણી ર#લેશનલ કટોકટ#ઓ અï2ત7વમા ંહતી આ પાઠ) !કબના લ(ણને è.ુdુ ંપાડ¶ુ ંછે ! તે પ8રવારના 
Qવનનો એક ભાગ હતો !મા ંતે તેના માતાિપતા ઇ2હાક અને 8રબકાહ સાથે ઉછેર થયો હતો. આ લ(ણ 
અને તેના સબંધંો વZચેના સબંધંો િવશે êણો - !કોબ અને તેમની દર)ક પ7નીઓ વZચે અન ેઆ બહ)નો 
વZચે એકબીê સાથે. êણો ક)વી ર#તે આ લ(ણ પોતે માતાનો !કબ tુsંુબ Pદર મેનીફ)2ટ. 
 

!કબ ઘણા 0<ુો સાથે આશીવાI8દત હતા આ 0<ુો લેહ અને રાહ)લ ?ારા નામો આપવામા ંઆëયા હતા આ 
નામો આપણને આ માતાઓના �દયને :ગટ કર) છે આ ગભIધારણ વષõમા ંતેમને ñુ ંથઈ રÑુ ંછે ત ેશોધો 
છો? તમે ફર#થી 0છૂશો, "આ બધામા ંભગવાન Tા ંછે?" 

 

આ વાતાI અમન ેëયï:તગત :િત*બxબ માટ) તક આપે છે. ઉદાહરણ તર#ક), તમે આ વાતાIમા ંકયા પા< છો? 

શા માટ)? લેહની !મ ñુ ંકરÄુ ંજોઈએ? અથવા રચેલ? ñુ ંતમે Tાર)ય તેમન ે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) તમેના કરાર વચનને ચાd ુરાíLુ ંછે - વચન તે અÜાહમને આ+Lુ ંહY ુ,ં આઇઝેક પર 
પસાર થLુ ંહY ુ,ં અને હવે !કબના Qવનમા ંપ8ર0ણૂI થવાOુ ંચાd ુરાíLુ ંછે. આ પ8રવારમા ં! કંઈ ચાલી 
રÑુ ંહY ુ ંતે હોવા છતા,ં વચન હâુ ï2થર છે. !મ તમે પાઠ 5 અ\યાસ કરો છો તમે તમે ઈaરની િવaાCતુા 
શોધી શકો છો અને તનેી આશા તમારામા ંબાક# છે. 
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              "=+$= #)3 * к#")7 .?5 &=+B:)] #)3 * 

 
 

B)( 9 

 

 

1J#R:: !કબ હવે પર*ણત છે લેહ અને રાહ)લ તેની પ7નીઓ છે રશલે નાની અને વu ુCુદંર બહ)ન છે 
અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) !કબ ______________ લેહની સરખામણીએ રશેલ ________________ આ 
પ(પાત બે બહ)નો વZચે 2પધાI અને ઈfયાIO ુ ંવાતાવરણ ઊjુ ંકર) છે. લાબાને દર)ક 0<ુીને દાઢ# આપી 
દ#ધી છે. લેહની દાસી _____________ હતી અને રાહ)લOુ ં________________________________ . 
 

તમને યાtબૂના ં0<ુોના નામે ઓળખવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે, tુsંુબો (:ે8રતોના ંtૃ7યો 7: 9). 
તેઓ શીખવા માટ) મહ7વ0ણૂI છે તમેના ક)ટલાક નામો તમાર# સાથે અપ8ર*ચત હોઇ શક) છે åયાર) અAય 
નામો આજના 8દવસોમા ં0<ુોને આપવામા ંઆવે છે. ભિવfયના સદંભI માટ) તમે તમાર# નોટ|કુમા ંદર)ક 
0<ુ પર તમાર# ëયï:તગત નRધો કરવાOુ ંપસદં કર# શકો છો. બાઇબલના અAય ભાગોમા ંëયï:તગત 0<ુો 
અને તેમના પ8રવારોને આ8દવાસીઓ તર#ક) ઓળખવામા ંઆવે છે. સાથે તેઓ ઇઝરાયેલ બાર êિતઓ 
તર#ક) ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 
 

/T1$%: ઉ7પિç 29: 31 ના ઉ7પિç 30: 24 ના ઉ7પિç વાચંો. !મ !મ તમે !કબ જAમ ëયï:તગત 0<ુો 
નામો નીચ ેલીટ# વાચંો 
 

*V:)1$: è.ુલી ગભાIશયની 8દવસની સ2ંtૃિતમા ંCચૂવે છે ક) તે äી ભગવાન ?ારા આશીવાI8દત હતી. 
બીQ બાâુ, ઉમદા äી, ! સ^દુાયમા ંતેણી રહ)તી હતી તેના પર નીચ ેજોવામા ંઆવી હતી. અમે સારાહ 
અને 8રબકાહની યાદ અપાવીએ છ#એ. આ બ†ે äીઓ *બનજVર# હતી (Öજનેિસસ 16: 1; Öજનેિસસ 25:21). 
Öજનેિસસ 29:31 મા ંઅમ ેફર# è.ુલી ગભાIશયની બાબત અને બાબેલોન મ8હલાને ફર# રâૂ કરવામા ંઆવે 
છે. 
 

આ િવચરતી સ2ંtૃિતનો બીજો ભાગ ! સમQ શકાય ત ેજVર# છે તે Kલુામ äીની છે. અગાઉ Öજનેિસસ   
16: 3-4 મા ંઅમે શીíયા ક), કારણ ક) સરાઈને ક.પના કરવામા ંઅસમથI હY ુ ંક) તેણ ેપોતાના પિત 
ઈÜાહ#મને પોતાની પ7ની તર#ક)ની Kલુામી આપી હતી. અÜાહમ હાગાર સાથે Cતુી અને તેણીએ ક.પના 
કર#. Kલુામો *ઝ.પાહ અને *બ.હાહને યાtબૂની પ7ની તર#ક) આપવામા ંઆવી હતી (Öજનેિસસ 30: 4, 9). 
તેમણે તેમને દર)ક સાથે Cતુી અને તેઓ ક.પના. એ નRધÄુ ંરસ:દ છે ક) åયાર) 0qુુષ અને äી °ઘ ેછે 
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7યાર) બાઇબલ શીખવ ેછે ક) äીને પ7નીની પ7ની કહ)વાય છે. સભંોગની 87યા એ 0qુુષ અને äીOુ ંસયંોજન 
છે. સભંોગ એ પિત અને પ7નીOુ ંકાયI છે એક જ માસં (ઉ7પિç 2:24). 
 

*+*: તમ ેઆ પછ#ની ઘણી છદંો ?ારા કામ કરો છો તે :માણ ેચાટI 0ણૂI કરો. æટનોÒસ મદદ કર# શક) 
છે માતાને ઓળખો, તેના 0<ુOુ ંનામ અન ેતેના નામનો અથI. !કબની પ7નીઓના …ત8રક સઘંષIમા ં
…તરûૃFfટ માટ) :7યેક બાળકના નામની નRધણી સાથ.ે 
 

+)")$# $)+       f5gQ57 $)+         f5g$) $)+$# *9] 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. yલોક 31 મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) ભગવાનએ જોLુ ંક) લેહને તેના પિત ?ારા :મે ન હતો અન ે
તેણે તેના ગભાIશયને ખો.Lુ.ં રશેલ િવશ ેઆપણે ñુ ંશીíયા? _______________________________ 

2. yલોક મા ં32 લેહ !કબના :થમજિનત 0<ુને જAમ આ+યો તેOુ ંનામ ñુ ંછે? બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે? 

(ચાટI પર ઉમેરો) એક શNદ ક) ! આપણન ેકહ) છે ક) ક)વી ર#તે લેહ તેના Qવનની ક.પના કર) છે? 

 _____________________________ તેની એક ઇZછા ñુ ંહતી?  __________________________ 

yલોક મા ં33 લેહ ફર#થી ક.પના. આ 0<ુOુ ંનામ ñુ ંછે અને તેOુ ંનામ ñુ ંછે? (ચાટI) લેહ માને છે 
ñુ ંસાæુ ંહY ુ?ં _______________________________________________________________ 

3. તે êણતી હતી ક) :jએુ તનેે સાભં™Lુ ંહY ુ ંઅન ેમાALુ ંહY ુ ંક) તે તેના બીê 0<ુ સાથે આશીવાIદ 
હતો. શા માટ)? _________________________________________________ તેના �દયની °ડા 
કોલાહતી ñુ ંબની રહ# છે? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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B)( 4 

 

/1:#( R)h5 #3  %=: 
1. yલોક 34 મા ંલેહના <ીê 0<ુનો જAમ થયો છે. તેOુ ંનામ ñુ ંછે અને આ બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે? 

(ચાટI) લેહ હવે ñુ ંથશ ે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 જણાવ ેછે ક) તે ફર#થી ક.પના કર# અને બીê 0<ુને જAમ આ+યો. તેOુ ંનામ અને તનેો 
અથI? (ચાટI) લેહ તેના Qવનમા ંનRધપા< 2થળે આëયા હોવાOુ ંજણાય છે. ત ેલાબંા સમય Cધુી તે 
!ની પાસે નથી તેની સાથ ેસઘંષI કરવાOુ ંપસદં કર) છે, એટલે ક), __________________________ 

તેના બદલ,ે તેણીએ આ ચોથા 0<ુના જAમની એક તક તર#ક) ગણાવી છે ___________________ 
 __________________ yલોક ઓવરન ેñુ ં35 અમને કહ) છે? ___________________________ 

3. વZચ,ે Öજનેિસસ મા ં30: 1 રચેલ સાથ ેñુ ંથઈ રÑુ ંછે? ___________________________________ 

 એ. રચેલ તેની બહ)ન ___________________________ બની ગઇ છે. 
બી. ઈfયાI બદલાશે ત ેભય છે ઈfયાIની આ ëયાíયા રાચલની પ8રï2થિતન ેક)વી ર#તે લાK ુપાડ) 
છે? _________________________________________________________________________ 

 સી. તે !કબની માગંણી કર) છે? ___________________________________________________ 

 ડ#. અને, દ)ખીતી ર#તે હતાશ, તેના K2ુસો ર#Sોëસમા:ં _______________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

ઉ7પિçમા ંસારાયની !મ: 16 યાtબૂને માનવામા ંઆëLુ ંક) દ)વે તેન ેકોઈ પણ બાળકો હોવાOુ ં
રાíLુ ંહY ુ ં(Öજનેિસસ 30: 2). 
ઈ. રાહ)લ !કબને ñુ ંકહ) છે (yલોક 3)? _______________________________________ રાહ)લ 
ઇfયાI äી તર#ક) ભયમા ંQવે છે. ત ેભયભીત છે ક) !કબનો :ેમ ખોવાઈ જશ ેઅન ેતેમનો :ેમ 
તેને તેની બહ)ન લેહ તરફ વાળશે !ણે તેન ેચાર 0<ુો આ+યા છે. તેણીનો :ેમ અને 2નેહ 
રાખવાની ઇZછા છે. 

4. Öજનેિસસ મા ં30: 4-6 અમે રાહ)લ !કબ પ7ની તર#ક) આ+યો ક) કહ)વામા ંઆવ ેછે; !કબ તેના સાથ ે
Cતુી છે; તેણી ગભIવતી થઈ અને એક 0<ુન ેજAમ આ+યો. તેOુ ંનામ ñુ ંછે અને તનેો અથI ñુ ંછે? 

(ચાટI).  
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એ. બાળકOુ ંનામ કોણે આ+Lુ?ં _____________________________________________________ 

બી. િનf¬ુર äી સાથે જોડાયલેી લાછંનન ેયાદ કરતા, રાહ)લે શા માટ) આ નામ પસદં કLુã? 

_________________________________________________ તેણી માને છે ક) તેણી બ8હftૃત છે 
દ)વે તેને એક 0<ુ આ+યો છે. તે હવે ખોટા કામ માટ) દોિષત ગણવામા ંઆવી શક) છે અને તથેી 
દ)વની સêને પા< છે. તે દોષથી ^:ુત છે. 
 

 
B)( 7 

 

U:):)+ R)h5 #3  %=: (ઉ7પિç 30) 
 

1. *બ.હાહ ફર#થી ક.પના (છદંો 7-8). બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે અને તેનો અથI ñુ ંછે? (ચાટI) ફર#થી, 
રાહ)લ બાળકને નામો આપ ેછે રાહ)લ િવશે તOે ુ ંનામ ñુ ંદશાIવે છે? 

______________________________________________________________________________ 

રશેલની ઇષાIએ તેણીની બહ)ન સાથે 2પધાI7મક બનાવી. કારણ ક) તેણી પાસ ેહવે બ ે0<ુો છે, તેમ 
છતા ંતેના દાઢ#, રચેલ પોતાને િવ!તા બની êહ)ર! 

2. છદંો 9-11: લેહએ બાળકો બધં કર# દ#ધા હતા !થી તણેીએ તેના Kલુામ *ઝ.પાહને યાtબૂને પ7ની 
તર#ક) આ+યો. તણેીએ તેના માટ) એક 0<ુ જAóયો. તOે ુ ંનામ ñુ ંછે અને બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે? 

(ચાટI) લેહ ઉ7સા8હત હતા ક) તે બીê 0<ુ સાથ ે!કબન ેરâૂ કર# શક) છે કંઈક બદલાઈ ગLુ ંછે 
તેમના બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે? લેહOુ ંવલણ ñુ ંદશાIવે છે? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. *ઝ.પાહ !કબ અAય 0<ુ લાëયા તેOુ ંનામ ñુ ંછે અને તેOુ ંનામ ñુ ંછે? (ચાટI) લેહ તેના સ^દુાયના 
લોકો માટ) ñુ ંવલણ દશાIવે છે? _____________________ એક ëયï:ત લગભગ એક અથIમા ંમેળવ ે
છે ! ભગવાનએ તનેે !કબ પાસેથી Tાર)ય :ા+ત કર)dુ ં:ેમ આ+યો નથી. િમ<ો હવે જોશે ક) ત ે
________________ કરતા ં_______________________ :િત*બx*બત કર) છે. ûુઃખ ક) !ણે એકવાર 
tુsંુબ અને િમ<ોન ેબગાડÖા હતા, તેમને Cખુથી બદલવામા ંઆëLુ ંહY ુ,ં !ણે અAય લોકોને આકિષöત 
કયાI અને આકfયાI. 

4. અમે માનીએ છ#એ ક) બuુ ંહવે આ બહ)નો, તેમના દાઢ# અને !કબ વZચ ેસાર# અને સારા છે. 14-
16 કલમ આપણને કહ) છે ક) લેહના 0<ુને અ^કુ માડંા ંછોડ મ™યા હતા અને તેમન ેતેમની માતાન ે
લાëયા હતા. નRધ: ફડંાઈ, અ.સર અને તેના !વા મટાડÄુ ંમાટ) મડંળ છોડનો ઉપયોગ કરવામા ં
આëયો હતો. આ +લાAટને "શેતાનના સફરજન" તર#ક) ઓળખવામા ંઆવ ેછે અન ે:ેમ સફરજનને 
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:જનન માટ) :ે8રત માનવામા ંઆવે છે. રાહ)લે તેમન ેજોLુ ંઅને 0છૂ• ુ ંક) ñુ ંતે પાસ ેકંઈક છે. આ 
*બxûુએ આપણે êણીએ છ#એ ક) આ બહ)નો વZચેનો ઝઘડો Pત નથી થયો. 15 ની કલમમા ંલેહનો 
જવાબ ñુ ંછે? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Pતે, લેહ રાહ)લને તે રા<ે યાtબૂ સાથે Cઈૂ જવાની તક બદલ બદલામા ંમેAડરક છોડ આપ ેછે. 
5. છદંો મા ં17-18 અમે ભગવાન લેહ સાભં™Lુ ંક) શીખ ેછે અને તે પાચંમો 0<ુ શાર બાળકOુ ંનામ ñુ ં

છે? આ બાળકOુ ંનામ ñુ ંછે? (ચાટI) લેહ લાગે છે તે લાયક છે ñુ ંલાગે છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

0રુ2કારની 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 0<ુન ેજAમ આપે છે (છદંો 19-20). બાળકOુ ંનામ અન ેઅથI ચાટI . !કબ પાસે હવે 
દસ 0<ુો છે! લેહ એક 8કxમતી ભેટ તર#ક) આ એક ઉ.લખે કર) છે. લાબંા સમય Cધુી લેહ તેના 
પિતથી :ેમની શોધ કરતી નથી. હવે તે ક)વી ર#તે સારવાર લેવાની અપે(ા છે? 

________________________________________________________ લેહ માને છે ક) તેણે !કબને 
છ 0<ુો આ+યા હતા તેથી તે તેના ?ારા સAમાિનત અને માન આપવાOુ ંપા< છે. 
 

&2"^'0': તમારા પોતાના ક)ટલાક િવચારોને Bયાનમા ંલેવા માટ) સમય આપો આ બહ)નો અને તેમના 
પિત વZચે ñુ ંથઈ રÑુ ંછે? આ સજંોગોમા ંQવવા !Äુ ંñુ ંહશે? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

B)( 5 

 

U:):)+ R)h5 #3  %=: (ઉ7પિç 30) 
 

1. yલોક 21 જણાવે છે ક) અ^કુ સમય બાદ લેહએ દ#કર#ને દ#નાહ આપી હતી. આ ઉ7પિç 34 મા ં
થયેલા બનાવોને કારણે ર)કોડI કરવામા ંઆવે છે. અમ ેઆ :કરણનો અ\યાસ કર#ñુ ંનહ~ !થી તમ ે
તમાર# પોતાની વાતાI વાચંી શકો. 

2. અને, રશેલ િવશ ેñુ?ં yલોક 22 મા ંતે ફ:ત જણાવ ેછે ક) ભગવાનને રાહ)લ યાદ છે. તેમણે તેમના 
સાભં™Lુ ંઅને તેના ગભાIશયની ખોલી તેના 0<ુOુ ંનામ ñુ ંછે? તેOુ ંનામ ñુ ંછે? (ચાટI) છે.લ,ે તેણી 
ગભIવતી બની હતી. ભગવાન તેના કલકં ûૂર લીધો હતો અને તરત જ તે ñુ ંમાગં ેછે? __________ 

______________________________________________________________________________ 



55 
 

3. :કરણ 29 અને 30 યાtબૂના અ*ગયાર 0<ુોના જAમના ર)કોડI અહ)વાલને પકડ# રાખે છે; જોક), એક 
વu ુ0<ુનો જAમ થાય છે. આ દ#કરા િવશે êણવા માટ) આપણ ેઉ7પિç 35: 16-20 
એ. યાtબૂે બેથલેના tુsંુબન ેખસેડÖો હતો åયા ંતેમને 2વ+ન હYુ ંઅને åયા ંદ)વ ેઇÜા8હમ અને 
ઈ2હાકને ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતેO ુ ં0નુqુ7થાન કLુã. તઓે બેથલેમા ંગયા અને એ¢Ãથ (બેથલહ)મના 
નગર )થી ûૂર ન હતા, અને yલોક 16 મા ંñુ ંથાય છે? 

બી. yલોક 17 મા ંિમડવાઇફ તેણીને êણ કર) છે ક) તેણીOુ ંબીâુ ં0<ુ છે. રાહ)લે તેના દ#કરા બેન 
ઓની નામOુ ંનામ આ+Lુ,ં પરંY ુતેના િપતાએ તેમન ેñુ ંનામ આ+Lુ ંઅને તેનો અથI ñુ ંછે? (ચાટI) 
ભગવાન રાહ)લન ેતેની િવનતંી આપી (Öજનેિસસ 30:24) અને તેના બીê 0<ુન ેઆ+યો. અન ે
પછ#, રાહ)લ બાળજAમમા ં^7ૃL ુપામે છે. યાtબૂે રાહ)લન ેતેના જમણા હાથ તર#ક) બતાëયો, !ને તે 
ચાહતો હતો અને !ને દફનાવવાOુ ંહY ુ.ં 
 

4. રશેલ ^7ૃL ુપામી ત ેપહ)લા ંƒહોક તેના િપતાના ઘર) પરત ફર# શક) (yલોક 21). અમે yલોક 28 મા ં
કહ)વામા ંઆવે છે ક) જયાર) આઇઝેક ^7ૃL ુપાóયો 7યાર) તે 180 વષIનો હતો. તેમના 0<ુો 
________________ અને ________________ તેમને દફનાવવામા ં(yલોક 29). 
 

 

J#W*=Xш$: ફર# એક વાર, Öજનેિસસના આ ભાગનો અ\યાસ કરતી વખત ેક)ટલાક િવચારો અને િવચારો 
Bયાનમા ંઆવે છે. ëયï:તગત મતંëયો, :{ો અન ેલાગણીઓ બધા ચચાI અને ચાd ુઅ\યાસ માટ) તકો ઊભી 
કર) છે. Bયાનમા ંરાખો ક) ક)ટલાક :{ોના જવાબો નથી. ઈaરના સ7યને માનવતાન ેજણાવવા માટ) આપણી 
પાસે ફ:ત લે*ખત શNદ છે. આ પાઠમા ંઅમે ! બuુ ંBયાનમા ંલીuુ ંછે ત ેઅમારા અ\યાસ માટ) જVર# નથી; 
જો ક), વu ુમા8હતી અને Ýાન ! અમે મેળવીએ છ#એ, તે આપણે êણીએ છ#એ ક) ઈaર કોણ છે અને તેના 
માટ) :ેમ અને (માના સબંધંમા ંહમંેશ માટ) તેમની સાથે રહ)વાની ઇZછા છે. 
 

1. આ વાતાI પર તમારા પોતાના ક)ટલાક :િત*બxબ ેલખવા માટ) સમય આપો. âુદા âુદા પા<ોને તમ ે
કયા :{ો 0છૂવા માગો છો? 

 એ. !કબ: ______________________________________________________________ 

 બી. લેહ: _______________________________________________________________ 

 સી. *ઝ.પાહ: ____________________________________________________________ 

 ડ#. રચેલ:_______________________________________________________________ 

 ઈ. *બ.હાહ: _____________________________________________________________ 
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2. ëયï:તગત Qવનના અOભુવો મજ|તૂ લાગણીઓ અન ેલાગણીઓ પેદા કર# શક) છે. !મ તમ ે
Öજનેિસસ 29-30 મા ંલખલેી આ વાતાI વાચંી શકો છો, તેમ તમારા િવચારોમાથંી અ^કુ િવચારો 
િવચારો. 

 

ઈÜાહ#મ, આઇઝેક અને !કબ સાથે સબંિંધત કથાઓ ઉ7પિç છે, ઇઝરાયલના ઇિતહાસની શVઆત છે. 
ભગવાન તેમના :ેમ સાથે આશીવાIદ !ની આ ëયï:તઓ વાતાI અમન ેÖજનેિસસ મા ંબનાવવામા ંવચન 
ભગવાન 0નુવwમો આપ ેછે 12 0ણૂI કરવામા ં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 મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) રાહ)લ તેની બહ)નની ઇષાI કરતો હતો, તોપણ 
રાહ)લ ! યાtબૂનો :ેમ હતો. ઉ7પિç 29:30 કહ) છે ક) ત ેલેહ કરતા ંરાહ)લને :ેમ કરતા હતા. એક બહ)ન 
પર શા માટ) તેઓ ઇfયાI થશે, !ને તઓે પિતને :ેમ કર) છે? રશેલ શા માટ) ઇfયાI થશે åયાર) તેણીની 
બહ)નને બાળકો હોય? બધા પછ#, તે !કબન ે:ેમ કરતો ન હતો? 

 

યાદ રાખો, ઈfયાI બદલાશે તે ભય છે રશેલનો ડર હતો ક) લેહ તે ëયï:ત બનશ ે! !કબને વu ુ:ેમ કર) છે. 
રાહ)લ ભયભીત હતો ક) તેની બહ)ન !કબના �દયમા ંત ે2થાન લેશ,ે ! તે 2થળની હતી ઈfયાI સબંધંોનો 
નાશ કર) છે કારણ ક) ઈfયાI ભયમા ંરહ) છે. åયાર) અમે ડરથી કાયI કર#એ છ#એ 7યાર) આપણી િવચાર િવtૃત 
થઈ êય છે અન ેઅમે અતા8કŒક ર#તે કાયI કર#એ છ#એ. રાહ)લ ભયભીત હતો કારણ ક) લેઆહ આ છ 0<ુોને 
યાtબૂને આપી શTો હતો ક) !કબ લેહની તરફ તમેના :ેમને વળગી રહ)શે. 
 

U:aX"(" *#b: ઈfયાI સાથે તમારો અOભુવ ñુ ંછે? 

 

1. ñુ ંતમે તમારા Qવનમા ંઈfયાI અOભુëયા છે? ëયï:ત (ઓ) અને સજંોગો (ઓ) ન ેયાદ કરો _____ 
________________________________________________________________________ 

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

3. ñુ ંતમે તમાર# પોતાની ઇfયાI �દયને :વેશવાની જVર છે? ñુ ંતમે એવો ડર રાíયો છે ક) તમન ે
બદલી શકાય છે, કામ પર અથવા ઘરમા ંકોઈ સબંધંમા ંતમાર# ï2થિત જોખમમા ંહોઈ શક) છે? ____ 

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 
 

 

:ાથIના: ઓ ભગવાન, મને તમાર# સમ( ક|લૂાત કરવાની જVર છે ક) મને અAયની (મતાઓ અને 
:િતભાઓ ?ારા ધમક# આપવામા ંઆવી છે. માર# નોકર# Kમુાવવાનો ßુ ંડરતો હતો અને કોઈની રચના 
કરવાને બદલે ßુ ંતેન ેનfટ કરવાના ર2તાઓ શોધી રXો é.ં ßુ ંતેમની પાછળના અAય લોકો િવશે વાત કqંુ 
é,ં આશા રાèુ ંé ંક) ßુ ંમાર# êતન ેસાર# દ)ખાÄુ ંé ંઅન ેåયાર) ßુ ંફ:ત માર# êતન ેજ ûુઃખ પહRચાડ). મારા 
2વ-ક)FAhત િવચારો અને અ*ભગમોન ે(મા કરો અન ેમારાથી મને ^:ુત કરો, બીêઓના ંQવનમા ંસારા 
િવચારો, :ો7સા8હત શNદો અને :ેમાળ કાયõ સાથેના Qવનને આશીવાIદ આપવા. દર)ક સારા વ2Y ુસાથે 
મારા Qવનને આશીવાIદ આપવા બદલ આપનો આભાર. ____________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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,D'#к #,.#9% i#2/0( 

 
 

1J#R: 

 

!કબOુ ંQવન એક કટોકટ#થી બીê 2થાને ખસેડવા લાગે છે. આ સમય ñુ ંછે? પાઠ 6 મા ંઆપણે યાtબૂની 
સ^úૃ]ની વાક)ફ છ#એ ભગવાન નRધપા< ર#ત ેતેમના આ8દêિત વધારો થયો છે, તેની સપંિç, તેમના ટોળા,ં 
ઘટેાના ઊન, અને °ટ, અને તેના બધા નોકરો હવે લાબાનના ઘરમાથંી નીકળ# જવાOુ ંઅને પોતાના 
પગિથLુ ંછોડ# દ)વાનો સમય છે. 
 

પરંY ુએક !કબને 0નુરાગમન કરવાની જVર છે ત ેએક છે. !કબ માટ) ત ેઅ0ણૂI ëયાપાર હતો, આ બધા 
વષõ પછ# પણ êણો ક) ત ેñુ ંકરવાની જVર છે અને ત ેક)વી ર#તે પ8રï2થિતને િનયિં<ત કર) છે ત ેâુઓ. 
તમે ! કંઇ કLુã હોત તેના પર િવચાર કરવા સમય કાઢો, અથવા 0ણૂI નહ~ થાય. 
 

!કબની પ8રï2થિતમા ંભગવાન પોતે એક અજોડ ર#તે !કબને :ગટ કરવાOુ ંપસદં કLુã. તે એAકાઉAટરના 
પ8રણામો માટ) âુઓ ભગવાન ñુ ંકહ) છે? તેણે ñુ ંકLુã? ñુ ં!કબ થLુ?ં અમે ભગવાન મળે 7યાર) અમને ñુ ં
થાય છે? 

 

પાઠ 6 ઉçેજક છે !કબની સ^úૃ]ની બધી સાથ ેતેમણ ેêÚLુ ંહY ુ ંક) ઈaરની િવaાCતુા સહન કરવી પડશે 
અને તેમOુ ંQવન હમંેશા ંઆશાથી ભર0રૂ થશે. 
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,D'#к #,.#9% i#2/0( 

 
 

B)( 9 

 

 

1J#R:: તો, એસાવને ! થLુ ંતે થLુ?ં ñુ ંતે મા< અûૃyય થઈ ગયો? ñુ ંતેમન ેઅને !કબ વZચે ñુ ંથLુ?ં 

ñુ ંતેઓ Tાર)ય ફર# એકબીêને જોતા હતા? આ જો8ડયા દ)ખીતી ર#તે અલગ હતા, �દયમા,ં �દયમા ંતેમના 
સબંધં એટલો બગડÖો હતો ક) યાtબૂને તેમના Qવન માટ) ભાગી જÄુ ંપડ¶ુ ંહY ુ,ં કારણ ક) એસાવ તનેે માર# 
નાખવા માગતા હતા. આ પાઠમા ંઆપણે શીખીñુ ંક) જયાર) !કબ અને એસાએ âુદા ંâુદા ંવષõ પછ# :થમ 
વખત એકબીêને મ™યા હતા. !કબ સ^]ૃ છે તેમને મોટા પ8રવાર અને મહાન સપંિç સાથે આશીવાIદ 
આપવામા ંઆëયો છે. હવે તેના ભાઈનો સામનો કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ñુ ંએસાવે હâુ પણ બદલો 
લેવાની માગં કર# છે અને પોતાના ભાઇને માર# નાખવાનો ઇરાદો છે? !કબ શોધવાનો છે 

 

/T1$%: ઉ7પિç 32: 3-21 વાચંો. નRધ: આ પાઠ મોટા જôથાને આવર# લ ેછે, જો ક), અને મહાન 
િવગતવાર અ\યાસ કરવામા ંઆવશે નહ~. 
 

U:):)+: !કબ તેના ભાઇ સાથ ેસપંકI શV કર) છે. 
 

1. !કબ yલોક 3 મા ં:થમ વ2Y ુñુ ંછે? ________________________________________________ 

2. એસાવ Tા ંછે? _________________________________________________________________ 

નકશા જોવા અને એડો ï2થત કરવા માટ) સમય કાઢો. તેને સેઈરની જમીન તર#ક) પણ ઓળખવામા ં
આવે છે. અદોમ એ ^તૃ સ^hુના દ*(ણ0વૂIમા ંઅથવા સો.ટ સીનો :દ)શ છે. 

3. તેમના ભાઇને સદં)શમા ંશામલે થતી <ણ બાબતો તે ñુ ંછે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 
 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી.____________________________________________________________________ 
યાtબૂ ઇZછે છે ક) એસાવને ખબર પડ) ક) ત ેTા ંછે, તે સપંિç મેળવ ેછે, અને તે તનેી તરફ)ણમા ં
જવા માગંે છે. !કબ Cચૂવ ેછે ક) તે પોતાના ભાઈની તરફ)ણમા ંખર#દવા માટ) સ(મ અને તૈયાર 
છે. 

4. સદં)શવાહકો ñુ ંyલોક મા ં!કબ માટ) અહ)વાલ હતા 6? ___________________________________ 

5. છદંો મા ંઆ અહ)વાલ પર !કબ :િત87યા ñુ ંછે 7-8? ___________________________________ 
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6. તેમની તા7કા*લક કાયIવાહ#ની યોજના ñુ ંછે? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. યાtબૂે ભગવાનને :ાથIના કર#. છદંો 9-12 મા ંતમેની :ાથIનાનો સાર ñુ ંહતો? ચાર બાબતો 
Bયાનમા ંરાખો: 
 એ. ભગવાન કોણ છે (yલોક 9)? __________________________________________________ 

 બી. તે કોણ છે (yલોક 10)? ______________________________________________________ 

 સી. તે ñુ ં0છેૂ છે (yલોક 11)? _____________________________________________________ 

 ડ#. ભગવાન ñુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ ં(yલોક 12)? _______________________________________ 

8. યાtબૂની યોજના તેમના ભાઇના ભયનો èલુાસો કર) છે. તેના બદલે એક નેતા તર#ક) ઊભા રહ)Ä ુ ં
અને તેના tુsંુબ, તેના ઘરગô® ુઅન ેઢોરની સભંાળ રાખવાની જHયાએ, આપણે êણીએ છ#એ ક) તે 
પોતાના પ8રવાર અને સપંિçને âુદા ંâુદા ંિવભાજન કર) છે અને પછ# એસાવ માટ) ભેટ પસદં કરવા 
આગળ વધે છે. ભેટ ñુ ંછે (છદંો 14-15)? બરાબર ñુ ં!કબ પસદં કLુã? 

 એ. ગોÒસ: ______________________________________________________________ 

 બી. ઘટેા:ં _______________________________________________________________ 
 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 ઉùેશ દશાIવે છે તેમણે ñુ ંિવચારો છો? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ભેટો યાtબૂની આગળ નોકરોની સાથે ગયા હતા. !કબ ેપાછળ રહ#ને રા<ે િશ*બરમા ંગા™યો. 
 

B)( 4 

 

&2"^'0': નેY7ૃવ તરફ દોર# êય છે નેY7ૃવ અOયુાયીઓ છે !કબ તેમના વશંના વડા અથવા ^íુય છે. 
તે પોતાના ભાઇન ેમળવા જઈ રXો છે અને 400 માણસો તેની સાથ ેઆવી રXા છે. અને, તે સરઘસન ેલઈ 
જવા માટ) કોણ મોકલે છે? તેમના નોકરો! આ 0qુુષો ભેટ લાવતા હોય છે !કબ િવચાર) છે ક) તેમના ભાઇન ે
સYંfુટ કરશે અને ઇસાએ તનેે શાિંત0ણૂI 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 
મોકલવામા ંઆëયા છે. તમે ક)ટલાકં :{ો !કબને 0છૂવા માગંો છો? રાહ)લ અને લેહને 0છૂવા માટ) 
અ^કુ વ2Yઓુ ñુ ંછે? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમારા પ8ર:ેœયમા ંતમે કઈ ર#તે !કબ :દિશöત કર# રXા છો ત ેવણIવશો? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આપના ક)ટલાકં િનર#(ણોની êણ કરવી છે? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

U:aX"(" *#b: 
 

1. ñુ ંતમે નેY7ૃવની પદવીમા ંછો પરંY ુતેને લીડÄુ ં^yુક)લ છે? ñુ ંભય અન ે*ચxતાઓ તે પ8રï2થિતમા ં
તમારા નેY7ૃવ પર અસર કર) છે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

åયાર) નેY7ૃવની પદવીમા ંદોર# જવાની િનfફળતાOુ ંઉદાહરણ: Tાર)ક માતાિપતા નતેાઓ તર#ક)ની 
તેમની jિૂમકા 2વીકારવા માટ) અચકાશે. બાળકો તેમને 8દશા અને માગIદશIન માટ) âુઓ. તઓે 
ઇZછે છે ક) તમેના માતા-િપતા 8દશા આપી શક), તેઓની સીમાઓ 0રૂ# પાડવા માટ), અને તેઓ 
સતત 2વીtૃત અને ^.ૂયવાન ^.ૂયો ક) ! તે 2વીકાર કર# શક). જો માતા - િપતા ઘર તરફના 
આગેવાનોન ેઆગળ વધતા નથી અને મજ|તૂ વલણ અપનાવવામા ંિનfફળ êય તો તેઓ તેમના 
બાળકોને સકારા7મક ર#તે :ભાિવત કરવાની તક Kમુાવ ેછે. મોટ) ભાગે બાળકો પોતાના િનણIયો 
લેવાOુ ંશV કર) છે, અને પેરªટલ માગIદશIન વગર અથડામણના અ\યાસ7મથી શV થાય છે ! 
વારંવાર આÝાભગંના બળવાખોર tૃ7યોમા ંપ8રણમે છે. 
 

2. તમે નેY7ૃવના અAય ઉદાહરણોનો િવચાર કરો. 
 એ. મજ|તૂ નેY7ૃવના ક)ટલાક આશીવાIદો ñુ ંછે? ______________________________________ 

 બી. નેY7ૃવના ક)ટલાકં પ8રણામ ñુ ંQવી શક) છે? ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

/T1$%: વાચંન ચાd ુરાખો ઉ7પિç 32: 22-32. 
 

*V:)1$: !કબ યાNબોક નદ#મા ંપોતાની પ7નીઓ, રસાઓ અને બાળકોને લઈ ગયા. નકશા પર આ 
નદ# શોધો ક) ! બાર જનêિતઓની જમીન દશાIવે છે. આ êNબોક ગાલીલ સ^hુ (8ક†ેર)થના સ^hુ) અને 
^તૃ સ^hુ (સો.ટ સી) વZચ ેï2થત છે. નદ# પાણીની આ સ2ંથાઓ વZચેના અડધો ભાગ છે અને 0વૂwથી 
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જNબોક નદ#મા ંવહ) છે. યાtબૂ ઉçરમા ંહારાનથી ^સુાફર# કર) છે અને દ*(ણમા ંબરેશેબા પાછા ફયાI કર) છે. 
એસાવ સેઈર અથવા અદોમની jિૂમમાથંી આવી રÑુ ંછે, ! ^તૃ સ^hુના દ*(ણ0વૂIમા ંï2થત છે. 
 

U:):)+: !કબ પોતાના પ8રવારને લીધા પછ# અને !Nબોક નદ#ની બાâુમા ંતેની તમામ ચીજોને 
મોક.યા બાદ ત ેરા<ે એકલા જ રહ)તો (ઉ7પિç 32: 22-24). 
 

1. રા<ે ñુ ંથLુ ં(છદંો 24-26)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. રાત દરóયાન !કબ એક માણસ સાથે tુ2તી કર) છે અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ત ેમાણસ ઈaર છે. 
યાtબૂે તેમની સામ ેિવજય મેળëયો. માણસ ñુ ંકર) છે (yલોક 25)? _________________________ 

3. !કબ એક ભયાવહ પ8રï2થિતમા ંહતી તેમના ભાઇ તેના પછ# આવતા હતા. yલોક 26 મા ં
ભગવાનન ેñુ ં0છૂ• ુ?ં _____________________________________________________________ 

4. માણસ તેના નામ યાtબૂ 0છૂવા ?ારા :િત87યા. પછ# તેણે યાtબૂન ેકÑુ ંક) તેO ુ ંનામ હવે !કબ 
રહ)શે નહ~. તેOુ ંનÄુ ંનામ ñુ ંહY ુ?ં ___________________________________________________ 

5. તેના નવા નામOુ ંñુ ંમહ7વ હY ુ?ં ____________________________________________________ 

6. yલોક 29 મા ંઅમ ે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)? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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*V:)1$: ઈaર) યાtબૂOુ ંનામ બદલીને ઇઝરાયલ આ+Lુ.ં ઘણા ંવષõ અગાઉ ભગવાનએ ઈÜામOુ ંનામ 
બદલીને અÜાહમ અન ેસારાઈને બદલીન ેસારાહ કLુã હY ુ.ં 2વીtૃત માAયતા એ છે ક) નામ આપનાર ëયï:ત 
એ છે ક) ! ëયï:ત ક) વ2YOુ ુ ંનામ છે તેના પર સçા છે. દાખલા તર#ક), તમને ઉ7પિç 2 મા ંયાદ આવશ ેક) 
આદમ એ ત ે:ાણી છે !ણ ેતેમના નામો આ+યા. તેમન ેતેમના પર આિધપ7ય ધરાવવાની જવાબદાર# 
આપવામા ંઆવી હતી. 
 

ભગવાન અસામાAય ર#તે !કબ આëયા છે. !કબન ેઆગળ ધપાવવાની :87યામા ંતેમણે પોતાની ßપૂને 
તેના સોક)ટથી અલગ કર# દ#ધી છે અને તેન ે^લુાયમ સાથે છોડ# દ#ધી છે. !કબ ધAય હોÄુ ં0છેૂ છે માણસ 
તેના નામ યાtબૂન ે0છેૂ છે અને પછ# યાtબૂન ેકહ) છે ક) તેO ુ ંનÄુ ંનામ ઇઝરાયલ હશે. નામકરણ !કબ 
તેમના Qવન પર સçા અથવા શાસન આ+યો. નવા મેનેજમેAટ હ)ઠળ તઓે નવી મા*લક# હ)ઠળ હતા. 
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ભગવાન ઇaર, ! અÜાહમ અને આઇઝેક સાથ ેકરાર કયõ હતો ત ેહવે એક છે !ણ ેtૃપાની ભાવનાથી તનેા 
Qવનને બચાવી લીuુ ંછે અને તેને પોતાની હોવાની êહ)રાત કર# છે. આમ, તેમણે !કબને આશીવાIદ 
આ+યો. 
 

U:aX"(" *#b: અમારા આuિુનક 8દવસમા ંઆવા પ8રï2થિતઓમા ંજોવાOુ ં^yુક)લ નથી. તમારા 
પોતાના નામ પર Bયાન આપો નવêત િશñ ુતર#ક) તમને તમારા માતાિપતા ?ારા તમાqંુ નામ આપવામા ં
આëLુ ંહY ુ.ં મોટ) ભાગ ેતમાqંુ નામ હોï2પટલ છોડતા પહ)લા ંન[# કરવામા ંઆëLુ ંહY ુ ંઅને તમારા જAમ 
:માણપ< પર ર)કોડI કરવામા ંઆëLુ ંહY ુ.ં 
 

1. આપOુ ંનામ ñુ ંછે? ______________________________________________________________ 

2. તમાqંુ નામ ñુ ંઅથI છે? ___________________________________________________________ 

3. ñુ ંતમે કોઈન ેનામ અપાLુ ંછો? _____________________________________________________ 

4. કોણ તમન ેનામ આ+Lુ ંછે અને તમારા પર સçા અને જવાબદાર# આપવામા ંઆવી છે? ________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તમારા પર શાસન અથવા સçા ધરાવનારા કોઈની િવભાવના િવશ ેતમાર# :િત87યા ñુ ંછે? ñુ ંઆ 
એક નવી íયાલ છે? ñુ ંતમાર# પાસે હમંેશા એÄુ ંનામ છે ! તમાર# પાસ ેછે? કદાચ તમે દçક 
લીધા,ં લHન કયાã, અથવા તો éટાછેડા લીધા અને નÄુ ંનામ આ+Lુ.ં તમારા િવચારો: __________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. !મ ભગવાનએ યાtબૂOુ ંનામ બદ.Lુ ંઅને પોતાના Qવન માટ) જવાબદાર બAયા, તેથી ભગવાન 
આપણન ેબોલાવે છે અને આપણા માટ) જવાબદાર ëયï:ત બનવા માગં ેછે. ત ેઆપણા પર સçા 
લેવા માગં ેછે. ત ેઇZછે છે ક) આપણ ેતેમના શાસનને 2વીકાર#એ અને આપણા 8દલમા ંશાસન 
કર#એ. િવચારો ક) િવચારો ñુ ંઆવ ેછે, !મ ક) તમે તેન ેપોતાના 2વામી, તેમના સçા હ)ઠળ આવવા 
આમિં<ત કર#ને તમારા Qવનને આશીવાI8દત કરો છો? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

&)9]$): તમાર# સçા હ)ઠળ આવતા આ સમ< િવચાર, ભગવાન, Pશે છે. આનો અથI એ ક) ßુ ંહવે માર# Öજxદગીનો 

ચા¡ કરતો નથી પરંY ુહવે તમે છો. મને ખબર નથી ક) તેનો અથI ñુ ંછે. મને ખબર નથી ક) કઈ વ2Yઓુ બદલાઈ 
જશે. ßુ ંñુ ંકર#શ અને મારા Qવનમા ંક)વી ર#તે Qવીશ? ßુ ંતમને એક �દય આપવા માટ) કßુ ંé ં! તમને ભેટ# કર) છે 
અને !મ !મ !મ તમે મને આશીવાIદ ન આપો 7યા ંCધુી જવા દ)વાનો ઇનકાર કર) છે. તમારા સ–ાHયવાØં :ેમ ! 
હમેંશા ંસદાય રહ) છે તે બદલ આભાર. _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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B)( 5 

 

/T1$%: ઉ7પિç 33: 1-17 વાચંો. 
 

U:):)+: !કબમા ંફ)રફાર થયો છે. âુઓ! !કબ તેના ભાઈને તનેા 400 માણસો સાથે આવતા âુએ છે તે 
પોતાના પ8રવારને ઓછાથી વu ુCધુી ર)ખા કર) છે. :થમ લીટ#ઓ Kલુામો અને તમેના ંબાળકો છે, પછ# 
લેહ, અને Pતમા ંજોસેફ સાથે તેમના મનપસદં રશેલ. 
 

1. yલોક 3 ñુ ંકહ) છે? _______________________________________________________________ 

!કબ આગળ êય છે તમેણે લીડ લે છે તે જમીન પર નમન કર#ને પોતાના ભાઈની આગળ 
પોતાને ન— બનાવ ેછે. તેમના ભાઇ âુએ 7યાર) એસાવનો જવાબ ñુ ંછે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

એસાવ યાtબૂ પાસે દોડ# ગયો, તેને ભેટ# પડÖો, તેને KુQં કર#ને, તેને æુબંન કLુã, અને સાથે મળ#ન ે
તેઓ રડ# પડÖા. તમ ે7યા ંરહ# ગóLુ ંનથી? ñુ ંઉજવણી! 

2. છદંો મા ં5-7 એસાવ !કબ tુsંુબ પ8રચય છે !કોબ પોતાના ભાઇન ે2વીકાર) છે ક) તેના બાળકો 
"____________________ છે !મને ભગવાન પાસે _________________ _____________ તમારા 
નોકર છે." આ િ:યજનોને tૃપાની Vપે __________________ ?ારા !કબને આપવામા ંઆëયા હતા. 

3. પછ# એસાવ "આ બધી કંપની ! મl મ™યા" િવશ ે0છેૂ છે. yલોકમા ંñુ ંક|લૂ કર) છે યાtબૂ 8? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. ભાઈઓ વZચ ેરસ:દ આ<હ અને ઇનકાર નRધ લો. :થમ, એસાવે યાtબૂની ભેટ 9.__________ 
________________________________________________________________________ 

5. પરંY ુ!કબ ભાર ^કૂ) છે ત ેñુ ંકહ) છે? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

યાtબૂ પોતાના ભાઇન ે2વીકાLુã ક) ઈaર) તેન ેદયાØ કર#ને ઇસાએ તેન ે2વીકાર# લીuુ.ં ત ેબધાન ે
જVર છે (yલોક 11). છેવટ), યાtબૂના આ<હ પર, એસાવ !કબની ભેટ 2વીકાર) છે. 

6. એસાવ !ક સાથે ભેગી કર) છે અને સઇેરની jિૂમમા ંતનેે લાવવા માગંે છે પણ !કબની અલગ 
યોજનાઓ છે. તમારા પોતાના શNદોમા,ં !કબ તેના ભાઈને ñુ ંકહ) છે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. યાtબૂ યાtબૂને તેના :વાસમા ંમદદ કરવા માટ) અ^કુ માણસોને છોડવા માગં ેછે, પરંY ુયાtબૂ 
ક)વી ર#તે જવાબ આપે છે? _________________________________________________________ 
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8. તેથી, yલોક મા ં16 એસાવ સેઇર (અદોમ) પાછા તમેના :વાસ શV થાય છે. !કબ ñુ ંકર) છે? 

______________________________________________________________________________ 

સેઇરની િવqુ] 8દશામા ંતે C[ુોથના વડા છે. C[ુોથમા ંતેમણે પોતાના પ8રવાર માટ) રહ)વાOુ ંઅને 
તેના પñધુન માટ) આºય2થાનો બનાëયા.ં 

 

J#W*=Xш$: åયાર) યાtબૂને જોયા 7યાર), એસેઆસે તનેે જોતા જોયો, તેને આ*લxગન અને æુબંન કLુã, અને 
પછ# તેમના 0નુઃિમલનમા ંઆનદં માટ) રડÄુ.ં તેમની ભટે ! તેમના ભાઇન ેતટ2થ કરવાની ઇZછા હતી તે 
*બનજVર# હતી, પરંY ુએકબીêને એકબીêને સામ-સામે જોવા માટ) બદલામા ંમ™યા હતા. આ Òવીન 
ભાઈઓ હતા તે એÄુ ંન હY ુ ંક) તેઓ એક મોટા tુsંુબમાથંી આëયા હતા પરંY ુઆ તમેના માતાિપતા ઇઝેક 
અને 8રબકાહના બે 0<ુો હતા. 
 

તે નRધÄુ ંરસ:દ છે ક) યાtબૂ પોતાના ભાઇ સાથે સઇેરની પાસે નહોતો પરંY ુએÄુ ંમાનતા હતા ક) ઈaર) 
તેને તેના િપતાના દ)શમા ંપાછો બોલાëયો હતો અને તમેણે !કબ અને તેના વશંજોને આપવાOુ ંવચન 
આ+Lુ ંહY ુ ંતે જમીન. 
 

U:aX"(" *#b: ભાઈઓ વZચે 0નુઃ2થાપન કરવામા ંઆëLુ ંહY ુ.ં ñુ ંતમારા Qવનમા ંકોઈની સાથ ે
કોઈ Yટૂ)લા સબંધંન ેCધુારવાની જVર છે? એક અથવા બીê પર થયેલી હાિનને ñુ ંકહ)વામા ંઆëLુ ંહY ુ?ં 

___________________________________________________________________________________ 

ભગવાન !કબ માટ) દયાØ હતા અને આ ભાઈઓ વZચ ેહ#*લxગ અન ેઅપમાન લાëયા. તે તમારા Qવનની 
ક)ટલીક ¢)કચરની ï2થિત માટ) પણ ત ે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 વu ુજVર છે Tાર)ક ßુ ંવu ુમાKુ ંé,ં પરંY ુåયાર) ßુ ં:ામા*ણકપણે તમે મને આપેલી બધી 
બાબતોન ેBયાનમા ંલે તો ßુ ંફ:ત તમારો આભાર માOુ ંé!ં મન ેજણાવો ક) !મન ેમl કોઈ પણ ર#તે નારાજ 
કLુã છે. મન ેમાફ# મેળવવાની 8હxમત આપો અને તમન ેિવaાસ છે ક) આપણી વZચનેી બધી Yટૂ# તોડ# 
નાખવો. તમ ેએક છો ! આપણને :ેમ કર) છે અને અમને એકબીê સાથે શાિંતમા ંરહ)વા માટ) સ(મ કર) છે. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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B)( = 

 

*V:)1$: અમે ^íુય7વે !કબ, કપટ# Òવીન પર Bયાન ક)FAhત કLુã છે, ! તેની માતા 8રબકાહની 
મદદથી સફળ થયા હતા, ! તેના ભાઇ પાસથેી જ જAમિસ] અિધકાર, પરંY ુતેના િપતા પાસેથી આશીવાIદ 
પણ મેળવે છે. અમ ેતેમની સાથે હારાનમા ં:વાસ કયõ છે, åયા ંતેઓ એસાવની Cરુ(ા મેળવી હતી. તેના 
કાકા લાબાન ?ારા તેને ઠપકો આ+યો હતો પછ#, યાtબૂને તેની પ7નીઓ તર#ક) લાબાનની બ ેદ#કર#ઓ 
આપવામા ંઆવી હતી. આ છે.લો પાઠમા ંઅમને યાtબૂના બાર 0<ુોની રâૂઆત કરવામા ંઆવી હતી અન ે
ભગવાન સાથેની તેમની એAકાઉAટર પછ# બે ભાઈઓ શાિંત0ણૂI ર#ત ેફર#થી જોડાયા હતા. 
 

Öજનેિસસ 35 મા ંઆપણ ેêણીએ છ#એ ક) !કબ એસાવને છોડ#ને બથેેલ પાછો ફયõ, તે 2થળ åયા ંતેમણ ે
2વ+નમા ંભગવાનન ેમ™Lુ ં(Öજનેિસસ 28: 10-15). ઈaર) તેમને બીQ વાર દશIન દ#uુ ંઅને તેમને 
આશીવાIદ આ+યો અન ેતેમને એક નÄુ ંનામ, નામ ઇઝરાયેલ આ+Lુ ં(ઉ7પિç 35: 9-13). પાછળથી આ જ 
:કરણમા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) રાહ)લ તેના 0<ુ બAેêિમનન ેજAમ આ+યા હતા. બેAêિમન !કબના 
બાર 0<ુો સૌથી નાનો હતો. તેઓ અન ેતેમના ભાઈ જોસેફને તેમની માતા રાહ)લની તરફ)ણ કરવામા ં
આëયા હતા, કારણ ક) તેઓ !કબને :ેમ કરતા હતા. છદંો મા ં27-29 અમ ેêણવા ક) !કબ હ)Üોન તેમના 
િપતા જમીન પર પરત ફયાI. આઇઝેક 180 વષI âૂના રહ)તા હતા અને åયાર) તે બનંે ^7ૃL ુપાóયા એસાવ 
અને !કબ તેન ેદફનાવવામા.ં 
 

અBયાય 36 એ એસાવની વશંાવળ#નો અહ)વાલ આપ ેછે. આ જમીન બધા ંભાઈ-બહ)નોને બધા ંભાઈ-
બહ)નોને ટ)કો આપવા સમથI ન હતી, તેથી એસાવ સેઈરના પવIતીય :દ)શના અદોમમા ં2થાયી થયો અને ત ે
અદોમીઓના િપતા બAયા. એસાવ પોતાના િપતા ઇસહાકના દ)વથી પાછો ફયõ અન ેકનાનીઓ અને 
8હçીઓથી પ7નીઓ લાëયા. આ ઈaરના પસદં કરાયેલા લોકો ન હતા.ં 
 

ñુ ંયાtબૂ અને એસાહ ફર#થી એકબીêને âુએ છે? બાઇબલ આપણન ેજણાવYુ ંનથી આપણ ેñુ ંêણીએ 
છ#એ ક) åયાર) બાઇબલના અAય ભાગોમા ંએસાવને સદંભI આપવામા ંઆëયો છે 7યાર) તે હકારા7મક ર#તે 
Tાર)ય નથી. ઈÕાએલીઓ વચનના દ)શમા ં:વેશવા માટ) તૈયાર હતા 7યાર) અદોમીઓએ ઈÕાએલીઓન ે
^yુક)લી ઊભી કર# હતી. અદોમીઓએ તઓેની 0êૂ કરતા âૂઠા દ)વો પર :િત*બxબ પાડÖો હતો. 
 

ઈÜાહ#મના બે દ#કરા હતા તે ક)ટdુ ંરસ:દ છે, તે સૌ :થમ તેના િપતાના દ)વથી પાછો ફયõ હતો અન ે
બીê 0<ુ ઈ2હાક દ)વે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) ત ેપોતાના િપતાને બનાવ ેછે. હવે આઇઝેકના બે 0<ુો છે અને 
એક 0<ુ તેમના િપતાના દ)વથી પાછો ફયõ છે અન ેબીê 0<ુ, !કબ, હારાનમા ંપોતાના િપતાની jિૂમમા ં
પાછો ફયõ છે. દાદા એક જ tુsંુબમાથંી તે આવ ેછે ! તનેા િપતાના માગõ 2વીકાર) છે અને અOસુર) છે અને 
બીQ ëયï:ત ! સ0ંણૂIપણ ેûૂર કર) છે. 
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U:aX"(" *#b: તમારા પોતાના પ8રવારની અને તમારા માતાિપતાના ^.ૂય અને ર#તો :7યેના 
તમારા વલણનો િવચાર કરો. માતા-િપતાના માગõ ભગવાનના ંર2તાઓ સાથ ેજોડાયેલા છે ક) નહ~ તે 
êણÄુ ંજોઈએ. આગળ, એકને Bયાનમા ંરાખÄુ ંજોઈએ ક) તેના પોતાના માગõ ક)વી છે. માતાિપતા અથવા 
બાળક, એó+લોયર ક) કમIચાર#, િવvાથw અથવા િશ(ક, આપણે બધા ભાગંી પડ) છે કારણ ક) આપણ ેપાપી 
િવaમા ંપાપીઓ તર#ક) રહ#એ છ#એ. હâુ Cધુી, આપણે ઈCનુા કોલન ેસાભંળ# શક#એ છ#એ ! અમને 
આવવા અને તેને અOસુરવા આમ<ંણ આપે છે. 
 

ñુ ંતમારા �દયને ભગવાનOુ ંઅOકુરણ કરવા બદલ ચાd ુછે ક) ! તમાર# જV8રયાત :માણે તમને 
િવaાCપુણે આપે છે? ñુ ંતમારા �દયને ભગવાનOુ ંઅOકુરણ કરવાOુ ંચાd ુરાíLુ ંછે ! તમને તેની સાથેના 
સબંધંમા ંઆમ<ંણ આપ ેછે, તે સબંધં ક) !મા ંતમે તેમOુ ંબાળક બનો છો? åયાર) 0ôૃવી પરના માતાિપતા 
િનfફળ êય છે, 7યાર) ભગવાન આપણા િપતા બનવા માગંે છે અન ેતે અમન ેતેમના ંબાળકો કહ) છે. 
સફાAયાહ 3:17 કહ) છે ક) ત ેઆપણા પર èબૂ આનદં કર) છે. આ yલોક લખો: 
 
  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________  

 

-+#$шaX": સફાAયાહ 3:17 એ તમાર# યાદમા ં^કૂવા માટ) તે છદંો છે. ત ેતેના બાળકનો આનદં 
માણતો િપતા છે. ફર#થી, તમને આ yલોક ઇAડ):સ કાડI પર લખવાOુ ંઅને આગામી 8દવસોમા ંઆ શNદો 
તમારા પોતાના બનાવવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે! 
 

&)9]$): ઓ ભગવાન, તમે અમારા િપતા બનવાની ઇZછા રાખો છો. Tાર)ક આપણા િપતાની િપતાની 
ખરાબ વતIÍ ૂકંો ?ા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 ત ેબધા માટ) 0રૂ# પાડ) છે. તમારો :મે ßુ ં
સમQ શtંુ તે કરતા ંવu ુતક આપે છે તમારો :ેમ તમને મને Tાર)ય છોડ# દ)તો નથી, પરંY ુમાર# સાથે રહ) 
છે અને મન ેબu ુûુઃખદાયક છે તેમાથંી બચાવવા માટ). તમે મને èશુી કરો છો તે સમQ જÄુ ંèબૂ જ અઘqંુ 
છે, ખાસ કર#ને åયાર) ßુ ંમારા �દયમા ંરહ)લા પાપને êÍુ ંé ંતમારા :ેમથી મન ેશાતં કરો અને ગાયક 
સાથે મને આનદં કરો. ßુ ંતમને આરામ કqંુ é.ં _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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આ ચો[સ કવાયત આ ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ અ(રોની તમાર# Äúૃ] અને Ýાનની 0Fુfટ કરવાના હ)Y ુમાટ) 
કરવામા ંઆવી હતી: આઇઝકે, 8રબકાહ, એસાવ અને !કબ. 
   

1. તમારા પોતાના શNદોમા ંદર)કના પા<Oુ ંવણIન કરતા સારાશં લખો: 
 એ. આઇઝેક: ____________________________________________________________ 

 બી. 8રબેકા:______________________________________________________________ 

 સી. ઇસા: _______________________________________________________________ 

 ડ#. !કબ: ______________________________________________________________ 
2. આuિુનક સમયમા ંઅમ ેકદાચ આ પ8રવારને િનFf7ય તર#ક) વણIન કર#ñુ.ં તેમની માનવીય શરત 

હોવા છતા,ં તેમને અને !કબના દ#કરાઓને તેમની વફાદાર#નો અથI ñુ ંથાય છે તે Pગે ચચાI કરો: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. આ પ8રવાર :7યેના ઈaરOુ ંવતIન તમેના વતIનથી :ભાિવત ન હYુ.ં તઓે ! કાઈં કર# શકતા 
નથી અથવા ન કર# શકતા, તેમને તેમન ે:ેમાળ કરવાOુ ંરોક) નહ~. તમે આ અ\યાસમા ંઈaર િવશ ે
ñુ ંશીíયા ક) !નાથી તમે તનેા પર િવaાસ કરવાના કારણો આપી શકો (સાચો સદં)શો) (ƒહોન 
3:33) અન ેઆમ તે એમ માને છે ક) ત ેતમને એટdુ ંચાહ) છે ક) તેમણ ેઈCનુ ેતમે શાaત Qવન 
આ+Lુ ં(ƒહોન 3:16)? 

4. તમે ઘણા નવા નામો, લોકોના ંનામો અને 2થળો શીíયા છો. મા< આનદં માટ), નીચેનાને મચે 
કરવાનો :યાસ કરો: 
 

 એ. સેઈરની જમીન    1. âૂના દ)શ 

 બી. હારાન    2. :થમ જAમેલા બાળકનો વારસો 
 સી. લાબાન    3. ઈÕાએલીઓના 0વૂIજો 
 ડ#. બેથેલ     4. !કબના 2વ+નની જHયા 
 ઈ. દશમો     5. અદોમ 

 એફ. આશીવાIદ    6. યાtબૂOુ ંનÄુ ંનામ 

 Q. જAમિસ]    7. ભગવાન !કબ આ+યો ñુ ંદસમી 
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 એચ. વડાઓ    8. ! શNદો 0<ુના Qવનને સચંા*લત કર) છે 

 ક). ઇઝરાયેલ    9. 8રબેકાના ભાઈ 

 

અ*ભનદંન! તમે ઈaરની વફાદાર#, અમાર# આશા 0રૂ# કર# છે. તમે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ બાઇબલ વાતાIઓ 
સાથે પ8ર*ચત બની રXા છે આ ëયï:તઓના Qવન ?ારા આપણે ઈaરના :ેમનો 0રુાવો જોયો છે કારણ ક) 
તે તેમની સાથનેા સબંધંમા ંરહ)વાOુ ંપસદં કર) છે. તેમની ઇZછા અમાર# સાથે :ેમના સમાન સબંધંમા ં
રહ)વાOુ ંછે. તેમના આમ<ંણ તમે અને મારા માટ) છે ત ેઆપણન ેઆપણા તારણહાર અને ^ïુ:ત માટ) 
આપણી આશા તર#ક) આપણા દ)વ અને તેમના 0<ુ ઈC ુ*Å2ત તર#ક) 2વીકારવા આમ<ંણ આપ ેછે. તમારા 
અ\યાસ સાથે દબાવો èબૂ સારા સમાચાર છે! 
 

&)9]$): હ) ભગવાન ભગવાન, તમે મારા િપતા છો. તમારા શNદના અ\યાસ ?ારા êતે 2વયનંે :ગટ 
કરવાOુ ંચાd ુરાખો. મારા �દયને è.ુdુ ંરાખજો !મ તમે માર# સાથે વાત કરો છો તે વાતાIઓ અન ેQવન 
?ારા તમે ! લાબંા સમય પહ)લા પસદં કLુã હY ુ.ં મને યાદ રાખો ક) મારા jતૂકાળમા,ં મારા ઇિતહાસને 
અOલુ(ીન,ે તમે મને ઉપયોગ કરવાOુ ંપસદં કરો છો તમે આશા અન ેહ)Y ુસાથે મારા Qવન ભરો છો !મ 
!મ તમે મને આશીવાIદ આ+યો છે તેમ ßુ ંઅAય લોકો માટ) આશીવાIદ બની શtંુ é.ં 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. 
મ<ંાલય વબે સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.CrossCM.org. 

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

 


