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બધા હકો અમાર! પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમી%ક& સમી%ાની સ'ં%(ત કલમોનો ઉ+લખે કરતા,ં આ -/ુતકના 

કોઈ ભાગન ેલેખકની પરવાનગી િવના -નુઃઉ4પા5દત કર! શકાય છે; લેખકની લે'ખત પરવાનગી િવના આ 

-/ુતકનો કોઈ પણ ભાગ -નુઃ8ા(ત, -નુઃ8ા9(ત િસ/ટમમા ંસ:ં5હત અથવા યાિં8ક ફોટોકોપી, ર&કો5ડ>ગ 

અથવા અ?ય મા@યમ ;ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક& છે. 
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(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 2ોસવે ;ારા, Iડુ ?Jઝૂ પKLલશસGMુ ં8કાશન મ8ંાલય છે. પરવાનગી ;ારા 
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તમે તમારા Oવનના બાક!ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શT કર! રVા છો. તમાર! સફર 

તમારા માટ& અન?ય હશે અને પિવ8 બાઇબલ કહ& છે -/ુતકની તમાર! સમજણમા ંવધવા માટ& તમારા 

આWરુ અને ઉ4સાહ! ઇXછા ;ારા નY! કરવામા ંઆવશે. અZયાસ માટ& તમાર! 8િતબ[તા તમારા Oવનને 

સ\[ૃ બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક& ભગવાન તમારા શLદ ;ારા તમારા માટ& બોલે છે. 

1. આ બાઇબલ અZયાસ એકમ: “ભગવાનની %મા, અમાર! /વત8ંતા” 

2. પિવ8 બાઇબલની N:Oે /ટા?ડડG સ/ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નPધ: જો તમે નવી ખર!દાર! કર! રVા 

હોવ, તો શR હોય તેટcુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 

 એ. એક 2ોસ ર&ફર?સ કોલમ 8ાધા?ય નીચે દર&ક -eૃઠMુ ંક&?g, 

 બી. સામા?ય ર!તે બાઇબલની પાછળના ભાગમા ંજોવા મળે છે, અને 

 સી. થોડા \ળૂiતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પkિસલ 

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇ?ડ&6સ કાn્Gસ 

 

# 2 મા ંA'ૂચબ[ 8ણ Aિુવધાઓ સાથે તમે તમારા અZયાસ માટ& પયાG(ત Tપે -qુૂ પાડશો અને આ પાઠ ;ારા 

સફળતા-વૂGક નેિવગેટ કરવા માટ& તૈયાર થશો. જો ક&, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ&લો અMભુવ છે, તો તમે 

બાઇબલની શોધ કરવાMુ ંશT કર! શકો છો. આ અZયાસ નેિવગેશનલ s+ૂસ 8દાન કર& છે t તમને uુશળતા 

િવકસાવવા અને તમને વv ુિવwાસ ધરાવતી બાઇબલ િવxાથy બનાવવા માટ& રચવામા ંઆવી છે. www.crosscm.org 

પર 2ોસ કને6ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચG ક& “ભગવાનની %મા, અમાર! /વત8ંતા”. જો ક& આ 

અZયાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ&વના વચન, અવર Lલેિસzગનો અZયાસ કરવામા ંસફળતા માટ& આવ{યક 

નથી. 

તમારા બાઇબલને માકG કરવાથી અચકાશો ન5હ. તે અZયાસ માટ& તમાર! બાઇબલ છે તમાર! નPધો, તમાર! નીચે 

લીટ!, હાયલાઇ5ટzગ, ચ2વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર&કો5ડ>ગ િવચારો, 8}ો અને અZયાસ ;ારા 

તમારા 8વાસને Q&ક કરવા માટ& તમે નોટ~કુ અથવા ટ&Lલેટનો ઉપયોગ કરવાMુ ંપસદં કર! શકો છો. 

અZયાસ સામ:ી લખવામા ંઆવે છે tથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. /વ-િશ/તની 5ડ:ી સાથે તમે સામ:ીને 

થોડો ક& કોઈ \{ુક&લી સાથે આવર! નહÄ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા5હતી મેળવશો, નવી મા5હતી શેર કરશો, અને 

ક&ટલાક પડકારTપ 8}ો -છૂશો t જવાબો માટ& માગણી કરશે. આ 8િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને 8ો4સા5હત 

કરવામા ંઆવે છે ક& તમે થોડા િમ8ોને તમાર! સાથે અZયાસ કરવા માટ& આમિં8ત કરો. 

તમે તમારા અZયાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શLદ ;ારા તમારા માટ& બોલી શક& છે તેમ તમારા 

Åદય /વીકારÇુ ંશક& આ બાઇબલ વાતાGઓ તમે તેમના -8ુ ઈA ુ'É/ત, અમારા ભગવાન અને ઉ[ારક ;ારા તમને 

આપવામા ંતેમના મહાન 8ેમ તમને ખાતર! કર! શક& છે. 

સપંાદકની નPધ: /પeટતા માટ&, ક&પીટલાઈÑડ સવGનામનો સદંભG ભગવાન એટલે ક& ... "તેમણે કÜુ ંહW ુ.ં 
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ઉ4પિá 37 એ Jસૂફ, tકબના -8ુની વાતાG શT કર& છે. ઘણા પ5રબળો િનરંતર પાપને કારણે /પeટ થઈ 

èય છે t આ પ5રવારને તોડ! નાખે છે. tમ tમ વાતાG આગળ વધ ેછે, તેના તરફ&ણ -8ુ માટ&ના િપતાના 

8ેમના કારણે લાગણીશીલ ઉથલપાથલ માટ& êુઓ. 
 

આ પ5રવારના સZયોની iલૂો ઓળખવા અને આપણા પોતાના દોષોથી íધળા થÇુ ંસહ&cુ ંછે. આપણા 

માટ& ખાસ કર!ને ખાસ ìયî6ત માટ& ખાસ હોવાની અમાર! પોતાની ઝખંનાને કારણે અમે સબંધંો પર લાદ&લા 

Mકુસાનને જોઈ શકતા નથી. તમે જોસેફ અને તેના ભાઈઓના આ પાઠોનો અZયાસ કર! શકશો તો દ&વનો 

આ4મા તમારા મનમા ંïુ ંલાવશ?ે તે કોણ છે tમને તમે શાિંત અને સવંા5દતા સાથ ેOવવા માટ& સઘંષG કયñ 

છે, પરંW ુતમાર! èતને હાિનકારક અને óામક િવચારો ;ારા પકડ! લેવામા ંઆવે છે t તમારા મન પર 

આ2મણ કર& છે? 

 

જોસેફ તેના ભાઈઓએ તમેને t સારવાર આપી હતી તે યોFય છે? ભાઈઓના ઇષાGના \ળૂમા ંïુ ંહW ુ?ં શા 

માટ& તેઓ તેમના િપતાની પ%પાતને અવગણતા નથી અને શાિંતથી Oવવાનો 8ય4ન કર! શકતા નથી? 

અZયાસ શT કરો અન ેજોસફે Oવન મારફતે ભગવાન ઉપદ&શો પાસેથી èણવા. 
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8L#E*: /ટ&જ સેટ કરવામા ંઆìયો છે. યાuબૂ કનાન દ&શમા ંરહ&તા હોય છે, ખાસ કર!ને હ&åોનના 

નગરમા,ં તેના પ5રવાર અન ેતેના સમ: પ5રવાર સાથે. અમે ઈwરની વફાદાર!મા ંશીòયા, અમાર! આશા છે 

ક& ભગવાન મહાન સપંિá અને સપંિá સાથે tકબ આશીવાGદ હતી. તેણે તનેે બાર -8ુોન ેઆશીવાGદ આ(યા 

હતા, tમણે તેમની પ4નીઓ લેહ અને રાહ&લ અન ેતેમની દાસીઓમા ંજ?äયા હતા. 
 

tમ tમ અમ ેtકબના ખાતા સાથે ચાc ુરાખીએ છ!એ તેમ આપણ ેએક પા8, તેના -8ુ જોસેફ પર @યાન 

ક&D?gત કર!ïુ.ં અમે ôજનેિસસ 37 મા ંવાતાG પસદં કર! છે. જોસેફ 5કશોર વયે છે ત ે17 વષGનો છે, એક 

ઘટેાપંાળક તેના મોટા ભાઈઓ સાથે ઢPગ કર& છે. તમારા Oવન પર 17 વષG પર અસર કરવા માટ& થોડો 

સમય લો. તમારા Oવનના તે સમય દરિમયાન ïુ ંથઈ રÜુ ંહW ુ?ં તમાર! પાસે શાણપણ ïુ ંછે, અથવા તમે 

ïુ ંિવચારો છો? તમે કઈ બાબતોમા ંઅભાવ હતો? જો તમે નાના ંછો, તો ક+પના કરો ક& તે 17 tટલા હોઈ 

શક& છે. વષGની વયે તમ ેપ5રપ6વતાના ìયî6તગત Iણુ તર!ક& ïુ ંસેટ કરવાMુ ંપસદં કર! શકો છો 17? 

 

-T8U%: ઉ4પિá વાચંો 37: 1-11. 

 

к-#.: 

1. {લોક 2 મા ંજોસેફ પોતાના િપતાને ïુ ંલાવે છે? ______________________________________ 

 અમાર! પાસે એવા અ%રો છે t કહ& છે! અમે તેમને ïુ ંકહ! શuંુ? _________________________ 

2. {લોક 3 એ વષñથી સવંધGન કરાયેલા સબંધંન ેસમજવા આપણન ેમદદ કર& છે. _____________ 

________________________________________________________________________ 

3. tકબ tણ ેતેના પ%પાતને દશાGìJુ ંહW ુ ં({લોક 3) ïુ ંકJુõ? ______________________________ 

 નPધ: êુઓ ઉ4પિá 32: 27-28. 

4. ભાઈ-બહ&નોની પ%પાતને અMસુરવાથી ભાઈ-બહ&નોની 8િત52યા ïુ ંછે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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+V*(8$: ઓ મારા દ&વતા! ïુ ંતમે તણાવને સમજો છો? યાuબૂની પ%પાતથી Jસુફ 84યેના આ 

ભાઈઓમા ંI/ુસામા ંવધારો થયો છે, tણે પોતાના િપતાને તેના િપતાન ેíચકો આ(યો હતો. હવ ેતેમના 

ભાઈ 84યેની તેમની િતર/કારથી તેમના િવચારોનો ઉપયોગ થાય છે. તઓે તમેના િવશે કEક કïુ ંકહ! 

શકતા નથી. તેઓ તેને કોઈ દયા દશાGવે છે ïુ ંઆપણ ેઆúયG કર!ïુ ંક& tકબને િ8ય -8ુ છે? tકબને 

ઉછેરવામા ંઆìયો ત ેપયાGવરણને યાદ કરો (ઉ4પિá 25:28). ઉ4પિá 29:30 આપણને કહ& છે ક& તે લેહ 

કરતા ંરાહ&લને 8ેમ કરતા હતા હવ,ે પ%પાતનો Iનુગેાર તર!ક&, ઈeયાGએ યાuબૂના પ5રવારમા ં8વેશ કયñ છે 

અને તેના êૂના -8ુો અને તેમના નાના ભાઈ વXચે િતર/કાર છે. 
 

68#$ш: જોસેફ એક /વ(ન હW ુ ં(ઉ4પિá 37: 5). 

1. ûયાર& તેમના મા ંતેમના /વ(નનો શેર કયñ 4યાર& તેના ભાઈઓની 8િત52યા ïુ ંહતી {લોક 5? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. તમારા પોતાના શLદોમા,ં તેનો /વ(ન ïુ ંહW ુ ં({લોક 7)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેના ભાઈઓએ તેને 8} -છૂüો. તઓેએ -છૂ†ુ,ં "ïુ ંતમ ેખર&ખર _____________ અમને છો?  

 અથવા તમે  ખર&ખર અમારો ____________________ છે? "તેમને આ એ /વ(ન છે t ગ'ભ°ત છે. 

4. ફર!થી, અમે આ અવતરણની 8ીO વખત આ અવગણના કર! શકતા નથી. અમન ેકહ&વામા ં 

આìJુ ંછે ક&   આ ભાઈઓ ______________ તેમને. તમેના /વ(ન અને તેમણે કÜુ ંહW ુ ંક& તેઓ 

તેમને I/ુસ ેથયcેુ.ં શLદ િત ર/કારના 8ણ ઉ+લખેોને નીચે આપÇુ.ં 

5. Rાર&ક કોઈ મદદ ન કર! શક& પરંW ુઆúયG જો જોસેફ મા8 તેને મળ! નથી. મા ંફર! ïુ ં 

 થાય છે {લોક 9? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. આ વખતે /વ(ન ïુ ંછે? _________________________________________________________ 

7. આ /વ(ન પર tકબની 8િત52યા ïુ ંહતી ({લોક 10)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. {લોક 11 મા ંભાઈઓના /વ(નMુ ંïુ ં8િતસાદ હW ુ?ં ____________________________________ 

 તેમના િપતાના જવાબ ïુ ંહતા? ___________________________________________________ 

9. ;ષેભાવને િધYારતા હતા અને તેમની ઇષાGથી ¢ણૃા ઉ{ક&રાઈ હતી. િપતાએ તેમના મગજમા ંઆ 

બાબતે ચચાG કર!. તેમના િપતા તેમને વv ુ8ેમ તેમની િતર/કાર અને ઇષાG તેમના િપતાના 

પ%પાતમા ંરહ&લા હતા. ત ેતેના બધા ભાઇઓ કરતા ંJસૂફને વધાર& 8ેમ કરતો હતો ... (ઉ4પિá 

37: 4) 
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=(5 , 

અ@યાપન: ઈeયાG એક નવો શLદ નથી. tમ tમ તમન ેઅZયાસના અગાઉના એકમમા ંયાદ છે, અમને 

કહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક& રાહ&લ તેની બહ&ન લેહની ઇષાG કરતો હતો t ગભGવતી હતી ûયાર& તેણી પોતાની 

èતને બગાડતી હતી. રાહ&લ ભય હતો ક& ત ેલેહ ;ારા tકબના Åદયમા ંબદલવામા ંઆવશે. ઈeયાG લડતા 

પ%ોને વXચ ેçુ{મનાવટMુ ંએક 'ચ8 બતાવ ેછે. ધાિમ£કતા કોઈ અથGમા ંઅî/ત4વમા ંછે. પયાGવરણ 8ેમ અન ે

દયાના ંપરમેwરના લ%ણોને દશાGવW ુ ંનથી પરંW ુતેના અથGમા ંt ત ે/ તેણી આપવામા ંઆવી છે તે યોFય 

નથી. તે અ?ય ìયî6તની મા'લક!ના છે તે માટ& /વયનંી Nદર સળગતી વળગાડ છે. પાઠ 5 - ભાગ 5 મા ં

ભગવાનMુ ંવફાદારપ•ુ,ં અવર હોપ, રશેલ અને લેહની વXચેની ઇષાG Nગે ચચાG કરવામા ંઆવી છે. આ બે 

બહ&નો ;ારા 8દિશ£ત થયેલી એ જ પાપનીયતાએ આ ભાઈઓના સબંધંોમા ં8વેશ કયñ છે. 
 

W*98X5 W*8#: ઉ4પિá 37:11 કહ& છે, "તેના ભાઇઓ તેનાથી ઇeયાG હતા." તમારા બાઇબલમા ંઆપવામા ં

આવેલા 2ોસ-ર&ફર&?સ પર નPધ લો. 8ે5રતોના ંuૃ4યો 7: 9 êુઓ આ ?J ુટ&/ટામે?ટનો સદંભG અમન ેઆગળ ïુ ં

થવાMુ ંકહ& છે? તેમની ઇષાG તેમને ïુ ંકરવા દોર! èય છે? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

-T8U%: ôજનેિસસ પર પાછા ફરો અને છદંો 12-25 વાચંો 

 

к-#.: 

1. {લોક 12: ભાઈઓ Rા ંગયા હતા? __________________________ તેઓ 4યા ંïુ ંકર! રVા હતા? 

______________________________________________________________________________________ 
 

તમારા બાઇબલની પાછળના નકશામા ંશેક&મ શોધો 8થમ નકશામા,ં યTશાલેમની ઉáર& શેખમે અને 

બેથેલની ઉáર& આવેcુ ંછે. હ&åોન અને શશેમ વXચેનો Nતર Nદાજ. 

2. {લોક 13: ઇઝરાયેલ ïુ ંહW ુ ં(tકબ) જોસેફ ïુ ંકહ& છે? __________________________________ 

3. {લોક 14: જોસેફના Aચૂનો ïુ ંહતા? ________________________________________________ 

 યાદ કરો ક& છે+લી વખત ïુ ંથJુ ંûયાર& Jસુફ એક 5રપોટG  સાથે પાછો ફયñ ({લોક 2). _______ 

________________________________________________________________________ 

4. જોસેફ \સુાફર! કરવા માટ& એક લાબંા માગG હતો. એકવાર તે 4યા ંપહPXયા પછ! તનેા ભાઇઓ 

શોધવાનો \{ુક&લ સમય હતો. 

તેમણે છદંો મા ંïુ ંશોધી નથી 15-17? ________________________________________________ 
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ડોથન આશર& 10-15 માઇલ વv ુઉáર, ઉáરપિúમ છે. કાર અને ¶!વે ;ારા આ Nતર ßબૂ çૂર 

નથી લાગWુ ંપરંW ુઅમે જોસેફ કનાન કઠોર અને ખડકાળ જમીન સાથે પગ ;ારા \સુાફર! છે ક& 

િવચારણા ûયાર& અમે તેમના 8વાસ એક અલગ gDeટકોણથી િવચાર. 
 

5. તેણે દોથાનમા ંતેના ભાઈઓ શોધી કાઢüા પરંW ુ{લોક 18 આપણને ïુ ંકહ& છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

6. તેમની િતર/કાર અને ઈeયાGએ તેમના ભાઇને ßનૂ કરવા માટ& તૈયાર હતા તેટલા Nશે ઉજવણી 

કર! હતી. આપણને કદાચ આúયG ન થÇુ ંજોઈએ કારણ ક& ôજનેિસસ 4 મા ંઆપણ ેવાXંJુ ંછે ક& 

કાઈનની િતર/કાર અને ઇષાGથી તેના ભાઈ હાબેલનો ßનૂ થાય છે. 

7. તેથી, ભાઈઓએ તેને આવવા જોયો 4યાર& તેમન ેïુ ંકÜુ?ં ________________________________ 

8. તેઓ મા ંïુ ંકરવા માટ& (લોટ ïુ ંકJુõ {લોક 20? ______________________________________ 

9. તેઓ એક વાતાG તર!ક& બનાવટ કરવાની યોજના ïુ ંછે? ________________________________ 

એÇુ ંલાગે છે ક& જોસેફના સપના છે+લા /Qો હતા. આ ભાઈઓ -રૂતી હતી! તઓે તનેે 

બતાવવાનો િનણGય કયñ ક& આવા /વ(નgeટાને ïુ ંથાય છે. 

10. કયા ભાઈએ તેને બચાવવાનો 8યાસ કયñ? ___________________ અમે ઉ4પિá 29:32 મા ંતેના  

 િવશે ïુ ંશીòયા? _______________________________________________________________ 

11. qુબેન વૈક9+પક યોજના તર!ક& ïુ ંઓફર કર& છે? _______________________________________ 

12. તે ïુ ંકરવા માગતો હતો? ________________________________________________________ 

13. છદંો મા ં23-24 ભાઈઓએ તેઓ t આયોજન કJુõ હW ુ ંતે જ કJુõ તેઓએ તેને પહ&રાવી દ!ધેલા 

ઝZભોથી છ!નવી લીધા ંઅને પછ! તેન ેલઈ લીધો અને રણમા ંતેન ે4યાનંા 5ક+લામા ંફ®ક! દ!ધો. તે 

ખાલી હતી, પાણી વગર.  

14. ûયાર& તેઓ ખાઈ રVા હતા 4યાર& ની કલમમા ંïુ ંજોયા તેઓ 25? 

15. ઇ{માએલીઓનો એક કાફલો આìયો. ઇ{માએલીઓ કોણ હતા (ઉ4પિá 16:11)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

=(5 ; 

8L#E*: ઇ{માએલીઓ 'ગલયાદથી આવતા હતા. તમારા નકશા પર 'ગલયૅડન ેિવ/તાર માટ& êુઓ, નગર 

નથી. જો તમારો નકશો 'ગલયડને /પeટ કરતો નથી, તો તે જમીન યરદન નદ!ની -વૂGમા ંî/થત છે. 

ઉáર!ય ભાગ ગે'લલી (અથવા 5કનાર&ર&થ સ\gુ) ના સ\gુ Aધુી પહPચે છે અને દ'%ણ ભાગ \તૃ સ\gુના  

ઉáર& આવcેુ ંછે (ઉáરના દ5રયાઈ). 
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-T8U%:  વાચંો ઉ4પિá 37: 24-36. 

 

к-#.: 

1. કાફલો 'ગલયડથી આવતા અને ઇôજ(તમા ં\સુાફર! કર! રVો હતો. તઓે ïુ ંવહન કરવામા ં

આવી હતી? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ંêુડાહ તેમના ભાઈઓ માટ& 8/તાવ ïુ ંહતી 26-27? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને ભાઈઓએ ïુ ંકJુõ? _________________________________________________________ 

 

+V**$: આ 'બzçુએ અમાર! યાદશî6ત તાêુ ંકરવા માટ& આપણે થોડાક શLદોની સમી%ા કરવાની  

જTર છે: 

 • ઈ{માઇલીઓ: ઈåાહ!મના -8ુ ઇ{માએલના વશંજો (ઉ4પિá 16:16) 

 • િમxાનીઓ: ઇåા5હમના વશંજોની પ4ની કWરૂાહ (ઉ4પિá 25: 1-4) 

 • િમxાન: આ 8દ&શ દ'%ણમા ંઅને ડ&ડ સીડની દ'%ણી બાêુએ, અદોમનો દ'%ણે છે 

ઇ{માએલીઓના આ કાફલોને િમxાનના 8દ&શમા ંમાનવામા ંઆવે છે, તેઓ ઉáરમા ં'ગલયાદ 

ગયા અને કનાન ગયા ûયા ંભાઈઓએ તેમને દોથાન શહ&ર નOક આવતા જોયા. 
 

મહ&રબાની કર!ને નPધ કરો: આ શLદો શીખવા માટ& આવ{યક નથી પરંW ુતેમની સાથે પ5ર'ચત થવાથી 

બાઇબલને સમજÇુ ંસરળ બનશે. કદાચ તમ ે8ાચીન િવw અને તેની સ/ંuૃિતના એક ભાગ િવશે શીખી રVા 

છો ક& tનો તમે પહ&લા ંઅZયાસ કયñ નથી. Q&5કzગ રાખો! તમે સાર! ર!તે કર! રVા છો! 
 

1. િમxાની વેપાર!ઓ આìયા અને ભાઈઓએ ïુ ંકJુõ? ____________________________________ 

 વેપાર!ઓ તેમની સાથે જોસફેને ઇôજ(તમા ંલઈ ગયા. 

2. આ દરિમયાન, tણે તમામ 52યા અને નવા િવકાસને ™કૂ! છે? ___________________________ 

3. qુબેનનો બચાવ કરવાનો 8યાસ િનeફળ ગયો. આ ટાકંણ ખાલી છે. જોસેફ ગયો છે! તે ïુ ંકરÇુ ં

જોઇએ ત ેNગેના Mકુશાનમા ંછે. તે ïુ ંકહ& છે (કલમ 30)? _______________________________ 

4. હવે, મોટા કવર-અપ ... {લોક 31 મા ંભાઈMુ ંïુ ંકરÇુ?ં _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓ 32 ના {લોકમા ંતેમના િપતાને ïુ ંકહ& છે? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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=(5 : 

+V**$: આ પહ&cુ ંકવર-અપ વાતાG નથી 8થમ એક યાદ રાખો. તે ઉ4પિá 3: 7 મા ંપાછા ગાડGનમા ં

/થાન લીvુ ંહW ુ.ં ûયાર& અમે કંઇક ખોsંુ કJુõ છે, તા4કા'લક 8િત52યા કવર-અપ અને ´પાવી છે. આદમ અન ે

હવાએ NOરના પાદંડાઓ એકઠા ંકયાG હતા, તેઓ પોતાના માટ& ઢાકં&લા હતા અન ેઝાડોમા ં´પાìયા હતા. 

આ ભાઈઓએ t કJુG ત ેપા´ ંફ&રવી શRા ન હતા. જોસેફને માર! નાખવાની તેમની યોજના પાછળથી 

ફાયદો થયો. તઓે પોતાના çુeટ (લોટના ક&દ!ઓ હતા. તેઓએ િધYારતા એકના ઝZભો લીધા હતા, તે 

ર6તમા ંnબૂાìયો હતો અને તેને તેના િપતાને સPપી દ!ધો હતો. તેમના િપતાએ લોહ!થી રંગીન ઝZભો 

મેળìયો છે, tણે તેમના મોટાભાગની તરફ&ણના -8ુને t હવે \તૃ માનવામા ંઆવે છે. 
 
 

L#Y45Zш$: તમારા પોતાના ભાઇની હ4યાના કાવતરા tવા ïુ ંથશે? કોઈની હ4યા કરવા માટ& 

વ/Wઓુને ક&ટcુ ંખરાબ કરÇુ ંજોઈએ? આ ભાઈઓએ જોસેફના સમ: 17 વષGથી તેમના ઇષાGથી 

સળગાìJુ ંહોત. સીન t કોઈ ìયî6તના Oવનમા ંઉભી થાય છે અને તે Rાર&ય ચેકમા ં\Rૂા વગર 

\4ૃJ ુપામે છે. 
 

1. મા ંસkટ પાઉલે ïુ ંકÜુ ંત ેિવચારો ગા'લિતયનો 5: 1 9-21. પાઊલે t પાપી A'ૂચની યાદ! આપી  

 છે તે ïુ ંછે? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આ uૃ4યો િવષ ેપાઊલની ચતેવણી ïુ ંછે? _______________________________________ 

3. નીિતવચનો 16:25 આપણને જણાવે છે ક& આપણા માટ& ïુ ંયોFય લાગ ેછે ત ેમા8 દોર! શક& છે 

________________________________________________________________________ 

4. Tમી 8: 10-14 મા ંતમારા િવશે Oવવા િવશે 'É/ત અને તમારા જવાબદાર! િવશ ેવાત છે. કલમ  

 13 કહ& છે ક& જો આપણે પાપી /વભાવથી Oવીïુ ંતો ïુ ંથશ?ે__________________________ 

5. પરંW,ુ જો આપણે આ4મા ;ારા Oવીએ છ!એ ... તો આપણે ___________________________ 

 

'5'<L#S5ш$: રોમનો 8: 10-14 શî6તશાળ! છે 

 

1. આ પîં6તઓ ફર!થી કાળO-વૂGક વાચંો અને ભગવાન તમારા માટ& છે ક& 8ેમ સમજવા માટ&  

 8ય4ન કરો. તેમણે તમારા માટ& તેમના િવ-લુ Oવન માગંે છે! 

2. ઇ?ડ&6સ કાડG પર છદંો 13 અને 14 લખો. 

3. tમ tમ તમે આ પîં6તઓ યાદ આ અઠવા5ડયે પોતાન ેઆ અરO 8}ો -છૂ!: 
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 એ. મારા Oવનના ત ેિવ/તારો ક& tમા ંØુ ંમાર! èતને પાપી /વભાવ (ગલાતી 5: 1 9-21)  

 8માણે Oવી રVો ´ ંત ેïુ ંછે? 

 બી. મારા Oવનના ંતે િવ/તારો ïુ ંછે tમા ંØુ ંè•ુ ં´ ંક& ભગવાન મારા Oવનમા ંકામ કર! રVા  

 છે અને મન ેઆ4માના આ4મા ;ારા Oવવા માટ& સ%મ બનાવે છે (ગલાતી 5:22, 23)? 

4. આ 8}ોના તમારા જવાબો તમારા કાડGની પાછળ લખો. આ અઠવા5ડયે યાદ રાખવા માટ& અને   

 નPધો બનાવવા માટ& કાડG સરળ રાખો. 
 

=(5 > 

[*\Z.5. +#]: 

 

1. તમે કયા ભાઈઓ સાથ ેઓળખી શકશો? Tબેન, યØદૂા, અથવા અ?ય એક? તમે રાOßશુીથી  

 ભાઈઓમાથંી એક છો ({લોક 27)? ક&મ અથવા ક&મ નહÄ? 

________________________________________________________________________ 

ïુ ંતમે એ êૂથના િવરોધમા ંઊભા છો ક& t કરવા યોFય બાબત છે? તમને ïુ ંલાગ ેછે ક& તમ ે

છો? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

તમે ઉ{ક&રનાર એક છો? તમારા બાળકના ભાઇને ´ટકારો મેળવવા માટ& તમાર! યોજના ïુ ંરહ! 

છે, t તેન ેયોFય ન મળ! શક&? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ïુ ંતમે જોસેફના વક!લ હતા? તમારા ચેતા પર તે ક&વી ર!તે મેળìયો હોવા છતા ંતમે તમારા 

ભાઈઓન ેïુ ંકÜુ ંહોત? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. qુબેન સૌથી êુનો હતો અને તેથી આ Jવુાન ભાઈ માટ& જવાબદાર છે. ïુ ંતમને Rાર&ય બીO  

ìયî6તની જવાબદાર! આપવામા ંઆવી છે અને પછ! પોતાને અને દર&કને નીચ ેઆવÇુ ંજોઈએ? 

એÇુ ંïુ ંલાગ ેછે? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ïુ ંતમે êુડાહ સાથ ેઓળખી શકો છો? êુડાહ જોસેફ ´ટકારો મેળવવા માગતા હતા પરંW ુતેને  

માર! નાખવાની ઇXછા ન હતી તેમણે પોતાના ભાઇઓને કÜુ ંહW ુ ંક& જો જોસેફMુ ંલોહ! તેમના 

હાથમા ંહW ુ ંતો તેઓ કïુ ં8ા(ત કરશે નહÄ. પરંW,ુ ïુ ંતમે આ I/ુસો ભાઈઓ સામે ઊભા રહ! 

શકશો? તમારા િવચારો ïુ ંહોઈ શક&? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. ઈeયાG ìય6ત કરાયેલા પાપી /વભાવ િવqુ[ ત ેક&Ç ુ ંપા8 લે છે અને હવે ઈષાG હ4યાના િવચારો  

 િવચાર! રVા ંછે? _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

5. ûયાર& મારા Oવનમા ંત ેસમય આવ ેછે 4યાર& ઈeયાG માર! લાગણીઓ સાથે નારાજ કર& છે અને  

અ?યને 8ો4સાહન આપતા અને સહાય કર!ને અને તેમના ±ેeઠ 5હતો માટ& જોઈન ેØુ ંહાિનકારક 

વાતાGલાપમા ંìય/ત ´,ં િવનાશક શLદોનો ઉપયોગ કqંુ ´,ં ખોટા બનાવવાની સ4યને çુ: I/ુસો 

અને 8િતશોધના િવચારોને રોકવા માટ& મારા મન. _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

)(2M$(: હ& 8i,ુ ઘણી વાર Øુ ંમારા પોતાના ઇeયાG િવચારોમા ંફસાઈ è“ ´.ં Øુ ંઅ?યની પદવી, અ?યનો 

8ેમ, અ?ય લોકોની િમ8તા અને સબંધંો, 8િતભા, %મતાઓ, 5હતો અને અ?યની uુશળતાઓથી ઇeયાG ´.ં Øુ ં

કોણ ´ ંત ેમાટ& Øુ ં8શસંા કqંુ ´,ં પરંW ુØુ ંમારા માટ& નકામા િવચારોનો માગG આ-ુ ં´.ં Øુ ંશોધી રVો ´ ંક& Øુ ં

જોસેફના ભાઈઓ કરતા ંઘણો અલગ નથી. મને માફ, ભગવાન ઇA ુØુ ંમારા પોતાના Oવનમા ંકોઈ પણ 

ફ&રફાર કર! શકતો નથી. Øુ ંતમારા પિવ8 આ4માથી મારા Oવનમા ંકામ કqંુ ´ ંઅને મને હ&વનલી ફાધરના 

બાળક તર!ક& Oવવા માટ& સ%મ કર! રVો ´.ં Øુ ંખાસ કર!ને મારા Oવનના આ ચોYસ %ે8મા ંમદદ 

માગી રVો ´ ં___________________________________________________________________ 

મારા iતૂકાળથી મk t અપરાધ કયñ છે તેમાથંી મને \6ુત કરવા બદલ આભાર. તમાર! /વત8ંતા મન ે

સ52ય કર& છે ____________________________________________________________________ 
 

+V*(8$: આ ભાઈઓની 52યાઓMુ ંપ5રણામ આìJુ.ં તેમના િપતા વેયñ હતો. તમેણે ઝZભો ઓળખી 

તેમણે તેમના -8ુને ઉડાવી દ!ધા ંઅને તેમને ગળ! જવાના ભયકંર 8ાણીની ક+પના કર!. તેના çુઃખમા,ં 

યાuબૂે પોતાના ંકપડા ંફાડ! દ!ધા, શોકના વ”ો પહ&યાG અને ઘણા 5દવસો Aધુી Jસૂફને શોક કયñ. તેના બધા 

-8ુો અન ે-8ુીઓ ભગેા થયા પરંW ુતેમણ ે5દલાસો ન આપવાનો ઇનકાર કયñ. ત ેરડ¥ો અને કÜુ ંક& ત ે

તેના -8ુ માટ& તેના ગભંીર _____________________________________ પર જશે. (ઉ4પિá 37: 33-35) 
 

iતૂકાળમા ંખોટા કાયñને કારણે આપણે સહન કરÇુ ંપડ& છે. આપણે યાદ રાખÇુ ંજોઈએ ક& ઈwર વફાદાર છે 

અને તે આપણન ેRાર&ય છોડશે નહÄ અથવા આપણી સૌથી કસોટ! સમય ેપણ અમને છોડશે નહÄ. આપણા 

/વગyય િપતાનો 8ેમાળ હાથ અમને enfold અમે પણ, અમારા આસપાસના લોકોન ેછેતરાવી શક!એ છ!એ, 

t ખોટા કાયñન ેકારણે \{ુક&લ સમયનો સામનો કર! રVા છે. 
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tકબ છેતરનાર હતો. તઓે કપટ સાથે ઘરમા ંઉછયાG હતા તેણે પોતાના ભાઈ અને તેના િપતાને છેતરતી. 

તેમણે તેમના ભાઇ પાસેથી ભયભીત ચાલી સમય પસાર કયñ હતો. તઓે તેમના કાકાએ છેતરાઈ ગયા હતા 

અને તેમની \ળૂ પ4નીએ વચન આ(Jુ ંહW ુ ંતેમનો ઇનકાર કયñ હતો. હવે તેમના પોતાના -8ુો તેમન ે

છેતરતી છે ઈeયાG, ઈeયાG, છેતરિપzડ! çુeટ એક બધા કામ છે. હêુ Aધુી, આ પ5રવારના સZયોની મોટા પાયે 

iલૂો હોવા છતા ંભગવાન હêુ પણ આ લોકો ;ારા તેમની ઇXછાને èહ&ર કર& છે. જોસેફની કથા તર!ક& 

આપણે ઈwરને િવજયી વન તર!ક& જોશો. 
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 )/( 0 1-) -(25 3.< 

 
 

8L#E* 

 

પાઠ 1 મા ંઅમે શીòયા ક& જોસેફને તેના ભાઈઓ ;ારા િમxાનના ઈ{માઈલીઓન ેવચેવામા ંઆìયા હતા, tણે 

તેને ઇôજ(તવાસીઓન ેવેચી દ!ધો. હવે આ પાઠમા ંઅમને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& તે પોટ!ફારના ઘરમા ંનોકર 

તર!ક& ઊભો છે. પોટ!ફારના ઘરની Nદર તેમના કામ અને જવાબદાર!ઓ િવશે èણો તે પોતાના ભાઈઓ, 

િમxાનીઓ સાથેનો 8વાસ, અને િવદ&શી જમીનમા ંIલુામ તર!ક&નો Oવન ક&વી ર!ત ેસભંાળતો હતો? અને, 

માગG ;ારા, આમા ંભગવાન Rા ંહતા? 

 

આ (લોટ પોટ!ફરના ઘરમા ં\{ુક&લી આવી રહ! છે. વv ુઅ?યાયી સારવાર માટ& જોસેફની 8િત52યા 

માટ& êુઓ તે સમયે èણો ક& ûયાર& તમે èણો છો ક& તમે ïુ ંકર! રVા છો અથવા યોFય વ/W ુકર! 

છે, પરંW ુયોFય કાયGવાહ! કરવા માટ& પ5રણામ અ?યાયી લાગે છે. જોસેફ ભગવાન સાથે સબંધં ïુ ં

થાય છે તે êુઓ. અ?યાય 84ય ેતમારો 8િતભાવ ïુ ંહશે? Jસુફનો તમારા માટ& ïુ ંબોધ હોઈ શક&, 

ક&મ ક& તે દ&વના çુeટ સજંોગો માટ& પરમેwરની 8િત52યાઓને રêૂ કર& છે? 

 

અને વ/Wઓુ વv ુબગડવાની લાગે છે પરમેwર, આવા ઈwર!ય માણસને આવા અ?યાયી ઉપાય શા 

માટ& સહન કરવા દો છો? તમે તેને iલૂી ગયા છો? ïુ ંજોસેફ iલૂી ગયા છે? જો તે "સફળ" હતો, તો 

ïુ ંઆ બધા જ çુઃખો આવ{યક હતા? 

 

કામ પર ભગવાન êુઓ! તમે તેને આ \{ુક&લ 5દવસો દરિમયાન જોસેફ સાથે ચાલતા જોશો તો 

તેને અને તેના çુ: 
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)/( 0 1-) -(25 3.< 

 
 
  

=(5 ! 

8L#E*: ôજનેિસસમા ંપહ&લેથી જ 37 આપણે èણીએ છ!એ ક& ઘમડં, કપટ, અને હ4યાના િવચારો પણ 

યાuબૂના પ5રવારમા ંરહ& છે. એક િપતા તેના તરફ&ણ -8ુ Lલડ /ટ&ઇ?ડ ઝZભો હોD+ડ÷ગ અ/પeટપણે çુઃખ છે 

તેમણે છેતરતી કરવામા ંઆવી છે અને હવ ેJAુફુ ક&ટલાક ભયકંર પï ુ;ારા હ4યા કરવામા ંઆવી હતી ક& 

માને છે. ભાઈઓએ પોતાના ઘમડં! બાળકના ભાઇન ેિનકાલ કયñ છે અન ેહવે તેમના çૂિષત કાયGને ઢાકંવા 

માટ& ◊ર વાતાG રXયા છે. જો ક& તેઓ ઇôજ(તને તેમના માગG પરના િવ/તાર મારફતે િમxાનીઓ 

(ઇ{માઇલીઓ) કાટવાવાથી વેચીને જોસેફના Oવનનો બચાવ કરતા હતા, તેમ છતા,ં િપતા મા8 èણ ેછે ક& 

તેમના તરફ&ણ -8ુ \4ૃJ ુપાäયા છે. 
 

તેથી, જોસેફ ïુ ંથઈ રÜુ ંછે? અમે યાuબૂ અને તનેા -8ુો છોડ! અને ôજનેિસસ 39 સાથે પસદં. ઉ4પિá 

37:36 અમન ેજણાવ ેછે ક&, આ દરિમયાન, ûયાર& આ બધા çુ: ખી tકબના ઘર પર ચાલી રÜુ ંહW ુ ં4યાર& 

િમxાનીઓ (ઇ{માએલીઓ) Jસુફને ઇôજ(તમા ંલઈ ગયા અને તેમને પોટ!ફાર , એક માણસ, t ફાqુનના 

અિધકાર!ઓ અને ર%કના ક(તાન હતા. 
 

-T8U%: ઉ4પિá 39: 1-6એક વાચંો {લોક 1 ôજનેિસસ -નુરાવતGન લગભગ વબÿટ!મ છે 37:36 

 

к-#.: 

1. મા ંજોસેફ િવશ ેઆપણે શીòયા 8થમ વ/Wઓુ ïુ ંછે {લોક 2? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

2. પૉટ&ઈફરના @યાન પર ïુ ંકબt કર! લીvુ ંઅને છેવટ& Jસૂફ& તેની {લોક આ(Jુ ં(સાથે 3)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

3. જોસેફને પોટ!ફારના પ5રચર  તર!ક& ïુ ંજવાબદાર!ઓ હતી ({લોક 4)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 
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4. ઇôજ(ત અન ેતેના બધા uુsંુબોને જોસેફ ({લોક 5) ના કારણે આશીવાGદ મŸયા હતા. છદંો મા ં2-5 

ભગવાન િવશે ઉ+લખે કયñ છે ક& તમારા બાઇબલમા ંનીચે લીટ! અથવા 8કાિશત બધા ઈwરના 

આશીવાGદ તેમના લોકો પર છે અન,ે પ5રણામે, આશીવાGદ તેમણે અ?ય લોકો પર આપવો તે િવશ ે

આ પîં6તઓમાથંી આપણે ïુ ંશીખી શક!એ? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. {લોકનો Nત આપણને કહ& 5 છે ક& _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. કારણ ક& ભગવાન બvુ ંઆશીવાG5દત હતા, ïુ ંજોસેફની જવાબદાર!ઓ, તેમની સPપણીમા ંïુ ં

વધારો થયો? ___________________________________________________________________ 

7. પોટ!ફારની એકમા8 'ચzતા ïુ ંબની હતી ({લોક 6)? ___________________________________ 

 

=(5 , 

[*\Z.5. +#]: ભગવાન લોકો ભગવાન આશીવાGદ હ&ઠળ રહ& છે. તેમ છતા,ં ભગવાન તેમના લોકોને 

આશીવાGદ આપતા નથી, પરંW ુતેમના ;ારા તેઓ અ?યને આશીવાGદ આપે છે તેમજ આશીવાGદ આપે છે. 
 

1. ઈwર& ઈåામને ïુ ંકÜુ ંહW ુ ંઉ4પિá 12:2 -3? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈwર& કÜુ ંહW ુ ંક& ઇåામ આશીવાGદTપ હશે અને ભગવાન તેમને આશીવાG5દત કરશ ેતે 

આશીવાG5દત કરશે ... અને -⁄ૃવી પરની તમામ લોકો તેમના ;ારા આશીવાG5દત થશે. @યાનમા ં

રાખો ક& આ તમારા Oવન પર ïુ ંઅસર કર& છે: 

 એ. તમારા 8ભાવના વWુGળમા ંરહ&લા લોકો કોણ છે, ઉદાહરણ તર!ક&, પડોશીઓ, સહકાયGકરો, 

િમ8ો? ચોYસ ìયî6તઓ નામ ___________________ ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 બી. તમે tના ;ારા ઈwર ;ારા આશીવાG5દત કરવામા ંઆવે છે તે ર!તે @યાનમા ંલો. ઉદાહરણ 

તર!ક&, સલામતી અને ર%ણ, 8મા'ણ6તા અન ેસ4ય, અ%ર અને અિધuૃતતા પર િવચાર કરો. તેઓ 

અને તેમના ;ારા તેમના Oવનને /પશGતા ંઆ અન ેઅ?ય %ે8ોમા ંતેમના Oવનનો ક&વી ર!તે અસર 

થાય છે? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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'5'<L#S5ш$: આપણા ખાતર અને બીèઓ માટ& તે મહ4વMુ ંછે ક& આપણે હમંેશા ંભગવાનMુ ંવચન 

આપણા પહ&લા ંરાખીએ. tમ tમ આપણ ેઅZયાસ કરવાMુ ંચાc ુરાખીએ તેમ આપણે તે િવશે વv ુઅન ે

વv ુશીખીએ છ!એ ક& તે કોણ છે અન ેક&વી ર!તે તે અમને આશીવાGદ આપવા અન ેઅમને ;ારા અ?ય 

લોકોનો આશીવાGદ આપવા માગંે છે. પસદં કર&લ મેમર! સPપણી ગીતશા” 1: 1-3. 
 

1. {લોક 1 મા ંઆપણ ે8ણ વાતાવરણ ïુ ંટાળવા માટ& છે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 

2. તો પછ! શા”લખેક& અમને કÜુ ંહW ુ ંક& મા ંઅમારો આનદં થવો જોઈએ {લોક 2? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

3. અને છે+લ,ે {લોક 3 મા ંઆપવામા ંઆવલેી ક+પના ïુ ંછે? ______________________________ 

4. Ç%ૃMુ ંવણGન કરો તે Rા ંવાવેતર કરવામા ંઆવે છે? તેની î/થિત ïુ ંછે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ફર! એક વખત િવચાર કરો, ઈwરના આશીવાG5દત લોકો તર!ક&, tઓ આપણા ;ારા ઈwર ;ારા 

આશીવાG5દત છે? 8} -છૂવાનો બીજો ર/તો એ છે ક&, tમણે આપણા / મારા Nગો પર માળા 

બા@ંયા ંછે અન ેઅમાર! / માર! શાખાઓમા ંસલામતી અને Aરુ%ા મળેવી છે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

ઇ?ડ&6સ કાડG પર આ પîં6તઓ લખો અન ેભગવાન તમને એવી ર!તે બતાવવાની તકનો આનદં માણી શક& 

ક& tમા ંતમે પાણીના 8વાહો, મજ~તૂ અને ગિતશીલ, t પહ&રવા અને થાક&cુ ંઅન ેAરુ'%ત અને સલામત 

શાખાઓ -રૂ! પાડતા Ç%ૃો માટ& છાયંડો -qંુુ પાડતા એક Ç%ૃ બની ગયા છો. tમા ંઅ?ય લોકોને આરામ 

અને આરામ મળે છે. કાડGના પાછળના તમારા અMભુવોને નPધો અને ભગવાનનો આભાર માનવાનો 

િવશેષાિધકાર માટ& આભાર. tના ;ારા તેમણ ેઅ?ય લોકોને આશીવાGદ આપવાMુ ંપસદં કJુõ છે. 
 

)(2M$(: હ& 8i,ુ તમે જોસફેના Oવન મારફતે પોટ!ફાર અને તેમના આખા ઘરન ેઆશીવાG5દત કયાG હતા. 

તમે તેમની મા'લક!ની બધી જ આશીવાGદો, તેમના ઘરમા ંઅને %ે8ોમા ંબvુ ંજ આશીવાG5દત કરો છો. જોસેફ 

પોટ&ઈફરના Oવનમા ંતમાર! 8ેમાળ હાજર! લાìયો. માર! íખો ખોલો ક& તમ ેમને આશીવાGદ આપો છો 

અને માર! જÄદગી ;ારા તમ ેએવા લોકોન ેઆશીવાGદ આપો છો t તમને ખબર નથી ક& તમે કોણ છો. માર! 

ઇXછા હ&W-ુવૂGક Oવતં થઈ શક& છે, તમે અ?ય લોકોના Oવનને આશીવાGદ આપવા માટ& સ%મ થતા ંસભાન 
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હ&Wથુી, tમ તમે િવwાસથી ધ?ય છો અ\કુ ìયî6તઓ માફ કર& છે tના માટ& Øુ ં8ાથGના કqંુ ´.ં તઓે તમન ે

બધા આશીવાGદોનો ªોત èણે છે. _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

=(5 ; 

8L#E*: આપણા ઈwરમા ં±[ા ;ારા અમ ેઈwર સાથનેા સબંધંમા ંછ!એ એનો અથG એ નથી ક& અમાર! 

çુિનયામા ંઅિનeટનો સામનો કરવાથી \6ુત છે. તમ ેઈwરના આયોજનમા ંઉ4પિá 3 ના તમારા 

અZયાસમાથંી, અવર ચોઇસ, J[ુના ભડકો અને çુeટ ìયî6ત અમાર! આ4માઓ પછ! છે તેમાથંી યાદ કર! 

શકો છો. ôજનેિસસની 8થમ છ પîં6તઓ આપણન ેજોસેફના Oવન પર પરમેwરના આશીવાGદની Aસુમાચાર 

જણાવે છે અન ેહવે તેના િવwાસની કસોટ! આવ ેછે. અન,ે 8} બાક! છે: ïુ ંઆશીવાGદો જ યોFય લાગ ેછે 

અને સારા લાગે છે? ક&વી ર!તે ભગવાન \{ુક&લ સજંોગોમા ંઆ માણસ આશીવાGદ આપે છે? ïુ ંઆવા 

સજંોગોમા ંઈwરના આશીવાGદો આવી શક& છે? 

 

-T8U%:  વાચંો ઉ4પિá 39: 6-23. 

 

к-#.: 

1. જોસેફ મા ંક&વી ર!તે વણGìJુ ંછે {લોક 6? ____________________________________________ 

2. મા ંઆગળના શLદો ïુ ંછે {લોક 7? પૉટ&થીની પ4નીની લાલચ ïુ ંછે? ______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 પોટ!ફારની પ4ની જોસેફના બાV દ&ખાવ પર @યાન આપે છે અને લાલચ બની èય છે. 

3. {લોક 8: જોસેફ તેના નકાર! તેના 8િતભાવને લખો. @યાન-વૂGક િવચાર કરો ક& ત ેïુ ંકહ& છે: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 તે કોને જવાબદાર હતા? _________________________________________________________ 

તેમના \òુય JAુફુને તેમના આખા ઘર&c ુપર િવwાસ હતો અને તેથી તેમના ઘરમા ંકોઈ પણ 

બાબત Nગ ેકોઈ 'ચzતા ન હતી. જોસેફ આદ&શ બીè હતો. તેમના મા'લક& તેમની પ4ની િસવાય 

બીêુ ંકïુ ંરોક! ન રાòJુ.ં પછ! તે 8} -છેૂ છે: ____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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4. જોસેફ તçુંર/ત Jવુાન હતા. તેમણે બીè માણસો tવા જ લાલચ સહન કયાG. પોટ!ફારની પ4ની 

èણતા હતા અને 5દવસ પછ! તે જ આમ8ંણ આ(Jુ ંહW ુ.ં મા ંબાઇબલ ïુ ંકહ& છે {લોક 10? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. આ g{ય અમને પોટ!ફારની પ4ની િવશે ïુ ંકહ& છે? _____________________________________ 

 

W*98X5 W*8#: ચાલો D/2(ચરનો બીજો િવભાગ જોવા માટ& સમય કાઢો t આ જ િવષય સાથે વહ&વાર કર& 

છે. રાè Aલુેમાને તમેના દ!કરા માટ& નીિતવચનોMુ ં-/ુતક લòJુ ંહW ુ ંઉ5કતઓ 6 અને 7 મા ંAલુેમાન ે

ìય'ભચાર કરનાર સામે તેના -8ુને ચેતવણી આપી હતી. તમે આ સમ: િવભાગને વાચંવાMુ ંપસદં કર! 

શકો છો, પરંW ુઅમારા અZયાસો માટ& ચાલો આપણ ેતનેા -8ુ સાથેના શાણપણને @યાનમા ંરાખીએ tથી 

તેમને આવી પ5રî/થિતઓમાથંી બચાવવા માટ&, ìય'ભચાર કરનાર મ5હલા અને વે{યા સાથેના આવા 

સબંધંોમાથંી. નીિતવચનો 6: 20-35 વાચંો જોસેફ પોતાને મળ! છે t પ5રî/થિત @યાનમા ંરાખો. 
 

1. Aલુેમાન પોતાના -8ુને તનેા માતાિપતાના આદ&શો અને ઉપદ&શોનો હ&W ુïુ ંછે? _____________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. {લોક 24 મા ંકોન ેકહ& છે ક& આ િશ%ણ તનેા -8ુMુ ંર%ણ કર& છે? _________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. {લોક 26: Aલુમેાને વે{યા અને ìય'ભચાર કરનાર ”ી િવશે ïુ ંકÜુ?ં _______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. કલમ 29-35: બીè માણસની પ4ની સાથે ºઘ ેછે તેના પ5રણામો ïુ ંછે? __________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________ ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

રાè સોલોમન તનેા -8ુ સાથે ßબૂ જ /પeટ છે સ4યના તેમના શLદો પણ આપણા માટ& િશ%ણ છે. અમન ે

તેમને અમારા Åદય પર બાધંી રાખવા માટ& 8ો4સા5હત કરવામા ંઆવે છે, કારણ ક& તેઓ અમન ેમાગGદશGન 

આપશ,ે અમને જોશે અન ેઅમાર! સાથે વાત કરશે. 
 

=(5 : 

[*(*(': પાછા ફર! કરો ôજનેિસસ 39:11 

1. એક 5દવસ ûયાર& Jસુફ પોતાની ફરજોમા ંગયો 4યાર& ïુ ંથJુ?ં ___________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

તેણીએ તેને તનેા સાથે ºઘ કરવાનો આદ&શ આ(યો હતો. તેઓ તેમની હાજર!થી ભાગી ગયા હતા, 

પરંW ુતેમના __________________________ ({લોક 12) પાછળ છોડ! દ!ધી હતી, tમાથંી તેણીએ 
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પોતાની વાતાG બનાવી હતી. તેણીએ ખોsંુ બો+યા. તેના વાસનાના પાપ અને પછ! તે જોસેફ માટ& 

િનzદા કર& છે કારણ ક& તેણ ેતેનાથી ના પાડ! દ!ધી અન ેભાગી જઇન ેતેને એક વાતાG બનાવવી 

tનાથી જોસેફને મોટ! હાિન થઈ. છદંો મા ંતેણીની વાતાG ïુ ંહતો 13-18? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. {લોક 19 મા ંતે પોટ!ફારને ઘર& પહPXયા 4યાર& ïુ ંકÜુ?ં _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 તેણે ક&વી જવાબ આ(યો? ________________________________________________________ 

 તમે આúયG થાય છે (ઉ5કતઓ 6:34)? _____________________________________________ 

3. પોટ!µફર ïુ ંજોસેફ  સાથે કJુõ છે ({લોક 20)?________________________________________ 

 

L#Y45Zш$: ઉ4પિá 39 ની 8થમ પîં6તઓ આપણે èણીએ છ!એ ક& એક માનનીય Jસુફ જોસેફ ïુ ંહતો. 

તે ઉદાર, ભરોસાપા8, િવwસનીય, સા™ુ ંઅન ેિવwસનીય હતા. તેમણ ેપોતાના /વામીની પ4ની સાથે Aઈૂ 

જવાનો પણ ઇનકાર કયñ હતો. હવે જોસેફન ેફોજદાર! ગણવામા ંઆવે છે. તે માણસ ;ારા tલમા ંતેને ફ®ક! 

દ&વામા ંઆવે છે, tણે તેને પરોપકાર& િવwાસ કયñ હતો, t ìયî6તએ જોસેફને ભગવાન ;ારા આશીવાGદ 

આ(યો હતો. તેમણે તેમની પ4ની êૂઠા•ુ ંમાનતા હતા. તેમMુ ંકLજો એક /થળ હWુ ંûયા ંરાèના ક&દ!ઓને 

રાખવામા ંઆìયા હતા, ચોYસપણે પસદંગીની જFયા ન હતી. 

 

શા માટ& જોસેફ? તે એક Aુદંર Jવુાન હતો, શા માટ&? તો, ભગવાન Rા ંહતા? ïુ ંભગવાન મા8 તેની સાથે 

હતા ûયાર& તે બહાર અને લગભગ હતા, પોતાના મા'લકના ઘરમા ંરહ&તા હતા અને સ\[ૃ અન ે8િસ[ની 

આસપાસ ફરતા હતા? શા માટ& આવા આવા સારા માણસને આવા ભયકંર વ/W ુથવા દ& છે? તમે એÇુ ં

િવચાર! શકો છો ક& જો આ ર!તે ભગવાન ચલાવે છે તો મને તેની સાથ ેચચાG કરવા માટ& ક&ટલાક ગભંીર 

\›ુાઓ મŸયા છે. 
 

ક+પના કરો ક& તમે જોસેફ છો. તમે એક છો t હવ ેરાèના ક&દ!ઓ સાથે સમાજના ડæFસ સાથે ઘરેા 

Nધારકોટડ!મા ંછે. તમારા મનમા ંજવાના ં8}ો ïુ ંહશ?ે તમે આ તમારા ભગવાન આ2ંદ આવશ?ે અ4યાર 

Aધુી, તમારા ભાઇઓ t તમારા માટ& િનભGય છે તે Oવન ßબૂ ખરાબ નથી, પણ હવે આ 

છે!____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

W*98X5 W*8#: અમે અ?યાયી સારવારનો 8િતકાર કર!એ છ!એ. આપણે çુઃખ પહPચાડનારાઓ 84યે 

કડÇુ ંબનીએ છ!એ 1 પીતર 2: 21-25 મા ંઆપણને ઉXચ કૉ'લzગ કહ&વામા ંઆવે છે. આ કલમો પર @યાન 

આપો કારણ ક& પીટર ઈAનુ ેઅMસુરવા માટ&M ુ ંઉદાહરણ છે. 
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1. પીતર કહ& છે ક& અમને 'É/ત tવા થવા માટ& કહ&વામા ંઆìયા છે. તેમણ ે

__________________________ અને અમને ________________________ છોડ! દ!ધી ક& આપણ ે

તેમના પગલામા ં________________________________________________ જોઈએ ({લોક 21). 

2. પછ! પીતર& યશાયાહ 53: 9 નો ઉ+લખે કયñ છે ઈAએુ કોઈ પાપ ન કJુõ ({લોક 22). આપણ ેïુ ં

કÜુ ંછે ûયાર& તેમણે અપમાન કJુõ અને ûયાર& ત ેભોગ બ?યા 4યાર& તેમણ ેïુ ંકJુõ? 

______________________________________________________________________________ 

3. કલમ 23 કહ& છે ક& ત ે______________________________________________________ 

તે ïુ ંઅથG છે ?! ઇA ુપોતાના િપતાની ઇXછા -રૂ! કર! રVા હતા. તેથી, ઈA,ુ િપતાન ેપોતાની 

જવાબદાર! સPપી દ!ધી t તેમને ?યાયી અન ેમા8 તમેના ™કુાદામા ંèણતા હતા. 

4. ઈA ુઆપણા પાપોને તેના શર!રમા ં2ોસ પર લઇ જવા માટ& તૈયાર હતા tથી અમ ે({લોક 24) 

________ ને ____________ અને _____________ માટ& ______________________ માટ& કર! 

શક!એ. તેમણે અને અમ ેતે આપણા માટ& ïુ ંકJુõ છે કારણ ક& સાજો છે. તેમણે િપતા સાથેના અમારા 

Wટૂ&લા સબંધંની મરામત કર!. તે હવે t લોકો માન ેછે ક& તેમના માટ& ïુ ંકJુõ છે તે હવે અî/ત4વમા ં

નથી. અમે _________________________________ tવા હતા t uુમાગÿ ચા+યા ગયા હતા પરંW ુ

હવે અમાર! આ4માઓના ___________________________ અને _______________________  મા ં

પાછા ફયાG છે ({લોક 25). 
 

=(5 > 

 

[*(*(': પાછા ôજનેિસસ 39 મા ંઅમે આ 8કરણ tલમા ંજોસેફ સાથે Nત થાય છે ક& t શોધી. 

1. ફર! એક વાર, {લોક 21 મા ંઆપણે આશર& પાચં {લોકMુ ંપાચં શLદો વાચંીએ છ!એ 2. આ {લોક  

 ïુ ંકહ& છે? ____________________________________________________________________ 

2. આ {લોક Jસૂફ tલમા ંહતો ûયાર& ભગવાન તેમની હાજર! 8ગટ ક&વી ર!તે અમન ેજણાવો.  

________________________________________________________________________ 

3. {લોક 23 મા ંઅમ ેફર! અMભુવીએ છ!એ ક& જોસેફMુ ંવતGન વાડøન ;ારા મા?ય હW ુ.ં તેમણે  

 જોસેફને કઈ જવાબદાર!ઓ આપી હતી? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. જોડGન તેની દ&ખર&ખ હ&ઠળ તેમની પાસે રાહત મળેવવાની રાહ જોવી પડ! છે. 23 કલમ આપણને 

કહ& છે ક& વોડGન ____________________________________________________________ 

તે èણતો હતો ક& ભગવાન Jસુફ સાથે હતા અન ેતેણ ેt કJુõ તેમા ંસફળતા આપી હતી. 

5. પોટ!µહર& જોસેફ ({લોક 3) અને વોડGન ;ારા t અવલોકન થJુ ંહW ુ ંત ે િવશ ેt સમાનતા મળ! 

હતી તે નPધો ({લોક 23). ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



24 

L#Y45Zш$: કોઈ પણ મદદ કર! શકતો નથી, પરંW ુઆúયG થાય છે ક& જોસેફ tણે વોડGનની íખ ધારણ 

કર! હતી. એક ક&દ! તર!ક&, કદાચ તે ïુ ંકર! શક& છે t ત ે@યાનમા ંરાખીન ેવથG હશે. જોસેફ êૂઠાણાનો ભોગ 

બનેલા છે અને અ?યાયી સાથે ìયવહાર કરવામા ંઆìયો છે. તે તેના iતૂ-વૂG મા/ટર, I/ુસા સાથ ેબળા4કાર 

કરનાર ìયî6ત ;ારા tલમા ંછે. તેમને ખબર નથી ક& તે Rા ંAધુી બાક! રહ&શે, સભંવત તેમના બાક!ના 

Oવનમા.ં અમે એ iલૂી ગયા નથી ક& ત ેએક અèણી ìયî6ત છે, િવદ&શી જમીનમા ંપરાJુ ંછે. 

ઇôજ(તવાસીઓની સ/ંuૃિત અને 5રવાજો તેના િપતાની મા'લક!ની ઘટેાનંી સભંાળ રાખતા અને િવચરતી 

આ5દèિતના સZય તર!ક& Oવતા કરતા અલગ હતા. ઇôજ(ત એક અxતન સમાજ, 8ગિતશીલ અને 

બૌ¿[કોMુ ંસ\દુાય માનવામા ંઆવWુ ંહW ુ.ં ફાqુન ઇôજ(તના શાસક હતા, તેમના િપતાની રડતી હતી, tની 

સાથે તે ગાઢપણે પ5ર'ચત હતા, પણ તરફ&ણ કર! હતી. 

જો તમે તેની સાથે tલમા ંહોત, તો તમ ેïુ ંિવચારો છો ક& તમે તેમને િવશ ેt અવલોકન કJુõ છે તે તમે તેન ે

વણGવી શકો છો? તમે ïુ ંએમ માનો છો ક& ત ેતમાર! સાથેનો અMભુવ છે ક& t તમને અ?ય લોકોને કહ&શે ક& 

ભગવાન તેની સાથે છે? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

[*\Z.5. +#]: 

1. 1 પીટર 3: 9 થી વળો. જોસેફ અMસુરવા માટ& અમારા માટ& એક ઉદાહરણ છે. દ&ખીતી ર!તે, તે 

એક ઈwર! કાયદા અMસુાર માણસ હતો tણ ેઘણા લોકોની íખ ઉભા કર! હતી. અમે ખાસ કર!ને 

નP@Jુ ંછે ક& તણેે તેના પર અિધકાર!ઓની íખ ઉઠાવી છે. {લોક 9 એÇુ ંલાગ ેછે ક& Jસુફ& પોતાના 

ભાઇઓએ તેને વેચી દ!ધો 4યારથી Oવવાનો 8ય4ન કયñ અને તેન ેકાફલો સાથ ેઇôજ(તમા ં

મોકલવામા ંઆìયો. આ {લોક લખો: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. જોસેફ અ?ય લોકોના Oવન આશીવાGદ માટ& કહ&વાય Oવન તર!ક& તેમના Oવન જોJુ ંતેમની 

અ?ય વતG•કૂ ત ેક&વી ર!તે વતGવામા ંઆવી હતી તેના પર આધા5રત ન હતી. તમેણે ઈAનુા 

ઉદાહરણને અMસુયñ હતો અને પોતાને ?યાયી ?યાય કરનાર ?યાયધીશને (1 પીતર 2:23) સP(યો 

હતો. ક&વી ર!તે ¡ેિસસની છદંો અને જોસેફની આ વાતાG તમને પડકાર આપી શક& છે? ___________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. તમારા વલણ, શLદોની તમાર! પસદંગી અને તમારા િવચારશીલ કાયñ, બીèના Oવનમા ંક&વી 

ર!તે ફ&રફાર કર! શક& છે? __________________________________________________________ 

4. બીèઓ માટ& આશીવાGદ મળેવવા માટ& તમ ેભગવાનન ેઆશીવાGદ આપો છો તવેો તમારા માટ& ïુ ં

પડકાર છે? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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)(2M$(: Øુ ંJસુફ, 8i ુtવા બનÇુ ં´.ં Øુ ંઅ?યના Oવનમા ંફ&રફાર કરવા માIં ુ´.ં Øુ ંતમાર! ôજzદગી 

તમારા 8ેમ સાથે 8સા5રત કરવા માIંુ ં´,ં tથી તમાર! દયા અ?ય લોકોને આકિષ£ત કરવાના સાધન બને. 

ûયાર& વખત \{ુક&લ હોય 4યાર&, મને િનરાશા અને કડવાશથી રહ&વા દો. મને સáા પરના લોકોની સાર! વાત 

કરવા માટ& સ%મ કરો અને મારા માટ& તમારા 8ેમને વધારવાનો સાધન તર!ક& ઉપયોગ કરો.__________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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પ5રચય 

 

જોસેફ ઘણા \{ુક&લીઓ સહન કJુõ છે; તેમ છતા,ં આ વષñ દરિમયાન ભગવાન તેમને વફાદાર રહ! છે હવે 

કંઈક િવ'ચ8 થાય છે èણો ક& ûયાર& તે tલમા ંછે અને લોકો અને ઇO(ટની iિૂમન ેબચાવવા માટ& 

ભગવાન ક&વી ર!ત ેતેનો ઉપયોગ કર& છે તે êુઓ. 
 

જોસેફના Oવનમા ંt બ?Jુ ંતે બvુ ંજ જTર! હW ુ ંત ેઆપણે èણીએ છ!એ. ïુ ંઈwર çુઃખ અને પીડાને çૂર 

રાખી શRા ન હતા? તો પછ! શા માટ& નહÄ? સાવચેત રહો અને આ Qાય+સને જોસફેના 8િતભાવ માટ& 

êુઓ. દર&ક પ5રî/થિત ;ારા તેમના વલણ નો5ટસ તનેા પરના સáાવાળા tલર 84યેના તેના વલણની 

અવલોકન કરો. ક&વી ર!તે તેમણે પોતાના સાથી ક&દ!ઓને માન આ(Jુ?ં તેમને t જવાબદાર!ઓ આપવામા ં

આવી હતી તેના 84યેનો તમેનો અ'ભ8ાય êુઓ, ફાqુન ;ારા તેમને સPપેલ જવાબદાર!ઓ. 
 

િનગGમન 40 અન ે41 અમન ેવાતાGના Nત Aધુી લાવતા નથી. tમ tમ તમે આ વષñ દરિમયાન જોસેફના 

Oવનમા ંચા+યા ગયા છે તનેી સમી%ા કરવા માટ& સમય ફાળવો અન ેકાળO-વૂGક તેને ભગવાનની /થાયી 

વફાદાર સા%ી આપો. 
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=(5 ! 

8L#E*: અમે પાઠ 2 ના Nતમા ંજોસેફ સાથે અયોFય ર!તે tલમા ંધક&લી દ!vુ,ં કારણ ક& પોટ!ફારની 

પ4નીના êૂઠાણા ંતે સ?માનની પદમા ંહતા અને તનેા મા'લકની મા'લક!ની તમામ બાબતોને સPપવામા ં

આવી હતી. તેમણે પોતાના /વામીની પ4ની સાથે ìય'ભચાર કરવા અને તેની પાસથેી નાસી જવા માટ& 

વારંવાર લાલચ પેદા કરવા માટ& ના પાડ!. તેણીએ ખોsંુ બો+યા. તેણીના પિતએ તનેા êૂઠા•ુ ંમા?Jુ ંઅને 

હવે જોસેફ તેન ેકોઈ પણ સકં&ત વગર tલમાથંી ¬પાવ ેછે ક& તેને Rાર&ય છોડવામા ંઆવશે. 

 

જોસેફના અ?યાયી સારવાર છતા,ં આપણ ેèણીએ છ!એ ક& ઈwર તેમને વફાદાર રહ& છે. બાઇબલ જણાવ ેછે 

ક& ûયાર& પણ tલમા ંહતા 4યાર& ભગવાન તેમની સાથ ેહતા. તેણે Jસુફને દયા બતાવી અને તેમને tલના 

વોડøન સાથે સહમિત આપી, tણે Jસૂફને ક&દ!ઓનો હવાલો સP(યો. ત ે4યા ંt કરવામા ંઆìJુ ંતે બધા માટ& 

જવાબદાર ઠ&રવવામા ંઆìJુ ંહW ુ.ં વોડGન èણતા હતા ક& 8i ુJસૂફ સાથે હતા, કારણ ક&, જોસેફને સફળતા 

મળ! હતી. 
 

પરંW,ુ tલમા ંહોય 4યાર& ચા„ કરવામા ંઅને સફળ થવામા ંïુ ંતફાવત છે? જો ઈwર તેની સાથે છે, તો ïુ ંત ે

4યાથંી Jસૂફને નહÄ મળે? આવા સજંોગોમા ંજો કોઈMુ ંપોતાMુ ંવલણ હશે તો ત ેમદદ કર! શકશે નહÄ. તો 

આપણે -છૂ!એ: ïુ ંભગવાન આપણને આપણા સજંોગોમાથંી બચાવશ ેક& તે આપણા સજંોગોમા ં8વેશ કરશ?ે 

 

-T8U%: આ વાતાG ôજનેિસસ 40 અને 41 મા ંફર! શT થાય છે. આ એકમમા ંઆવર! લેવાયેલા બાક!ના 

માલના જ⁄થાન ેકારણે અમ ેતમામ િવગતવાર વાચંનનો મહાન િવગતવાર અZયાસ કર! શકતા નથી. 

કસરતોમાનંા 8}ો તમને આ 8કરણોમા ંખસેડવા માટ& મદદ કરશે. તમને તમારા પોતાના લાબંા ગાળાની 

અZયાસ માટ& તમાર! નોટ~કુમા ં8}ો વાચંવા, અZયાસ કરવા અને ચાc ુરાખવા માટ& 8ો4સા5હત કરવામા ં

આવે છે. ôજનેિસસ વાચંીને શT 40.  
 

[*(*(': આ 8કરણ બ ેઅિધકાર!ઓ છે tઓ રાè માટ& કામ કરતા હતા અને હવે tલમા ંછે. 

1. આ -qુુષો કોણ છે અને તઓે ïુ ંકર& છે? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ûયા ંતેઓ Nત નથી? ___________________________________________________________ 

ર%કના ક(તાન તેમન ેકોન ેસPપી દ& છે? ______________________________________________ 
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3. \જુબ ïુ ંથJુ ં{લોક 5? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. (છદંો 6-8) જોસેફની આગલી સવાર& ïુ ંનો5ટસ મળ!? _________________________________ 

 તેમણે તેમને ïુ ં-છૂ† ુ?ં __________________________________________________________ 

 તેનો જવાબ ïુ ંહતો? ___________________________________________________________ 

5. જોસેફ માનતા હતા ક& સપના અથGઘટન ભગવાન સાથ ેસકંળાયેલ છે. તેમણ ેતેમને ïુ ંકÜુ ં 

 ({લોક 8)? ___________________________________________________________________ 

6. છદંો 9-11: ïુ ંકપક&ર /વ(ન હW ુ?ં __________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 

7. છદંો મા ંજોસેફનો અથGઘટન ïુ ંહતો 12-14? _________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

8. જોસેફ કિપલના {લોક 14 મા ંતેના માટ& ïુ ંકરવા માગે છે? ______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 

9. જોસેફ {લોક મા ંબીêુ ંïુ ંકÜુ ં15? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. છદંો 16-17: \òુય બેકરના /વ(ન ïુ ંહW ુ?ં ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. છદંો મા ંજોસેફ અથGઘટન ïુ ંહW ુ ં18-19? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. મા ં8સગંે ïુ ંહW ુ ં{લોક 20? ______________________________________________________ 

 {લોક મા ંïુ ંથાય છે 21? ________________________________________________________ 

 \òુય બેકર માટ&? ______________________________________________________________ 

 

13. જોસેફ તેમના સપનાની તેમના અથGઘટન તેમન ેકÜુ ંહW ુ ંજ બvુ ંજ થJુ ં{લોક 23 મા ંએક  

 સમ/યા ïુ ંહતી? _______________________________________________________________ 
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8L#E*: એકવાર ફર! એÇુ ંલાગે છે ક& જોસેફ અ?યાયી ર!તે વતGતો હતો. \òુય 8ણ કપાળ!ઓ જો છે+લા 

8ણ 5દવસોથી 8ભાિવત થયા છે, તો તે Jસુફને iલૂી ગયો છે અને ફાqુન પહ&લા ંયાદ કરાવવાની તેની 

િવનતંી છે. એકનો અથG એવો થાય છે ક& તે "આભાર" કહ&વાMુ ંiલૂી ગયા છે અને તે યાદ રાખવામા ંિનeફળ 

ગયો છે ક& tણ ેતેમને ßશુખબર અને િનરાશા અMભુવી રVા હતા 4યાર& એક સારા સમાચાર આ(યા હતા. 

ïુ ંતે કોઈ એવા ìયî6તને યાદ રાખવાનો સમય હશે ક& ûયાર& તમે િનરાશ થઈ ગયા હતા અને િનરાશ થઈ 

ગયા હતા અથવા તમને સારા સમાચાર લાìયા હતા? 

 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 41: 1-40. 

 

[*(*(': ભગવાન ફર!થી સપના ;ારા લોકો સાથે વાતચીત. અમે આ જોJુ ંûયાર& જોસેફ તેમના સપના 

તેઓ ઉ4પિá 37 મા ંપોતાના પ5રવાર સાથે શેર કJુõ. પછ! 8કરણ 40 મા ં\òુય અને \òુય બેકર દર&ક એક 

/વ(ન હWુ ંહવ,ે બે વષG પછ!, સપના ચાc ુરહ&શે. çુિનયાના આ ભાગમા ંરહ&તા લોકો માટ& â!äસનો નPધપા8 

અથG છે. જો સપના યોFય ર!તે અથGઘટન કરવામા ંઆવ ેતો, એÇુ ંમાનવામા ંઆવWુ ંહW ુ ંક& તેઓ 

/વ(નgeટાના ભિવeય િવશ ેસ4ય èહ&ર કરશે. tમ tમ આપણે આ પîં6તઓ સાથ ેઆગળ વધીએ છ!એ, 

તેમMુ ં@યાન રાખો ક& -વૂyય સ/ંuૃિતઓની નOકના હવામાન અને 5દìય હ/ત%ેપ માટ& પાક. çુeકાળ માટ&ની 

ßલુાસો uુદરતી િવw િવશ ેRાર&ય નહોતો પરંW ુતે હમંશેા લોકો / ભગવાન / ભગવાન (લોકો) માટ& કંઈક 

કરવાMુ ંકંઈક. 
 

1. કલમો 1-4: આ વખત ે/વ(ન કોણ છે? ______________________________________________ 

 તેMુ ં/વ(ન ïુ ંછે? ______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. ફાqુન ફર!થી ºઘી ગયો અને ફર! એક /વ(ન આìJુ.ં આ /વ(ન ïુ ંછે? ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. ફાTન {લોક 8 મા ંïુ ંકર& છે? _____________________________________________________ 

 અથGઘટન માટ& તેમની શોધMુ ંપ5રણામ ïુ ંહW ુ?ં _______________________________________ 

 

+V*(8$: છે+લે! કપબાઅર યાદ કર& છે ક& tલમા ંતેમને t થJુ ંતે જ થJુ ંતે પહ&લા.ં તે ફાqુનને એવી 

5હƒ ૂિવષે કહ& છે ક& t તેની સાથે tલમા ંહતો, ર%કના ક(તાનના નોકર હતા. ફાqુન JAુફુને તેની પાસે 

લાવવા માટ& બોલાવે છે. તનેે Nધારકોટડ!માથંી બહાર લાવવામા ંઆવે છે, વાળમાથંી કાઢવામા ંઆવે છે, 

સભંવતઃ /નાન કરÇુ,ં કપડાનંા ફ&રફારને આપવામા ંઆવે છે, અને હવે તે રાè સમ% ઊભો છે.  
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[*(*(': સાથે 8ારંભ કરો ઉ4પિá 41:15. 

1. તે જોસેફ પાસેથી ïુ ંઇXછે છે? ____________________________________________________ 

2. જોસેફ ïુ ંજવાબ આપે છે ({લોક 16)? ______________________________________________ 

3. છદંો 17-24: ફાqુન જોસેફ સાથે તેના સપના ંવહ®ચે છે. {લોક 24 મા ંછે+લી વાત ïુ ંછે? _______ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. {લોક 25: JAુફુ ફાTનના સપનાને અથGઘટન કરતા પહ&લા બે 5ટ(પણીઓ કર& છે. 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

5. છદંો 26-27: તેના સપનાઓનો અથGઘટન ïુ ંછે? ભગવાન ïુ ંકરવા િવશ ેછે? _______________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. જોસેફ પછ! ફાqુનને પોતાના શLદોમા ં/વ(નનો અથG કહ& છે. તે ïુ ંકહ& છે ક& દ&વે ફાqુનને èહ&ર  

 કJુG છે? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

=(5 ; 

+V*(8$: ઇôજ(તમા ંસાત વષG Aધુી મહાન િવ-લુતા -રૂ! પાડવા જઈ રÜુ ંછે અને સાત વષG Aધુી આ 

çુeકાળને કારણે તે ઇôજ(તને -eુકળ 8માણમા ંયાદ રાખશે નહÄ. અમે {લોક 32 મા ંકહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& 

દ&વે બે /વTપો ફાqુનને /વ(ન આ(Jુ ંહW ુ ંકારણ ક& 1) ભગવાનએ તેમની યોજના સાથે આગળ વધવા માટ& 

"િનિúતપણે િનણGય કયñ હતો" અન ે2) તઓે sૂંક સમયમા ંજ તેમની યોજના અમલમા ં\કૂાશે. 
 

[*(*(': આ આગામી પîં6તઓ મા ંજોસેફ ફાqુન ક&ટલાક ßબૂ સીધી Aચૂનાઓ આપે છે 

 

1. જોસેફ રાè માટ& યોજના 8/Wતુ (છદંો 33-36): 

 એ. ફાqુને t માણસની જવાબદાર! સPપી હતી એમા ંïુ ંહW ુ?ં ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. ફાqુનની િનમ•કૂ કોણ હતી અને તેમની જવાબદાર! ïુ ંહતી (છદંો 34-36)? ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

2. ક&વી ર!તે ફાqુન અને તેમના અિધકાર!ઓએ જોસેફની યોજના પર જવાબ આ(યો? ___________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. મા ંતેમની 'ચzતા ïુ ંહતી {લોક 38? ________________________________________________ 

4. {લોર 39: ફાqુનના િનણGયનો ïુ ંઅથG હતો? __________________________________________ 
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5. ફાqુનને ઓળખતા અને /વીકારતા Jસુફના કયા પા8 Iણુો હતા? ________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

6. જોસેફની જવાબદાર! ïુ ંહતી? ____________________________________________________ 

7. તેને કોને રêૂ કરવાનો હતો? _____________________________________________________ 

8. Jસુફને કોને રêૂ કરવાનો હતો? ___________________________________________________ 

 

 

#*Y45Zш$: ઇôજ(તમા ંલાવવામા ંઅને Iલુામ તર!ક& વેચવામા ંઆìયો હતો તે આ Jવુા િવદ&શી જોસેફ 

હવે ઇôજ(તમા ંબીè 2મે છે. દર&ક ìયî6તને ફાqુન િસવાય પોતાની èતન ેરêૂ કરવાનો આદ&શ આપવામા ં

આવે છે. 
 

1. તેથી, તમે ïુ ંિવચારો છો? તે આટલા વષñ Aધુી ફાqુનને તેના પર t પદ આપવામા ંઆìયો હતો 

તે બvુ ંજ બ?યા છે? ખર&ખર, çુઃખોનો Nત ખર&ખર આશીવાGદ છે? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે 8} -છૂવામા ંસમ/યા ïુ ંછે? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

કદાચ જોસેફ સાથે તમને ઓળખવા માટ& તે ßબૂ \{ુક&લ નથી કદાચ તમને નોકર!ની 8મોશન માટ& 

અવગણવામા ંઆìયા છે તમે કદાચ િવચાJુõ હશે ક& તમને ઉXચ લ{કર! ર&કની લાયકાત મળ! છે અન ેતે 

પસાર થઈ છે. કદાચ તમે પોતાને વv ુનોકર!ની 8મોશન માટ& 6વો'લફાઇલ માનતા હતા પરંW ુî/થિત 

એવી ìય5કતને આપવામા ંઆવી હતી ક& tણે અMભુવ અને uુશળતા બનંેનો અભાવ કયñ. જોસેફ તેના 

ભાઇઓ સાથે હતા તેમ કદાચ તમન ેઅ?ય લોકો ;ારા çુìયGવહાર કરવામા ંઆવી છે. કદાચ તમારા 

uુsંુબીજનોએ તમને એક /વ(નgeટા તર!ક&થી પસાર કર! દ!ધો, t Rાર&ય વv ુરકમ નહÄ આપે. અથવા, 

કદાચ તમને પ5રવારમા ંરહ&વા લાયક ìયî6ત તર!ક& પણ ગણવામા ંઆવતા ન હતા અને તેઓ સબંધંીઓને 

છોડ! દ&વાયા હતા અથવા રાûયની વાલી બનાવી હતી. કદાચ તમારા સજંોગો એટલા સખત ન હતા પરંW ુ

તેમ છતા ંવા/તિવક હતા. કદાચ તમને કોઈ 8ોt6ટ અથવા કોઈ અ?ય અસાઇનમે?ટ પર નીચcુ ં:ેડ 

મŸJુ.ં અથવા, કદાચ તમે કોઈની જT5રયાતમા ંઆપલેા વફાદાર!ની કાળO માટ& કદર કરતા ન હતા. 

અથવા, કોઈ િમ8 અથવા પ5ર'ચત ìયî6તએ તમને યાદ રાòJુ ંનથી ક& tણે તમાqંુ Oવન ઘ•ુ ંસરળ 

બનાìJુ ંહોય. 
 

જોસેફના Oવનનો આ ભાગ અZયાસ કયાG પછ! અને તમેના Oવનમા ંપ5રî/થિતઓમા ંતેમના જવાબો 

જોયા પછ!, અમે પ5રî/થિતઓમા ંઆપણા પોતાના 8િતસાદને @યાનમા ંલઇન ેમદદ કર! શકતા નથી. 

પોટ!µફર અને tલ વોડøનન ેબનંે નોકર તર!ક& èણ થઈ હતી ક& ભગવાન Jસુફની સાથે હતા. ભગવાનની 

આશીવાGદ તેમના પર હતો અને તેમણે જોસેફને t કJુõ તે સફળ થવા માટ& સ%મ કJુõ. તેના Oવનના 
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અMભુવથી ભગવાનએ તેમને તે પદ માટ& તૈયાર કયાG છે t ફાqુને તેન ેઆ(યો હતો. 8થમ, તેમને 

પોટ!ફારના ઘર અને ખેતરોનો હવાલો સPપવામા ંઆìયો. પછ!, tલ વોડøન તમેને tલના હવાલા અન ે

Nદરથી t બvુ ંચા+Jુ ંહW ુ ંતેને હવ,ે જોસેફ ઇôજ(ત સમ: જમીન અî/ત4વ માટ& જવાબદાર બનાવવામા ં

આવે છે ગડબડાવÇુ ંઅને ફ5રયાદ કરવાMુ ંસરળ ભાગ છે. આપણે t કર!એ છ!એ તેના પર દ&વના 

આશીવાGદMુ ંવચન /વીકારÇુ ંએ મોટો પડકાર છે. આ આપણન ેઉXચ /તર& કહ& છે આપણે કહ! શક!એ, 

"ઉપરથી ઊઠો!" આ જ િવચારને એક જ િવચાર છે. અમને અમારા સજંોગોમા ંઉપરથી ઉઠાવવાMુ ંકહ&વામા ં

આવે છે અને િવwાસ કરો ક& ભગવાન આપણી સાથ ેછે ક& t આપણે કર!એ છ!એ ત ેતમામમા ંસફળતા 

આપીએ છ!એ. 
 

[*\Z.5. +#]: તમારા ìયî6તગત Oવનના સજંોગો પર 8િત'બz'બત કરવા માટ& સમય કાઢો. 

1. તે સમયન ેયાદ કરો ûયાર& તમે અવગણના અને અયોFય લાFJુ.ં તમને યાદ છે ત ેસજંોગો ïુ ં 

 છે? _________________________________________________________________________ 

2. તમાર! અપે%ા ïુ ંહતી? _________________________________________________________ 

3. ખર&ખર ïુ ંથJુ?ં _______________________________________________________________ 

4. પ5રî/થિતનો તમારો 8િતભાવ ïુ ંહતો? _____________________________________________ 

5. ïુ ંતમે અલગ ર!તે કJુõ છે પસદં કર! શક& છે? શા માટ&? ________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

6. tમ tમ તમે તમારા iતૂકાળમા ંઆ પ5રî/થિત પર 8િત'બz'બત કરો છો, તેમ તમે હાલમા ં

તમારા Oવનમા ંતનેી અરO ક&વી ર!તે મળેવી શકો છો? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. tમ tમ તમે 8િત'બz'બત કરો છો, તમે Oવનની હાલની પ5રî/થિતઓમા ંતમાર! સાથે 

ભગવાનન ેRાથંી êુએ છે? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)(2M$(: હ& 8i,ુ Øુ ંક~લૂ કqંુ ´ ંક& Rાર&ક Øુ ંમાર! પોતાની 8િતભા અન ે%મતાઓ પર ßબૂ ºચી 5કzમત 

\કૂ! શuંુ ´.ં Øુ ંમાMુ ં´ ંક& Øુ ંપદ અને સáા મળેવવાનો ´ ંઅને ઘણીવાર મને િવwાસ છે ક& Øુ ંત ેહવે લાયક 

´.ં જોસેફ િવનÂતાMુ ંઉદાહરણ છે. તેમણે પોટ!ફાવર અને વોડGન બનંે માટ& નોકર તર!ક& સેવા આપી હતી. 

તમે મને મારા Oવનમા ંનોકર!દાતાઓ, મેનેજરો અને અ?ય અિધકાર!ઓના નોકર તર!ક& સેવા આપવા માટ& 

િવિવધ તકો પણ આપી છે. જોસેફ એમ માનતા હતા ક& તમે અને તેના ;ારા કામ કરો છો. મારા Åદયન ે

òયાલ લો ક& તમે માર! સાથે પણ છો તમ ેમન ેt સફળતાઓ આપો છો ત ેઅ?ય લોકો માટ& પણ તમ ે

તેમના Oવનમા ંઅMભુવી શકો છો. ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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=(5 : 

8L#E*: ફાqુને ઇôજ(તની સમ: iિૂમMુ ંસચંાલન કરવા માટ& Jસુફને પસદં કયñ છે. ôજનેિસસ 41: 41-

45 પોતાના અમલને કચેર!મા ંકહ& છે. ûયાર& કોઈ ìયî6ત મડંળ ;ારા તેમને સેવા આપવા માટ& પસદં કર& છે 

4યાર& આપણી પાસ ેસમાન સમારંભો છે. 8થમ, પાદર! પસદં થયેલ છે અન ેપછ! /થાિપત. તે સમયે ચોર! 

કર& છે (સામા?ય ર!તે પાદર!ની ગરદનની ફરતે રંગબેરંગી કાપડ) t લોકોMુ ં8િતિનિધ4વ કર& છે તે 

મ8ંાલયની કચેર! આપવામા ંઆવે છે અને પછ! આ ìયî6તગત ;ારા જવાબદાર! લવેામા ંઆવે છે. ફાqુને 

Jસુફને પસદં કયñ છે અન ેહવે /થાપના થાય છે tમા ંફાqુન લોકોની પસદંગી અન ેલોકોની તમેની 

અપે%ાઓ èણ ેછે. 
 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 41: 41-57. 

 

к-#.: 

1. કલમ 41: ફાqુને Jસુફને ïુ ંકÜુ?ં __________________________________________________ 

2. ક&વી ર!તે જોસેફ બીè ઈન કમા?ડ તર!ક& શણગારવામા ંઆìJુ?ં 

 એ. ____________________________________________ 

 બી. ____________________________________________ 

 સી. ____________________________________________ 

3. છે+લ,ે તેમણે રથમા ંતેની સવાર! હતી! g{ય ક+પના. ïુ ંમડંળ! ઇO(ટમા ંજોસેફન ેબધા લોકો 

માટ& ઇôજ(તમા ંપરફોમG કરવામા ંઆવે છે. ફાqુન પોત ેપોતે ફાqુન તર!ક& èહ&ર કર& છે અને ફ5રયાદ 

કર& છે ક& જોસેફની આÊા પાળવામા ંઆવે છે. 

4. તેમણે જોસેફ નÇુ ંનામ આપે છે. આ ï ુછે? __________________________________________ 

5. ફાqુન તેમને એક પ4ની પણ આપે છે તણેીMુ ંનામ ïુ ંછે? _______________________________ 

 

L#Y45Zш$: ïુ ંતમને લાગે છે ક& JAુફુ આ બધાને લાયક છે? ïુ ંતમને લાગે છે ક& આ બધા ઠાઠમાઠ અને 

સજંોગો થોડો ઓવરâોન હતો? અથવા, તે હતી? ફાqુને તેના પર ßબૂ જ મહ4વની જવાબદાર! લીધી. 

ફાqુનના 8શસંકોએ લોકો સાથે વાતચીત કર! હતી. લોકો તેમના માટ& ર/તો બનાવતા હતા; તેઓ Jસુફન ે

નમન કરનારા હતા, કારણ ક& તેઓ પોતે ફાqુન ;ારા પસાર થતા હતા. 
  

'5'<L#S5ш$: ગીતશા” 40: 1-3 Jસૂફની પ5રî/થિતને વણGવી શક& છે અન ેતે શLદો હોઈ શક& છે t તમે 

તમારા પોતાના Oવનના સજંોગોનો સામનો કર! શકો છો. ગીતકતાG લેખક ધીરજથી બોલ ેછે કારણક& ત ે

èણ ેછે ક& 8i ુતેને સાભંળે છે. જોસેફ, પણ, ટાકં!ના ખાતર અને કાદવ સાથે ìયવહાર, કાફલો સાથે ઇO(ટ 
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8વાસ, અને t તે iલૂી ગયા હતા tલ. તેમના /થાપનાનો આ 5દવસ એક નવો 5દવસ હતો. ભગવાન તનેા 

Åદય મા ંએક નÇુ ંગીત \કૂ!, ઘણા લોકો જોઈ અને ભય અને ભગવાન તેમના િવwાસ \કૂ! કરશે તે 

/વીકારતા ગીત. ઇ?ડ&6સ કાડG પર આ પîં6તઓ લખો. તેમને આશા અને હ&W ુસાથ ેતમને મ8ંી દો. તેમન ે

આરામ અને ખાતર! કરો ક& ભગવાનની હાજર! તમાર! સાથે છે. ûયાર& તમ ેએÇુ ંિવચાર! શકો છો ક& આ 

પાત«ં ખાડો તમને તનેા ક&દ! તર!ક& રાખે છે, 4યાર& તે તમને iલૂી ગયા નથી અથવા 4યO પણ નથી. 
 

 

=(5 > 

 

[*(*(': ઉ4પિá 41: 46-57 

1. {લોક \જુબ 46 જોસેફ 30 વષGનો છે ûયાર& તે ફાqુનની સેવામા ંકામ શT કર& છે -eુકળ આ 

વષñMુ ંવણGન કરો: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. {લોક 50: અમને કહ&વામા ંઆવે છે ક& -eુકળ વષñમા ંજોસેફ અને અસનાથ બે -8ુો સાથે 

આશીવાGદ પાäયા હતા. (વધારાના અથñ માટ& »ટનોટ êુઓ.) તેમના -8ુો નામો હતા: 

 એ. _____________________ મતલબ ક&______________________________________ 

 બી. _____________________ મતલબ ક& _____________________________________ 

3. ક&વી ર!તે એક વષG ક& િવ-લુતાના વષñ ખોરાક જT5રયાતો િસવાય એક uુsંુબ અસર કર& છે? તાણ, 

સામા?ય Aખુાકાર!, વલણ વગેર& િવશે િવચારો.______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. તમારા Oવનમા ંએક વષG ક& બે િવ-લુતાનો તફાવત ïુ ંછે?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ûયાર& િવ-લુતાના વષñ çુકાળના વષñનો Nત આìયો અમે મા ંઇôજ(ત િવષ ેïુ ંકહ&વાJુ ંછે  

6. {લોક 54? ____________________________________________________________________ 

 

+V*(8$: ûયાર& ઇôજ(તવાસીઓ çુeકાળની અસરોનો અMભુવ કરવા લાFયા, 4યાર& લોકો ફાTન પાસે 

આìયા અને તમેને Jસૂફ પાસે મોક+યા અન ેતેમને t tAફુ તેમને કÜુ ંહW ુ ંતે કરવા કÜુ.ં çુકાળની 

તી…તામા ંવધારો થતા ંભડંારો ખોલવામા ંઆìયા ંઅને અનાજ વેચવામા ંઆìJુ.ં પછ! ષડય8ંનો થોડો \›ુો 

આવે છે ... અમે {લોક મા ંકહ&વામા ંઆવે છે ક& આસપાસના બધા દ&શો çુકાળથી 8ભાિવત થયા હતા. મા8 

ઇôજ(તમા ંખોરાક હતો પ5રણામ /વTપ,ે બધા દ&શોના લોકો Jસુફ પાસે અનાજ ખર!દવા માટ& ઇôજ(ત 

આìયા. "çુeકાળ -⁄ૃવી પર ગભંીર હતો." 
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#*Y45Zш$: ઠ!ક. તમાર! ક+પનાનો ઉપયોગ કરવાનો સમય છે. આ çુeકાળ કોણ ઇO(ટ લાવવા જઈ 

રહ! છે?_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ïુ ંિપતા çુeકાળનો ઉપયોગ િપતાની અને તનેા -8ુો વXચેની Wટૂ&લી પ5રî/થિતને -નુઃ/થાિપત કરવા માટ& 

કરશે? tકબ અને તેના -8ુો કનાનમા ંiખૂે મર! રVા છે અને જોસેફ ઇôજ(તમા ંસ:ં5હત બ'%સ બહાર કાઢ& 

છે. જોસેફ પોતાના ભાઇઓ અને તેમના િપતાના આખા uુsંુબને iલૂી ગયા છે ({લોક 51). તે /વીકાર& છે ક& 

તે ભગવાન છે, tણે તેન ેપોતાની çુઃખ ;ારા લાìયો છે અને તેને ઇôજ(તની જમીનમા ંફળ પુ બનાવી છે, t 

તે જમીનમા ંસહન કર& છે. 
 

વાતાGમા ંઆ 'બzçુ પર અમ ેઇO(ટ મા ંûયાર& વેદના જોસેફ સહન વેદના વv ુèણકાર બની. ûયાર& તેઓ 

પહPXયા 4યાર& તે ઇôજ(તની ભાષા બોલતો નહોતો. તે લોકોની સ/ંuૃિત અન ે5રવાજો માટ& અèણી ìયî6ત 

હતા. તેને ìય'ભચાર કરનાર તર!ક& ગણવામા ંઆવે છે અને તે માટ& tલમા.ં હêુ Aધુી, અમને કહ&વામા ં

આìJુ ંછે ક& ભગવાન તેમની સાથે હતા. હવે ûયાર& તેમને ફાqુન ;ારા સ?માનીત કરવામા ંઆવે છે અને 

બાળકો તેમન ેજ?મ ેછે 4યાર& અમે વષñથી તેમના Åદયના પોકાર સાભંળ!એ છ!એ, રડÇુ,ં "આ બધાને લાયક 

થવા માટ& મk ïુ ંકJુõ છે?" અને, હવે બીè ઈન કમા?ડ તર!ક& બધી જ જમીનમા,ં આપણે ફર! તેના Åદયની 

એક જ qુદન સાભંળ! શક!એ પરંW ુએક અલગ @વિન સાથ,ે "આ બvુ ંકરવા માટ& મk ïુ ંકJુõ છે?" 

 

માતાનો ભગવાન :ેસ જોસફે આ બધા વષñ સાથે કરવામા ંઆવી છે તે પોતાના -વૂGજોના દ&વ સાથ ે

પ5ર'ચત હતા, t ઇôજ(તવાસીઓના દ&વતાઓ કરતા ંઘણા ંઅલગ હતા. આ ભગવાન તેમને દયા« હતો. 

તેમણે Rાર&ય તેને 4યO દ!ધો નહÄ, ûયાર& ખરાબ વતGન કJુõ. ઈwર& તેમના તમામ Oવનના અMભુવોનો 

ઉપયોગ તેના િપતાને અન ેતેના િપતાના પ5રવારજનોને ફર! જોડવા માટ& જોસેફન ેતૈયાર કયાG વગર 

તેમના Êાન વગરના માણસમા ંઆકાર આપવા અને તેમને બનાવવાની ઇXછાઓનો ઉપયોગ કયñ હતો. 
 

ìયî6તગત અરO: 

1. કડવી ¬ટા કરવાથી ïુ ંતમ ેtને 8ેમ કરતા હો તે çૂર રાòયા છે? ïુ ંકોઈ એવી ìયî6ત છે tને 

@યાનમા ંઆવે છે? _______________________________________________________________ 

2. ïુ ંતમે t ર!તે પ5રપ6વ થયા છો તેના િવશે િવચાર કર! શકો છો અને હવ ેતે /વીકાJુõ છે ક& ત ે

તમારા માટ& ફર! બનવાની 852યા શT કરવા માટ& સમય છે? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. iતૂકાળના તમારા çુઃખ પર તમે ક&વી ર!તે -નુિવ£ચાર કર! શકો છો, tનાથી તમે ભાિવની આશા 

પર િવચાર કર! શકો છો? __________________________________________________________ 
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4. કડÇુ ં¬ટાછેડાને લીધે તમે ક&વી ર!તે બચી ગયા? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)(2M$(: તમારા પોતાના શLદોમા ંતમારા Åદયની રડતાને ભગવાનન ેઉઠાવી લો, "આ બધાન ેલાયક 

થવા માટ& મk ïુ ંકJુõ છે?" _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

અને, તમારા Åદયમા ંભગવાનની uૃપાથી તમારા Oવનમા ંઆભાર માનવા માટ&, તમારા Åદયમા ંઆભાર 

માનવાથી, તમારા Åદયની uૃતÊતાની 8ાથGનાની ઉપાિધ લો, "આ બvુ ંકરવા માટ& મk ïુ ંકJુõ છે?" 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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પ5રચય 

 

મા8 ઇôજ(તમા ંçુeકાળ જ ન હતો, પરંW ુતે સમ: િવ/તાર પર ગભંીર હW ુ ંઅને તમેા ંકનાન સ5હતનો 

સમાવેશ થાય છે ûયા ંયાuબૂ પોતાના -8ુો સાથે રVા હતા. શLદ બહાર હતો: ઇO(ટ ખોરાક હતી! યાuબૂ 

અને તેના -8ુો અને તેમના પ5રવારો માટ& તેનો ïુ ંઅથG થાય છે? જોસેફની 8િત52યા ûયાર& તેણે તેના 

ભાઈઓન ેજોયા હશે તો ïુ ંથશે? તમે તેમને ક&વી ર!તે તેમની તરફ વતÿ તવેી અપ%ેા રાખશો? જો તઓે 

તમારા ભાઈઓ હતા અને તમને સારવાર અપાવી હોય તો તઓે ïુ ંકર& છે? 

 

જોસેફ િનદñષતાથી tલમા ંહતા આ ભાઈઓન ેતેમના પોતાના મનમા ંયાતનાઓ અને tલમા ંરાખવામા ં

આìયા ત ેêુઓ. ïુ ંઆ બધા વષñ Aધુી તેમને બધં કJુõ હW ુ ંતે શોધો. ïુ ંતમેને Oવન સ-ંણૂG નેસ c ૂટં! 

હતી? 

 

જોસેફ આ ભાઈઓ પર ક&ટલાક કડક માગણીઓ કર! હતી. તેમની 8િત52યા શોધો તેઓ ïુ ંતારણ કાઢ†ુ?ં જો 

તેઓ ગવનGર ;ારા મળ! આવે તો, શાના આધાર& ïુ ંથશ?ે ïુ ંતઓે ખોરાકનો ઇનકાર કરશે? ïુ ંતેમના િપતા 

તેમને િવશ ેસ4ય શોધી કાઢશ?ે ïુ ંતેઓ ક&દ!ઓ તર!ક& રાખવામા ંઆવ ેછે અથવા તો તેમના ભાઈ જોસેફન ે

t કJુõ છે તે માટ& તઓે પણ માયાG જશ?ે 

 

એક 8} અમારા માટ& પણ રહ& છે: t વ/Wઓુ અમે કર! છે, અથવા -ણૂG કર! નથી, ક& tણે અમન ેક&દ કયñ 

છે? ïુ ંઅમને બધંાયલેા રાખ ેછે? આપણા Oવનમા ંïુ ંિનરાકરણ થJુ ંનથી? અમને પોતાને -છૂ! લેવાની 

જTર છે: ïુ ંØુ ંOવન Iમુાવવાનો ´ ંકારણ ક& Øુ ંમારા દોિષત અને શરમના લૉક દરવાè પાછળ રહ! ´ ં

અને મને િવwાસ છે ક& માર! પાસે છટક!નો કોઈ માગG નથી? જોસેફ Åદય શોધી અન ેબધા સમજ પસાર ક& 

ભગવાન શાિંત èણવા 
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8L#E*: જોસેફ સગંીતમય 8વાસ કયñ છે. સáર વષGની “મર& તે પોતાની èતને એક ટાકંણના ત'ળય ે

જોયા અને 8ીસ વષGની “મર& તે ઇôજ(તની બીO કમા?ડ છે, t રાèઓની iિૂમ છે. દ&શ પણ મયાGદામા ંપણ 

ગયો છે છે+લા ંસાત વષñમા ંજમીન એવી સ\¿ૃ[થી èણીતી છે ક& અનાજની િવશાળ મા8ાની સાથ ેભડંાર 

ભરાય છે. હવે સાત વષG પછ! ઇôજ(ત અને આસપાસના જગતમા ંçુeકાળની અસરો જોવા મળે છે. કારણ ક& 

ફાqુને ચેતવણી આપી હતી ક& સમ: દ&શMુ ંઆયોજન થઈ રÜુ ંછે અને તેના માટ& આ સૌથી ખરાબ સમય 

માટ& તૈયાર છે. શLદ બહાર છે ઇO(ટ ખોરાક છે! 
 

િવચાર કરો ક& આ સમાચારથી ઇôજ(તન ેઆિથ£ક, રાજક!ય ર!તે અને તેમના 8જનન દ&વોને પણ ફાયદો 

થયો હશે. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 42. 

 

[*(*(': કનાનની પ5રî/થિત ખરાબ છે અને યાuબૂને èણવા મŸJુ ંછે ક& ઇôજ(તમા ંઅનાજ છે. 

1. છદંો 1 અને 2 મા ંtકબ તનેા -8ુો સાથે હતાશ લાગે છે. ભાઈઓએ જોસેફને વેXયા પછ! 20 

વષG પસાર થઈ ગયા. તઓે ઉગાડવામા ંઆવે છે અને એક “મર& ûયાર& તેઓ િવચાર& છે ક& તેઓ 

તેમના Ç[ૃ િપતાની સભંાળ લેશે. તેના બદલ,ે તમે પ5રî/થિત િવશે ïુ ંèણતા નથી? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. tકબ તેમને ïુ ંકરવા કહ& છે? _____________________________________________________ 

3.  {લોક 3: અનાજ ખર!દવા માટ& તમામ _________________________ ઇôજ(તમા ં8વાસ કયñ  

 તે શા માટ& ઘર& રહ&તો હતો? _____________________________________________________ 

4. {લોક 3: અનાજ ખર!દવા માટ& બધાને _________________________ ઇôજ(તની યા8ા કર!  

 હતી. તે શા માટ& ઘર& રહ&તો હતો? __________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

5. {લોક 6 મા ં/પeટપણ ેજણાવાJુ ંછે ક& જોસેફ ગવનGર હતા tમણે અનાજMુ ંવચેાણ કJુõ હW ુ.ં   

 ભાઈઓ આવે છે અને જોસફે સાથે મળ! આવે છે. તઓે ïુ ં8થમ વ/W ુછે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અમે મા ંïુ ંકહ&વાJુ ંછે {લોક 7? ___________________________________________________ 
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7. જોસેફ તેમને ઓળખી પરંW ુતેમણે તેઓ હતા t èણતા ન દો ન હતી. તેના બદલ,ે તેમણે ક&વી 

ર!તે તેમને સારવાર હતી? _________________________________________________________ 

8. તેમણે તેમને ïુ ં-છૂ† ુ?ં __________________________________________________________ 

9. ભાઈઓએ તઓેની તરફ&ણ કરનાર! ભાઇને ખર!દવા માટ& ખાx8ા9(તની શોધ કર! હતી. સજંોગો, 

જોક&, બદલાયા હતા. કોeટકો ચાc ુકરવામા ંઆìયા હતા જોસેફ èણતા હતા ક& તઓે મા8 ખોરાક 

ઇXછતા હતા {લોકમા ંસપના શLદને અMસુર!ન ે2ોસ-સદંભñ êુઓ. ઉ4પિá 37: 5, 9 મા ંવળો અન ે

Jસૂફના /વ(નનો અહ&વાલ વાચંો. 

10. જોસેફ અèÀયા તર!ક& તેમને સારવાર માટ& ચાc ુરહ& છે મા ંતેમની સામે ïુ ંઆરોપ \Rૂો છે 

{લોક 9? ______________________________________________________________________ 

11. દસ -qુુષો અન ેજોસેફ પરંW ુજોસેફ ગવનGર છે જોસેફ Øકુમ કાડG ધરાવે છે. તેમણે કનાન તેમના 

િપતા માટ& પાછા લવેા માટ& જTર! અનાજ હતી. જોસેફ આ:હ રાખે છે ïુ?ં____________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. {લોક 11 અને 13: તેઓ તેમના પ5રવાર િવશે JAુફુન ેïુ ં8ગટ કર& છે? ____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

13. જોસેફ અિવરત છે તેમણે èAસૂો હોવાનો આરોપ લગાìયો છે {લોક 15 મા ંતે કયો કસોટ! કર&  

 છે? _________________________________________________________________________ 

14. શા માટ& તમને લાગે છે ક& તે આ માગં કરશ?ે જોસેફને ïુ ંèણવાની જTર હતી? ______________ 

 ____________________________________________________________________________ 

15. છદંો 16-17: જોસેફના આદ&શો ïુ ંહતા? _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

તેમણે તેમને કઠોરતાથી સારવાર કરવાMુ ંચાc ુરાòJુ ંતેમણે t કÜુ ંત ેસ4ય ચકાસવા માગંે છે. 

તેઓ èણતા હતા ક& ઘર& પાછા આવનાર! વ/Wઓુ ખર&ખર તેઓ t ર!તે જણાìJુ ંહW ુ ંતે ખર&ખર 

છે. 
 

=(5 , 

к-#. E(a( #3$ N5: ત ેતેમના ક&દના 8ીè 5દવસે છે. 

1. આ ભાઈઓએ આ 5દવસોમા ંિવચાJુõ અને િવશ ેïુ ંિવચારો છો? ïુ ંતેઓ િવચાર& છે ક& તેઓ 

Rાર&ય બહાર આવશ?ે ïુ ંથઈ રÜુ ંહW ુ ંક& આ ગવનGર તમેની સાથે ßબૂ કઠોરતાથી વતGશે? જો તમે 

તેમની સાથે ક/ટડ!મા ંછો, તો તમે ક&વી ર!ત ેવાતચીત કર! શકો છો? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. જોસેફ તેના ઓડGરો બદલી માણસોએ ïુ ંકÜુ ંછે? 

 એ. કલમ 18:____________________________________________________________ 

 બી. કલમ 19:____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 સી. કલમ 20:____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

3. છદંો 21-22 બતાવે છે ક& આ ભાઈઓએ આ બધા વષñ Aધુી પીડા અને અપરાધ ઉભા કયાG છે. 

તમારા પોતાના શLદોમા,ં તેઓ t અપરાધ કર& છે તે ïુ ંહW ુ?ં ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Tબેન પોતાની èતને સા'બત કરવા માગતા હતા અમ ેતેને કદાચ ±ી આઇ-ટો+ડ-J-ુસો કહ!એ. 

દોષ ïુ ંહતો? ___________________________________________________________________ 

ïુ ંતમને લાગે છે ક& આ 8થમ વખત તેમણ ેકÜુ ંહW ુ ંક& તેણે ïુ ંકJુõ? ________________________ 

 તેના આ%ેપો ïુ ંહતો? __________________________________________________________ 

5. {લોક 23 મા ંરસ8દ સા%ા4કાર ïુ ંછે? જો તમે આ પહ&લા ંિવચાર કયñ હોત? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ભાઈઓની વાતચીતમા ંJસુફની 8િત52યા ïુ ંછે? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 પછ! તેમણ ેïુ ંભાવના4મક ર!તે ફર! એકસાથે પોતાની èતને ખkચી હતી? __________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

7. {લોક 25: જોસેફ ઉદાર હતો તેમણે ક&વી ર!તે તેમની ઉદારતા ìય6ત કર!? 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 

 

=(5 ; 

L#Y45Zш$: Jસુફ& પોતાના ભાઈઓને t કંઈ આ(Jુ ંનહÄ તે આ(Jુ.ં તઓે તનેે માર! નાખવા માગતા હતા 

પરંW ુતેમણે તેમની તરફ દયા દશાGવી હતી. ôજનેિસસ 39:21 પર પાછા ફરો જોસેફ tલમા ંછે આ {લોક 

આપણન ેકહ& છે ક& ભગવાન Jસુફ સાથ ેહતા. પછ! ત ેકહ& છે ક& દ&વે તેન ેદયા« દશાGìJુ ંઅને તેન ેuૃપા 

આપી. ôજનેિસસ 42:25 મા ંg{ય પર એક %ણ માટ& 8િત'બzબ. અમ ેજોસેફ ઉદારતા નP@Jુ ંછે તમેણે તમેના 

ભાઇઓ માટ& દયા દશાGìJુ.ં tમ tમ ભગવાન વષñથી જોસેફ 84યે માયા« હતો, તેથી જોસેફ પોતાના 

ભાઈઓ 84યે દયા બતાìયો. તે /પeટ છે ક& ભગવાન તમેના ભાઇઓ માટ& જોસેફના Åદયનો Nત લાìયો છે. 

તેમણે આ iતૂકાળના ંવષñમા ંકડવાશ ìય6ત કયñ નહોતો અને હવે તઓે 8ેમથી ભરાઈ ગયા હતા અન ે

તેમને દયા« દશાGવતા તેમની સાથે -નુઃ/થાપન કરવા ઇXછતા હતા. 
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Jસુફની ઉદારતા માટ& ભાઈઓની 8િત52યા પર િવચાર કરવા આપણ ેપણ સમય કાઢવો જોઈએ. એ નPધÇુ ં

રસ8દ છે ક& અપરાધ આપણને બીèના 8મેની ભેટ મળેવવાથી રાખે છે. દોષ 8ેમને અટકાવે છે ûયાર& 

આપણે આપણી èતને માફ કર! શકતા નથી 4યાર& દોષ અમને પોતાન ેઅલગ રાખ ેછે. તે આપણને અ?ય 

લોકોથી અલગ રાખે છે ûયાર& આપણ ેઆપણી èતને માફ કર! શકતા નથી ક& અમે તેમના માટ& ïુ ંકર! 

રVા છ!એ. અને, દોષ અમને ભગવાનથી અલગ રાખે છે. અમને Nતરા4માથી બનાવવામા ંઆìયા હતા t 

અમને અમાર! પાપી î/થિતને @યાનમા ંરાખીન ેરાખે છે. અમે ભગવાન સામ ેખોsંુ કJુõ હોવાનો અમ ેદોષી 

છ!એ. ûયાર& આપણ ેક~લૂ કર!એ છ!એ ક& કઈ ર!તે આપણે એકબીè સાથે ખરાબ વતGન કJુõ આ અપરાધ 

ક& t અમે અમાર! સાથે વહન કર!એ છ!એ તે આપણન ેઘણી બધી બાબતોથી છ!નવી લે છે, પરંW ુ

મોટાભાગના Oવનમા ંસ-ંણૂG અને \6ુત રહ& છે, એક Oવન ભગવાન સાથ ેદયાથી 8ેમાળ સબંધંના 

સબંધંમા ંરહ& છે. 
 

ભગવાન બધા માટ& તમેના 8ેમ આપવા માગં ેછે. અમે આ 8ેમ :ેસ કૉલ :ેસ ઈwરના 8ેમ છે ક& આપણે 

આ દસ ભાઈઓ કરતા ંવv ુકમાઇ અથવા લાયક નથી કર! શકતા ક& જોસેફના 8ેમની કદર કર! શક&. જોસેફ 

ઇXછતા હતા ક& તેમના ભાઇઓ સમO શક& ક& તેઓ તેમને 8ેમ કર& છે. તેમણ ેતેમન ેમાફ કર! દ!ધા. 

ભગવાન પણ ઇXછે છે ક& આપણે èણીએ ક& આપણી સાથે t વહાણ આવ ેછે ત ેઈAનુા ર6તથી ઢંકાયેcુ ંછે. 

ઈA ુએ આપણા માટ& મરણ પાäયો છે ક& tથી આપણે તમેની િવqુ[ કર&લા પાપ માફ થયા. અમારા દોષ 

અિવરત રહ& છે અને તે ર!ત ેચાc ુરહ& છે. અમે માનીએ છ!એ ક& êૂઠા•ુ ંt અમન ેકહ& છે ક& અમે હO દોષી 

છ!એ અને અમે દ&વના 8ેમને લાયક નથી; તેમ છતા,ં આપણા માટ& ભગવાનMુ ંઆમ8ંણ એ છે ક& તઓે 

તેમના -8ુ ઈAમુા ંઆપે છે તેના 8ેમની મફત ભેટ મળેવે છે. ત ેમા ંઆપણન ેt કહ& છે તે લખો  

એફ&સી 2: 8-9.___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

તેમના 8ેમ ï[ુ છે, અિ8ય 8ેમ. તે ઈwરના મફત દાન છે ક& આપણે િવwાસ કર!એ છ!એ ક& આપણા ં

પાપોને માફ કરવામા ંઆવે છે અને આપણા ંઅપરાધને તેમના -8ુ ઈAનુા Oવન, \4ૃJ ુઅને -નુqુ4થાન 

;ારા çૂર કરવામા ંઆìયા છે. %માની તેમની મફત ભેટ આપણી /વત8ંતા છે. 
 

,'#Uш\Z.: આ જ 8કરણમા,ં એફ&સી 2: 4, પાઊલ આ શLદો લખ ેછે: "પરંW,ુ __________________, 

_________________ મા ંસ\[ૃ હોવાને કારણ,ે મહાન __________________ ને કારણે તે આપણન ેચાહ& છે, 

ûયાર& અમે અમાર! _____________________ મા ં___________________________ હતા 4યાર& પણ અમન ે

_______________ મળ!ને _____________________ - _________________________________ ;ારા તમે 

__________________________________________________________________________ થયા છો ... " 

 



44 

આ પેસેજ ઈAમુા ંઆપણા માટ& ઈwરના 8ેમની AવુાતાG ધરાવે છે. ઇ?ડ&6સ કાડG પર આ શLદો લખો અન,ે 

અ?યની tમ, આ /\િૃત {લોક તમાર! મેમર! લાઇåેર!નો એક ભાગ બનાવો. દર&ક 5દવસે 8ેમના આ 

શLદોમા ંનવસેરથી નવેસરથી ફર! શT થÇુ ંજોઈએ ક& િપતા તમાર! સાથે શેર કરવા માગંે છે, tમ ક& તમ ે

તમારા Oવન Oવો છો, સ-ંણૂG નથી પરંW ુમાફ કJુõ છે, અને tમ એક -નુ: /થાિપત કર&cુ ંછે, તે \6ુત અને 

અ?ય સાથે તેની 8ેમાળ દયા દશાGવવા માટ& \6ુત છે. 
 
 

=(5 : 

b5. +#]: tમ tમ આપણ ેઆપણા Oવનમા ંઅપરાધ ગણના કર!એ છ!એ, તેમ આપણે તેન ેબ ે

gDeટકોણથી જોવાની જTર છે. 
 

1. 8થમ, જોસેફની tમ ïુ ંકોઈ એવી ìયî6ત છે tણે મન ેખોsંુ કJુõ છે? _____________________ 

મને મારા માટ& પરમેwરના મહાન 8ેમની યાદ અપાવી છે અને તે ક&વી ર!તે દÃ િનક મારા પર 

તેમના 8ેમાળ દયાને ર&ડશે હવે મને એ 8િત'બz'બત કરવાની જTર છે ક& મk આ ìયî6તને મk ક&વી 

નામ આ(Jુ ંછે તેની સારવાર કqંુ ´.ં 

એ. એક કP52ટ ર!ત કઈ છે ક& tમા ંમાqંુ Oવન તે ìયî6તને 8ેમ અન ેદયાથી 8િત'બz'બત કર! 

રÜુ ંછે t ભગવાનએ ઉદારતાથી મને આ(Jુ ંછે? _____________________________________ 

બી. મારા Oવનનો કયા િવ/તાર (%ે8) Øુ ંઈXછતો હતો ક& ભગવાન માર! સાથે રહ& અને ફ&રફારો 

કરવા માટ& મને સ%મ કર! શક& t અ?ય 84યેની તેમની દયાને 8િત'બz'બત કર& છે? __________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. ભાઈઓના gDeટકોણથી દોષનો િવચાર કરવો જોઈએ. ïુ ંતમે કોઈ શLદ અથવા 52યા માટ& વચન 

આ(Jુ ંછે ક& t તમ ેકÜુ ંહW ુ ંક& કJુõ છે t તમ ેતમારા Åદયમા ંèણો છો તે કોઈની િવqુ[ Iનુો કર& 

છે? તે ìયî6ત કોણ છે? ____________________________________________________________ 

એ. Iનુો ïુ ંહતો? ________________________________________________________________ 

આપણામાનંા કોઈએ Iનુો ક~લૂ કરવો સરળ નથી. qુબનેની tમ આપણ ેઝડપથી ગમે 4યા ંદોષ 

\કુ!એ છ!એ પણ પોતાના પર છ!એ. આ ભાઈઓનો િવચાર કરો ક& તેઓ આ બધા વષñથી દોષી છે. 

તેઓ એÇુ ંમાનતા ન કર! શક& ક& તેઓએ t કJુõ ત ેકJુõ. અમે ôજનેિસસ 42:21 મા ંઆ શLદો વાXંયા 

છે, "તેમણે અમને િવનતંી કર! 4યાર& અમે તેમના આ4માની તકલીફ જોયા અન ેઅમ ેસાભંŸJુ ંન હW ુ ં

..." sૂંકમા,ં તેઓ રડતા રVા છે, "અમે તે ક&વી ર!તે કJુõ હશે?" 
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 બી. tમ tમ આપણે આપણી અપરાધને @યાનમા ંરાખીએ છ!એ તો આપણે 8} -છૂવો જોઈએ, 

"Øુ ંમારા દોષને શા માટ& લટકાવી રVો ´?ં" આ 8}નો જવાબ આપવાની જTર છે. Øુ ંશા માટ& 

લટકાવી રVો ´ ંકારણ ક& મk t ìયî6તને નારાજ કJુõ છે તેની સાથે Øુ ંAમુળેમા ંનથી આìયો? Øુ ંશા 

માટ& લટકાવી રVો ´ ંકારણ ક& મk t કJુõ છે માફ થઈ શÕુ ંનથી? ïુ ંØુ ંમારા ફાસંી પર લટકાવી 

રVો ´ ંકારણ ક& Øુ ંમારા ખોટા વહ&વાર કqંુ ´ ંઅને મારા દોષ સાથે વv ુઆરામદાયક ´?ં શા માટ& 

Øુ ંઅટક! રVો ´?ં ________________________________________________________________ 

 

સી. મારા દોષ સામે Øુ ંïુ ંકર!શ, કારણ ક& મને ખબર છે ક& અપરાધ મારા Oવન માટ& ભગવાનની 

ઇXછા નથી? તે ઇXછે છે ક& મને Oવતં Oવન સ-ંણૂG અને મફત. _______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

)(2M$(: હ& 8i,ુ Øુ ંÅદયથી તમાર! સમ% આવ ેછે t દોષથી તેની /વત8ંતાને ઉજવે છે. મન ેલાબંા 

સમય Aધુી iતૂકાળના પીડાને લઈ જવાની જTર નથી પરંW ુØુ ંસ-ંણૂG અને મફત Oવન Oવવા માટ& 

સ%મ ´.ં િવwાસથી Øુ ંમાMુ ં´ ંક& ઈAનુા મરણ અન ે-નુqુ4થાનને લીધે Øુ ંમાફ કqંુ ´.ં તેમણે મારા માટ& 

\4ૃJ ુપાäયા હતા! Øુ ંતમારા માટ& રહ&વા માટ& \6ુત ´!ં તમે મારા માટ& તમાર! 8ેમાળ દયા દશાGìJુ ંછે. મને 

અ?ય લોકો 84ય ે8ેમાળ દયા દશાGવવા માટ& સ%મ કરો. માર! િવqુ[ મારો Iનુો ન લેવા બદલ આભાર. 

'É/ત ઈAમુા ંતમાર! uૃપા છે ક& t તમાર! uૃપા ની મફત ભેટ સાથ ેમને 8મેાળ માટ& આભાર. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

=(5 > 

-T8U%: ઉ4પિá 42: 29-38 વાચંો. ïુ ંતમે વાતચીત, અથવા તેની અભાવની ક+પના કર! શકો છો, કારણ 

ક& આ ભાઈઓએ તેમના મનમા ંએક 8} -છૂüો છે: "દ&વે આપણા માટ& ïુ ંકJુõ છે?" 

 

[*(*(': યાuબૂના -8ુો ફર! ઘર& છે ક+પના કરો ક& તેઓ તેમની વાતાG તેમના િપતા સાથે શેર કર& છે. 

ક&વી ર!તે આúયG અન ેઆúયGચ5કત થઈ ગયા, તેઓ બધાએ લાFJુ ંહશે. 
 

1. છદંો મા ં30-34 અમ ેતઓે તેમના િપતા લાવવામા ંઅહ&વાલનો અહ&વાલ આપવામા ંઆવે છે. 

બvુ ંઅવાજ સાચી છે? ____________________________________________________________ 
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2. {લોક મા ં35 કંઈક થાય છે {લોક 27 મા ંયાદ રાખો ûયાર& એક ભાઈએ 8વાસના ગધેડા પર 

પોતાના ગધેડાને ખવડાવવા માટ& પોતાMુ ંઋિષ ખો+Jુ ં4યાર& èણવા મŸJુ ંક& તમેMુ ંનાણા પરત 

કરવામા ંઆìJુ ંછે અને મા ંïુ ંથાય છે {લોક 35? _______________________________________ 

પૈસા મળે 4યાર& તમેની 8િત52યા ïુ ંછે? ______________________________________________ 

3. તેના -8ુોને tકબના શLદો ïુ ંછે? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 તો, આ ïુ ંછે? તમે tકબ ખર&ખર આ દસ -8ુો માટ& ïુ ંકહ! છે લાગે છે? ___________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

{લોક 37 Tબને બોલે છે તમેણે જોસેફ અને તેના િપતાના çુઃખ માટ& કરવામા ંઆવી હતી તે માટ& 

જવાબદાર લાFJુ ંછે. ત ેïુ ંકહ& છે? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. tકબ મYમ છે તેનો જવાબ ïુ ંછે? tકબ મYમ છે તનેો 8િતભાવ ïુ ંછે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

tકબ જણાવ ેછે ક& તણેે બે?èિમન તરફ પોતાનો અ'ભ8ાય ફ&રવી લીધો છે, તેની પ4ની રાહ&લના 

બીè -8ુ તેમણે {લોક 1 મા ંશકંા તર!ક& શT કJુõ છે ક& તેઓ આ -8ુોને તેમના -8ુો તર!ક& લાબંા 

સમય Aધુી માનતા નથી. મા ંકયા શLદો વાપર& છે {લોક 38? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. બે?èિમન આ પ5રવાર માટ& ડોળ ïુ ંસભંિવત \ ૂઝંવણ તેમના તરફ&ણ કર& છે? _______________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

+V*(8$: આ iિૂમમા ંતી…તા ચાc ુરહ& છે અને tકબ તેમના -8ુોન ેઇôજ(તમા ંપાછા ફરવાની અને 

વv ુઅનાજની ખર!દ! કરવા આદ&શ આપે છે. યØદુાહ પોતાના િપતાને સમèવે છે ક&, ગવનGર ïુ ંકહ& છે, તે 

કહ& છે. êુડાહ èણતા હતા ક& સફર નકામી હતી, ûયા ંAધુી tકબ બે?èિમન સાથ ેતેમની સાથે મોક+યો. 

tકબ પછ! તેમને 8} -છેૂ છે ક& શા માટ& તઓેએ ગવનGરને એટલી બધી મા5હતી આપી હતી તઓેએ 

સમèવી ક& તેમને -છૂપરછ કરવામા ંઆવી હતી અન ે/વીકાJુõ હW ુ ંક& તેમની પાસ ેકોઈ મા5હતી નથી ક& 

તેમની સામે મા5હતીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. યØદુાહ પોતાના િપતાને êુœાણાની આગળ êુએ છે: 

બે?èિમન મોકલો. Øુ ંજવાબદાર રહ&શે. જો કંઇ બને તો, Øુ ંતમારા માટ& બાક!ના Oવનને દોષ આ-ુ ં´.ં 
 

-T8U%: ôજનેિસસ વાચંો 43. અિનXછાએ, tકોબ /વીકાર& છે અને બે?èિમન તેના ભાઈઓ સાથે ઇôજ(ત 

મોકલવામા ંઆવે છે. 
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к-#.: 

1. નPધ લો ક& t tકબ તેના -8ુો સાથે મોકલે છે તે ìયî6તને ભેટ છે. મા ંïુ ંસમાવવામા ંઆìJુ ંહW ુ ં

{લોક 12?______________________________________________________________________ 

tકબ ઇXછતા હતા ક& ભાઈઓએ ઘટનામા ંચાદં!ની ™કુવણી માટ& તૈયાર થÇુ ંજોઈએ, 4યા ંiલૂ હતી. 

2. યાuબૂની 8ાથGના તેમના -8ુોને છોડ! ગયા પછ!  ïુ ંહW ુ ં({લોક 14)? _____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. ભાઈઓ ઇôજ(ત તરફ ઉતાવળ કર& છે અન ેપોતાને 'બ?યામીનમથી Jસૂફ Aધુી 8/Wતુ કર& છે. 

તેમના કારભાર! માટ& જોસેફના આદ&શો  ïુ ંછે ({લોક 16)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ માણસોને Jસૂફના ઘર& લઈ જવામા ંઆìયા હતા. કલમ 18 જણાવે છે ક& તઓે હતા _______ 
 ____________________________________________________________________________ 

5. તેમના િવચારો પર લાવવામા ંતેમના દોષના િવuૃિત િવષે િવચારો. તઓે ïુ ંતારણ કાઢ†ુ?ં 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

6. તેથી, તેઓ તેમના ક&સને /ટ&વાડG સમ% રêૂ કર& છે t તમેને ખાતર! આપે છે ક& બvુ ંજ સાqંુ છે.  

 તેમણે તેમના ચાદં! 8ા(ત. {લોક 23 મા ંïુ ંકહ& છે? ___________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 

+V*(8$: આ વાતાG ચાc ુરહ& છે કારણ ક& ભાઇઓ તેમના ક&સમા ં/ટ&પને તેમના બોલાવલેા ચાદં!ની 

સરખામણીમા ંિનદñષતા èહ&ર કર& છે અને વધારાના ખોરાકની ખર!દ! કરવાની તેમની ઇXછા ìય6ત કર& છે. 

પછ! સè આવે છે: "અમન ેખબર નથી ક& આપણા પસૈા કોણે આ(યા ંછે ({લોક 22)." આ /sુઅડG તેમને 

ખાતર! આપે છે ક& તેમને ડરવાની કંઈ જ નથી. sૂંકમા ંતે કહ& છે, "માર! પાસે કોઈ ચાવી નથી t તમન ે

ચાદં! આપે છે કારણ ક& મk તમાqંુ ચાદં! મેળìJુ ંછે. મારા ર&કોn્Gસ બતાવે છે ક& તમ ેસ-ંણૂG ™કૂવણી કર! છે! 

તમારા િપતા, તમારા િપતાના દ&વે તમન ેખèના આ(યા છે, t તમને તમારા બધામંા ંમŸયા છે. તમે મને 

કંઇ જ બાક! નથી. "8} -છૂવામા ંકરવાની જTર છે" પછ! ખોરાક t અમ ે™કૂવણી માટ& ™કૂવણી હતી 

ચાદં! અમારા મળ! હતી માટ& ખોરાક માટ& અમારા દ&Ç ુ ં™કૂવણી? "અથવા," જો ખોરાક હતો અમે t ચાદં! 

લાìયા તે માટ& ™કૂવણી કર!, tણે અમન ેઆ અનાજની ચાદં! આપી હતી t આપણ ેઆપણા ંબધામંા ંમળ! 

છે? " 

 

ôજનેિસસ 42:25 સમી%ા અમે યાદ રાખો ક& જોસેફ દર&ક માણસ તમેના ચાદં!ના પાછા જવા અને તમેના 

8વાસ માટ& જોગવાઈઓ આપવા માટ& 2મમા ંઆ(યો હતો. જોસેફ પોતાના દ&Ç ુ ં™કૂવવાની પોતાની 

જવાબદાર! લે છે. તેમણ ેદ&Ç ુ ં™કૂìJુ ંt ભાઇઓ પોતાના અનાજ માટ& પોતાના ખાતામાથંી ™કુવણી કરતા 

હતા. તેઓ દ&Çુ ં\6ુત હતા. તેઓ કïુ ંદ&Ç ુ ંનથી. 
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+'5 =5-($ 9-ш5 ш%х%& N*&: JAુફુ પરના આ પાઠ દરäયાન આપણે શીòયા ક& ઈwર તેમની 

સાથે છે અને તેને દયા« બતાìJુ ંછે અન ેબીèઓની નજર& તેમને uૃપા મળ! છે. તમેના Oવન અને તેમના 

ભાઈઓના Oવનમા ંઆ ચોYસ પ5રî/થિતમા ંઆપણે આપણી સાથે t સબંધં ધરાવે છે ત ેિવશે શીખીએ 

છ!એ. તેમ છતા ંઅમ ેઅમાર! પોતાની ર!તે જÇુ ંઅન ેઅમાર! પોતાની વ/W ુકરવાMુ ંપસદં કર!ને તેમની 

સાથેના અમારા સબંધં તોડ¥ા છે, તેમ છતા ંતેમણે આપણા માટ& દ&Ç ુ ં™કૂવવા માટ& તેમના મહાન 8મેમાથંી 

પસદં કયñ છે. દ&Ç ુ ંશાwત \4ૃJ ુહW ુ ંઅને ઈAનુી \4ૃJ ુઅને -નુqુ4થાન ;ારા તેના 8ેમની ભેટ શાwત Oવન 

હતી. તેવી જ ર!ત,ે જોસેફ અમને ભગવાન અને તનેા મહાન 8ેમ માટ& વણGવે છે. જોસેફ તેના ભાઇઓ માટ& 

દ&Ç ુ ં™કૂવણી. તઓે તેમને બvુ ંદ&Ç ુ;ં તેમણે તેમન ેકંઈ ™કૂવણી કર!. તેમણ ેબvુ ંકાળO લીધી. તેમણે તે 

બધા ™કૂવણી! તેમણે દ&Ç ુ ંમાફ કર! દ& છે અને દ&Ç ુ ં\6ુત રહ&વા માટ& \6ુત હતા! 
 

તમે મફત દ&Çુ ંઅMભુવી અMભુવ છે? ïુ ંતમે દોષથી \6ુત Oવન અMભુìJુ?ં શરમ \6ુત? દોષ \6ુત? 

અમારા હ&વનલી ફાધર આપણને િવwાસથી તેમના %માની ભેટ 8ા(ત કર!ને દ&Ç ુ ં\6ુત Oવનની ભેટ આપે 

છે. 
 

+'4 (ચાc ુરહ& છે): 

 

1. પછ! િશમયોન તેમન ેલાવવામા ંઆવે છે ({લોક 24). તેમની સાથે ખાવા માટ& ગવનGરની તૈયાર! 

કરવામા ંઆવી હતી. ઉપહારો રêૂ કરવા માટ& તૈયાર કરવામા ંઆìયા હતા ભોજન માટ& 8ાણીઓની 

તૈયાર! કરવામા ંઆવી હતી અને પગ ધોવાઇ ગયા હતા. ûયાર& જોસેફ ઘર& આìયો 4યાર& તેમણે 

તેમને મŸયા હતા, કારણ ક& તેઓ તેમના પહ&લા જમીન પર નમન કરતા હતા. તેમણે તેમન ેïુ ં

-છૂ! ({લોક 27)? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 તેઓએ તેમન ેèણ કર! અને પછ! ફર!થી ની™ુ ં({લોક 28). 

2. પછ! તે બ?ેèિમન િવશ ે-છેૂ છે. ઘણા ંવષñ પસાર થયા છે. િનઃશકંપણ,ે તેમના નાના ભાઈની 

gDeટ ચોYસપણે બદલાઈ ગઈ અને દ&ખીતી ર!તે જોસફે ખાતર! કરવા માગે છે ક& તે બે?èિમન છે. 

જોસેફના શLદો ïુ ંહતા? ___________________________________________________________ 

ïુ ંતમે એમ માનો છો ક& ભાઈઓ સાથ ેવાત કરવાથી કઠોરતા Jસૂફના અવાજમાથંી નીકળ! ગઈ 

હતી? 

3. કલમ 30 તેના ભાઇઓ માટ& JAુફુMુ ંÅદય દશાGવે છે, ખાસ કર!ને બે?èિમન માટ&, પોતાની 

માતાના -8ુ લાગણી સાથે çૂર તેમણે Tમ બહાર દોડ! અને qુદન /થળ શોધી. ત ેપોતાMુ ંખાનગી 

Tમમા ંઉભા થાય છે ûયા ંત ેરડ& છે. જોસેફ પોતાના íA ુક& t આ બધા વષñ Aધુી ઉતાર! દ&વામા ં

આìયા છે અને હવે તેમના ભાઈની çૃDeટએ એકદમ નાખવામા ંઆìયો હતો ;ારા \6ુત છે? Jસુફ 
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અને 'બ?યામીન Jવુા છોકરાઓ બ?યા તે ક&ટલો નOક હતો? કચરાના âોપમા ંઆ પ5રવારના સZયો 

વXચેના સબંધંો પર અસર પડ!, ખાસ કર!ને આ બનંે ભાઇઓ વXચે. 
 

)(2M$(: દ&ખીતી ર!ત,ે વાતાG વધાર& નથી. પાઠ 5 એ Jસૂફ અને તેના ભાઈઓના Oવનમા ંઆવનારા 

બનાવો સાથ ેચાc ુરહ&શે. tમ tમ ભગવાન તેમની સાથે હતા, તેમને એકસાથે ફર! એકતા સાથે, તે અમાર! 

સાથે છે, t આપણને આપણા Oવનમા ંtનો અમ ે8ેમ કર!એ છ!એ તેની નOક છ!એ. ભગવાન સાથે 

તમાર! 8ેમની ઇXછા સાથ ેશેર કરો ક& તમે બધા સાથે વહ®ચી શકો, કારણ ક& તમે તમેની સાથે આનદંની 

અMiુિૂત કરો છો. _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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>(/ 0(c () @/! 

 
 

8L#E* 

 

જોસેફને તેમની ઓળખ 8ગટ કરવા માટ&નો સમય આવી ગયો છે પરંW ુવv ુએક મા5હતીને નY! કરવાની 

જTર છે. શા માટ& Jસૂફ& આ:હ કયñ ક& આ ભાઈઓ તમેના સૌથી નાના ભાઈન ેતેમની પાસે લાવશ?ે શા માટ& 

આ Jવુાન ભાઇને ભેટ અને ખોરાક ;ારા Jસુફની તરફ&ણ કરવામા ંઆવી હતી? બે?èિમન ક&મ બીè બધા 

ભાઈબહ&નોની tમ વ4યñ ન હતો, અથવા, જોસેફ બીè બધા ભાઈઓ સાથ ેશા માટ& વ4યાG, tમણે તે 

બે?èિમનનો ઉપયોગ કયñ હતો? પાઠ 5 મા ંશોધો. તેમણે તેમન ેપોતાને 8ગટ કરતા પહ&લા જોસેફન ે

èણવાની જTર હતી. 
 

જોસેફ આ ભાઈઓને \{ુક&લ સમય આપે છે. ïુ ંતઓે તમેને çુeટ અને અિનeટ કાયñ માટ& પાછા ™કૂવવાનો 

8ય4ન કરતા હતા? જોસેફ માફ! િવશે ïુ ંશીખવે છે? ïુ ંમાફ! અમને \6ુત પહ&લા ંવળતર8ા9(ત માગ કર& છે? 

માફ! ïુ ંમાગંે છે, જો કંઇ પણ? 

 

જોસેફ તેમના ભાઈઓ ખબર ન હતી ક& કંઈક માને છે. જોસેફ èણતા હતા ક& તમેના -વૂGજો, ભગવાન, 

ઈåાહ!મ, આઇઝેક, અને tકબ ના ભગવાન િવશે માનતા હતા. તમારા પોતાના Oવન માટ& તે અથGMુ ં

અ?વેષણ કરો. 
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8L#E*: tકોબ છે+લ ેબે?èિમન ઇôજ(ત સાથે નવ ભાઈઓ ભેગી કરવા માટ& સમંિત આપી. ગવનGર માટ& 

ભેટોથી ભર-રૂ, તેમણે વv ુઅનાજ ખર!દવાનો ર/તો કયñ. 8વાસીઓના આ નાના êૂથ સાથે ધરપકડની 

એક 5ડ:ી સાથે ઇôજ(તમા ંતેમનો તેમનો છે+લો અMભુવ તેઓની આશા રાખતા નહોતા. ગવનGર& તેમની 

સાથે કઠોરતાથી વાત કર!, તેમને 8ણ 5દવસ Aધુી જકડ! રાòયા, અને માગણી કર! ક& એક ભાઈને તનેી 

સૌથી નાની ભાઇ સાથે પરત ફરવાની ગેરહાજર! તર!ક& છોડ! દ&વામા ંઆવે છે, અને ûયાર& તેઓ અનાજના 

અનાજ ખોલી 4યાર& તેમને èણવા મŸJુ ંક& તેમના માટ& તમામ ચાદં! ખર!દ! પરત કરવામા ંઆવી હતી. 
 

આ સફર પર ભાઈઓએ શોધી કાઢ†ુ ંછે ક& તેમન ેગવનGરના ઘરને આદ&શ આપવામા ંઆìયો છે. 4યા ંતઓે 

તેમના મ@યા– ભોજન ખાય છે. તેમ છતા,ં તેમના મનની ક+પનાઓથી તેઓ માનતા હતા ક& તેઓ તેમના 

ભાઇ જોસેફ સામે ઘણા ંવષñ અગાઉ કર&લા ખોટા ખોટા વચનો માટ& ભગવાનની સè તર!ક& Iલુામો 

બનાવવામા ંઆવશે. ચા„મા ંરહ&લા કારભાર!ઓ તેમને ખાતર! આપે છે ક& ડર નહÄ. "શાિંત તમાર! સાથે છે, 

ભયભીત નથી. તમારા દ&વ અને તમારા બાપના દ&વ ેતાર! c ૂટંફાટમા ંખèનો આ(યા છે. "છે+લ,ે દસ 

ભાઈઓ તેમના ભાઇ િશમયોન સાથે ફર! જોડાયા છે, tઓ ઇôજ(તમા ંપાછળ રVા હતા. 
 

તેમના પગ ધોવાથી અન ેતમેના ં8ાણીઓને ખવડાવવા અને સભંાળ રાખતા, જોસેફ તેઓ ûયા ંખાવા માટ& 

આવે છે તે ઘરમા ં8વેશ કર& છે. તેમણે તેમન ેભેટો 8/Wતુ કયાG. પછ! ત ેતેમના િપતા િવશે 8}ો -છૂવાMુ ં

શT કર& છે અને ખાતર! કર& છે ક& તેઓ તેમના સૌથી નાના ભાઇ બે?èિમન લાìયા છે. જોસેફ તેના નાના 

ભાઇ êુએ છે 4યાર& લાગણી સાથે çૂર છે ત ેઝડપથી રડ& છે અને qુદન માટ& /થળે èય છે અમાર! વાતાG ફર! 

શT થાય છે કારણ ક& તે Tમમા ંફર! આવે છે ûયા ંતઓે ખાવા માટ& છે. 
 

-T8U%: ના Nત Aધુી વાચંો 8કરણ 43. 

 

[*(*(': જોસેફ પોતે ફર! તાO થયા પછ! આìયા અને èહ&રાત કર! ક& ખોરાક પીરસવામા ંઆવે છે. 
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1. નPધ ûયા ંદર&ક {લોક 32: 

 એ. ûયા ંજોસેફ ખાય છે? ________________________________________________________ 

 બી. ભાઈઓ Rા ંખાતા હતા? _____________________________________________________ 

 સી. ઇôજ(તવાસીઓ Rા ંખાતા હતા? _______________________________________________ 

2. શા માટ& આ બેઠક ìયવ/થા? ______________________________________________________ 

3. Jસુફ ક&મ ઇôજ(તવાસીઓ સાથે બેઠા ન હતા? મા ંચાવી ïુ ંછે ઉ4પિá 41:12? _______________ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. મા ંબેઠક સPપણીઓ િવશે અમે બીêુ ંïુ ંકહ&વાJુ ંછે {લોક 33? ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

5. ભાઈઓની 8િત52યા ïુ ંહતી? _____________________________________________________ 

6. સેવા આપતી વખત ેખોરાક િવશે ïુ ંરસ8દ હW ુ?ં ______________________________________ 

7. બે?èિમનને કયો ભાગ આ(યો હતો? _______________________________________________ 

8. {લોક 34 અMસુાર તેÇુ ંલાગે છે ક& એક સારો સમય બધા ;ારા થયો હતો: "... અને તેઓ  

 _____________________________________ અને તેમની સાથે ___________________ હતા." 

 

 

=(5 , 

L#Y45Zш7-: વાતાGના આ થોડા Nકોમા ંઆપણે અ\કુ 'બzçુઓન ે@યાનમા ંન લઈએ. ïુ ંતમે માનતા ... 

1. Jસુફ& તેમન ેકોણ કÜુ ંતે ક&મ નથી? તે તેના ભાઇ બે?èિમનની çૃDeટએ નPધપા8 ર!તે ખસેડવામા ં

આìયો છે. બધા બાર ભાઈઓ એક જ Tમમા ંએક સાથ ેછે. તે /પeટ છે ક& તમેણે તમેને માફ કયાG 

છે. શા માટ& તઓે તેમની ઓળખને રોકતા નથી? 

2. પછ!, બેઠક ìયવ/થાની આ બાબત છે. 8થમ, 4યા ં8ણ êુદા êુદા સેવા આપતા %8ેો છે: જોસેફ, 

ભાઈઓ અન ેઇôજ(તવાસીઓ ' અમને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& ઇôજ(તવાસીઓન ે5હåીઓ સાથે ખાવા 

માટ& તે ¢ણૃાજનક છે. ત ેદ&ખાW ુ ંનથી ક& આ એક હ&ડ ટ&બલ ìયવ/થા છે. જોસેફ એકલા ખાતો હતો? 

3. અને, ક&વી ર!તે ઇôજ(તવાસીઓ તેમન ેયોFય જ?મતાર!ખમા ંસૌથી êૂનો થી સૌથી નાના ંબેઠક 

માટ& બેઠા હતા. તેઓ ક&વી ર!તે ખબર હતી? ભાઈઓ આúયGચ5કત થઇ ગયા. 

4. ïુ ંભાઈઓએ જોJુ ંક& તેમMુ ંભોજન ગવનGરોની tમ જ હWુ?ં આહાર તેના ટ&બલમાથંી લેવામા ં

આìયો હતો, ઇôજ(તવાસીઓની ટ&બલ નથી. ïુ ંતઓે નP@Jુ?ં ïુ ંતેઓ બધા એક જ ખોરાક ખાતા 

હતા? તેઓ કાળO હતી? તે તેમને માટ& વાધંો છે? 

5. જોસેફ તેના નાના ભાઇને અ?યો કરતા ંવv ુસાથે વv ુઅનહદ કર! આપે છે અન ેહêુ Aધુી ત ેકહ& 

છે ક& તેઓ તેમની સાથે \6ુતપણે િપઝા અને પીતા હતા. પાચં વખત tટcુ ંમોટ& ભાગે એક મોsંુ 

ભાગ છે, તેમ છતા ંકોઈએ 5ટ(પણી કરવા માટ& -રૂતી હ&રાનગિત કર! નથી. 
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-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 44. 

[*(*(': વાતાG એક વv ુઘટના સાથે ચાc ુરહ& છે. 

1. કલમ 1-2: જોસેફ પોતાના કારભાર!ને ïુ ંકરવાની Aચૂના આપે છે? _______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. સવારમા ંભાઈઓએ કનાનની યા8ા શT કર!. તેના કારભાર!ને જોસેફની આગામી Aચૂના ïુ ંછે? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

3. આ કારભાર!ઓ -qુુષો સાથ ેક&ચ અને -નુરાવતGન ïુ ંજોસેફ તેમને કÜુ ંછે. આ આ%ેપો તેમના  

 8િતભાવ ïુ ંછે? ______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 આ આ%ેપોનો જવાબ? _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

શા માટ&? શા માટ&? શા માટ&? અમે હવે ïુ ંકJુõ છે? ïુ ંતમ ેતેમની િનરાશા સાભંળો છો? ïુ ંઅમે 

-રૂતો પીડાતા નથી? મા ંશા માટ& શLદ ર&ખા5ંકત કરો {લોક 7 અને 8. 

4. મા ંતેમની વચન ïુ ંછે {લોક 9? __________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 આ /sુઅડG સમંત થાય છે ક& t કોઈ ચાદં! કપના કબèમા ંહોય તે તનેા Iલુામ બનશે. 

5. વચનો 10-13: તેથી, એક પછ! એક તેઓ બધા ંમારફતે શોધ અન,ે અલબá, ûયા ંકપ મળ! હતી? 

 ____________________________________________________________________________ 
 

=(5 ; 

+V*(8$: ûયાર& બે?èિમન બોટ મા ંિસ+વર કપ શોધ કરવામા ંઆવી હતી તે ôજનેિસસ મા ંકહ& છે 

44:13 ક& તેઓ તેમના કપડા ંફાડ! તેમના ંકપડા ંફાડ! રVા હતા તે ìયિથત અફસોસ ક& પ/તાવો, ગભંીર çુઃખ 

અથવા શોકના uૃ4ય હતા. {લોકમા ંશLદના શLદન ેઅMસુરતા 2ોસ-સદંભGને @યાનમા ંલો 13. મા ંìયî6તગત 

કોણ હતા અને ïુ ંહW ુ ંઉ4પિá 37:29? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Jસૂફના ઉ4પિáના અહ&વાલમા ંબીજો સમય આ જ શLદોમા ંકહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક&, "તેણે પોતાના ંકપડા ં

ફાડ! દ!ધા." મા ંકયો ìયî6તગત અને સજંોગો હતો ઉ4પિá 37:34? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

[*(*(': ભાઈઓ િનરાશાજનક છે. તઓે 'બ?યામીનને પાછળથી છોડ! શકતા નથી, તેઓ ફર! એક વખત 

ગવનGર સાથે દલીલ કરવા માટ& ઇôજ(તમા ંપાછા ફર& છે. ઉ4પિá 44:14 એÇુ ંલાગે છે ક& કદાચ જોસેફ તેના 

ઘર& તેમના માટ& રાહ જોઈ રVા છે. 
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1. એક નેતા ભાઈઓમાથંી, એક 8વ6તા, જો તમ ેઇXછશો તો તેમાથંી ઉભર! આìયો છે. તે કોણ છે 

({લોક 16)? ______________________ અને શા માટ& તેઓ આગેવાની લેશ?ે ïુ ંતમેના માટ& દાવ 

પર હતી? êુઓ ઉ4પિá 43: 8-10 _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. તરત જ જોસેફની હાજર!મા ંઆવીને તેઓ પોતાને જમીન પર ફ®ક! દ!ધા તેમની સામે હાયાG બાદ 

તેઓએ /વીકાJુõ ક& તેમની વXચે સૌથી મહાન કોણ છે. /થાનાતં5રત થતા ં/થાન,ે જોસેફ તેમની સામે 

તેના આરોપો શT કર& છે. તમેણે તેમન ેપડકાર આ(યો. ïુ ંતેઓ èણતા ન હતા ક& તેમણે ïુ ંકJુõ 

હW ુ ંતેની શોધ કર! હતી? તેઓ એમ િવચાર& છે ક& તેઓ ઇôજ(તના ગવનGર સામ ેઆવા વતGનથી çૂર 

જઈ શક& છે! શા માટ& ત ેતેના ભાઈઓ પર અ?યાયથી Øમુલો કરશ?ે ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 તેઓ કંઇ ખોsંુ કJુõ? 

3. ફર! એકવાર, તેમના દોષનો બોજો તેમન ેિનzદા કર& છે. iતૂકાળમા ંતમેની સાથે ઝપંલાìJુ ંહW ુ.ં ત ે

હાલમા ંિવશે નથી જોક&, હાલના, iતૂકાળ ;ારા િવuૃત થઈ ગયા હતા અMસુાર નીચ ેલીટ! ïુ ંછે 

{લોક 16? ______________________________________________________________________ 

4. êુડાહ જણાìJુ ંહW ુ ંક& તઓે બધા દોિષત હતા અને ત ેબધા તેમના Iલુામો તર!ક& ઇO(ટ રહ&શે. 

જોસેફ કહ& છે ક& ત ેએવી વ/W ુન કરશે. ફ6ત દોિષત જ રહ&Ç ુ ંજોઈએ અન,ે અલબá, તે કોઈ 

______________________________________ હWુ.ં ફર! એકવાર, êુડાહ êૂથ વતી બોલ ેછે. êુડાહ 

ગવનGર સાથે ïુ ંવ/Wઓુ છે? 

 એ. વચન 20-21: ________________________________________________________ 

 બી. છદંો 21-24:__________________________________________________________ 

 સી. અ@યાય 25-26:_______________________________________________________ 

 ડ!. છદંો 26-29: _________________________________________________________ 

êુડાહ બvુ ંસારાશં છે તેમણ ેઇôજ(તમા ંઅનાજ ખર!દવાની તેમની પહ&લી સફરથી ïુ ં8સા5રત 

કર&cુ ંછે તેની સ4યન ે/પeટ કર! છે. 
 

5. tમ tમ તે યØદુાહ ચાલWુ ંરÜુ ંતેમ તેમ જો કોઈ બે?èિમન તેના િપતાને પાછો નહÄ આવે તો 

ïુ ંથશે. વvમુા,ં {લોક 32 મા ંતેમણે બીêુ ંïુ ંબતાìJુ ંછે? કોની જÄદગી ર&ખા પર છે? જો બે?èિમન 

ઘર& નહÄ આવે તો ત ેOવનMુ ંભાિવ ïુ ંછે? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. શા માટ& ની કલમમા ંદલીલ કર! છે યØદુાએ 33-34? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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=(5 : 

)9.d^X^: જોસેફ હêુ પણ તેમના ભાઈઓ તેમની સાચી ઓળખ èહ&ર નથી તનેા બદલ,ે તેઓ èણતા 

હતા ક& વ/Wઓુ બદલાયેલ છે કારણ ક& તેઓ એકસાથે ઘટેા ંટ&D?ડ÷ગ હતા. તે સમય ેtકબના તરફ&ણ -8ુ, 

tમ ક& જોસેફ, તેમને આ મોતને મારવા માગતા હતા, પરંW ુતેના બદલ ેતેઓ ઇôજ(ત તરફના માગÿ 

વેપાર!ઓને વેચવા માટ& /થાયી થયા. તેઓએ બકર!ના ર6તમા ંજોસેફના ઝZભોને ઢાકં! દ!ધી અને તેમને 

તે લાìયા અન ે-છૂ†ુ ંક& ïુ ંતે Jસુફના ઝZભાની tમ ઓળખ ેછે. પછ! તેઓ ïુ ંથJુ ંહW ુ ંતે િવશે પોતાના 

િનeકષG કાઢવા માટ& યાકબ છોડ! ગયા. 

 
  

[*(*(': જો વ/Wઓુ બદલાઈ ગઈ? જોસેફ ïુ ંજોશ?ે દર&ક 8} સાથ,ે તમારા જવાબને સમથGન આપવા 

સદંભGને 'ચ¿–ત કરો. 
 

1. તેઓ એકબીè સાથ ેક&વી ર!તે વ4યાG?______________________________________________ 

2. તેઓ પ5રવારને ઘર& પાછા લાવવા માટ& ïુ ંસમાચાર હતા? ______________________________ 

3. તેઓ બ?ેèિમન િવશ ેક&વી ર!તે બો+યા?_____________________________________________ 

4. તેમના િપતા બે?èિમન તેના તરફ&ણ -8ુ બનાવી હતી? ________________________________ 

5. ભાઈઓએ તેમના િપતાન ેક&વી ર!તે માન આ(Jુ?ં _____________________________________ 

6. તેમના પોતાના Åદયની î/થિત ïુ ંહતી? ____________________________________________ 

7. તેઓ Jસુફ િવqુ[ના પોતાના ંકાયñને ક&વી ર!તે @યાનમા ંલેતા હતા? ______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 

#*Y45Zш$: tમ tમ તમે વાતાGની સમી%ા કરો છો અને આ 8}ોના જવાબ આપો છો, તેમ તમ ેïુ ં

િવચારો છો? વ/Wઓુ બદલાઈ છે? ખાસ કર!ને ïુ ંતમે સૌથી મોટો ફ&રફાર ગણશો? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

b5. +#]: હા, આ ભાઈઓ માટ& વ/Wઓુ બદલાઈ ગઈ છે. સમય અને પ5રપ6વતા અમન ેOવનમા ં

સ-ંણૂG નવો /થાન લઈ શક& છે. 
 

1. ïુ ંતમે તમારા પોતાના Oવનમા ંનP@Jુ ંછે ક& તમારા વણG, તમારા ìયî6ત4વ, તમારા \+ૂયો અન ે

તમારા સબંધંો િવશે સાર! વ/Wઓુ ઉઘાડ! છે? તેમને ઓળખવા માટ& બો+ડ રહો બધા પછ!, જો 

ફ&રફારો થતા નથી, તો તમ ેતે િવશે ક&Ç ુ ંઅMભુવો છો? આમાનંા ક&ટલાકં સકારા4મક ફ&રફારો છે? 

______________________________________________________________________________ 
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2. ક&ટલાકં હકારા4મક ફ&રફારો t તમે િમ8, સહયોગી અથવા બાળક& ઘણા વષñના અવકાશમા ંજોયા 

છે? tમ tમ ભગવાન આપણામા ંકામ કર& છે તેમ તે અ?ય લોકોના Oવનમા ંપણ કામ કર& છે. આ 

હકારા4મક ફ&રફારોમાથંી ક&ટલાકને /વીકારો સમય આપો . ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ક&ટલીક વ/Wઓુ @યાનમા ંલો ક& t તમ ેઆ ìયî6તને કહ! શકો છો ક& t તેન ે8િતÊા અને 

8ો4સા5હત કરશે. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

,'#Uш\Z.: સમથGન અને 8ો4સાહનના શLદો, િવwને 8િત'બz'બત કરવા સશî6તકરણ કર& છે ક& ભગવાન 

આપણા પર અને તેમના ;ારા તેમના હ&Wઓુ -રૂા કરવાMુ ંકામ કર& છે. સે?ટ પોલ આપણન ેયાદ કરાવે છે 

ક& તે ભગવાન છે t આપણામા ંશ5કતશાળ! વ/Wઓુ કર& છે અને ત ેભગવાન છે t આપણન ેરોôજzદા Oવન 

માટ& સમથG બનાવે છે. 5ફ'લપી 1: 6 ની યાદ રાખવા માટ& સમય કાઢો. ફર!થી, તમારા ઈ?ડ&6સ કાn્Gસનો 

ઉપયોગ કરો. પેસેજ લખો અને અઠવા5ડયામા ંતમે t ર!તે કામ કરો છો તે ભગવાનને ઓળખી શકો છો. 
 

[*(*(': તે નPધÇુ ંરસ8દ છે ક& ભલે વ/Wઓુ બદલાઈ ગઈ હોય અને આ ભાઈઓ હવે ;ષે-ણૂG ન હતા 

અને વેર લેવા માગંતા હતા પરંW ુપ/તાવો કરતા હતા. તેમની iતૂકાળની 52યાઓ બદલતા, તેઓ હêુ પણ 

અપરાધ કર& છે. ûયા ંAધુી ખોsંુ માફ કરવામા ંઆìJુ ંન હોય 4યા ંAધુી દોિષત થÇુ ંનથી. ôજનેિસસ 42-44 

મા ંêુઓ અન ેA'ૂચબ[ સદંભñને નPધો. એવા શLદો લખો t તેમના દોષને બહાર કાઢ& છે. 
 

 -/#=M    .5'$( #<e< #ш(M-5 N5 .5 шI#< 

 

1. ઉ4પિá 42:21, 22  1. ______________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

2. ઉ4પિá 42:28   2. __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

3. ઉ4પિá 44:16   3 __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 

તેઓ t સાભંળે છે, તેઓ t સાભંળે છે એ સાભંળવા માટ& તેઓ ïુ ંઇXછતા હતા? પરંW,ુ ïુ ંતે શR છે? 

જોસેફ Rા ંહતા તે કોણ èણતા હતા? આ બધા ભાઇઓ èણતા હતા ક&, તે મર! ગયો હતો. 
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)(2M$(: સહન કરÇુ ંભાર& બોજો છે, 8i.ુ આપણ ેïુ ંકર! શક!એ તેની સાથે આપણે પોતાન ેસામે પાપ 

કર!એ છ!એ તેÇુ ંલાગWુ ંનથી. અમે અ?ય લોકો િવqુ[ પાપ કરતા હોઈએ છ!એ ક& તેઓ તેમના િવશે 

બોલતા અન ેIનુો કર& છે કારણ ક& આપણે ત ેt ત ેછે તનેાથી ઇeયાG છે અને તમેની પાસે t છે તેની ઈષાG 

કર& છે. અમે તમાર! િવqુ[ પાપ કર!એ છ!એ, 8i,ુ t ર!તે અમે આપણી èતન ેઅને અ?ય લોકો સાથે 

ìયવહાર કર!એ છ!એ તે માટ& અમે તમારા ;ારા બધા ંસ„ન કર! લીધા ંછ!એ અન ેબધા તમારા ;ારા 8ેમ 

છે. મારા િવચારો, શLદો અને 52યાઓ સાથે મk તમન ેબગાડ¥ા ત ેસમય માટ& મન ે%મા કરો. ખાસ કર!ને 

આt Øુ ંતમને માર! િવqુ[ કર&લા પાપો માટ& માફ કqંુ ´:ં ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

મારા િમ8ો, uુsંુબીજનો, પડોશીઓ અને અ?ય લોકો સામ ેથયેલા Iનુા માટ& મને માફ કરો: ____________ 

______________________________________________________________________________ 

મને çુ: ખ માટ& માફ કરો, કારણ ક& મk માર! પોતાની ઇXછા 8માણે કરવા માગતો હતો, અને t સમયે Øુ ંકïુ ં

જ કરવા માગતી નહોતી. મને માફ કરો: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

મને યાદ કરાવવા બદલ આભાર ક& તમ ેમારામા ંકામ કરો છો. Øુ ંતમારો કાયG 8ગિતમા ં´ ંતમે મન ેછોડ! 

નહÄ તમે મારામા ંતમાqંુ કાયG -ણૂG કરશો. _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

=(5 > 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 45: 1-15. 

 

[*(*(': જોસેફ તેન ેલાબંા સમય Aધુી પાછા પકડ! શક& છે êુડાહ તેમના િપતા વતી બે?èિમન માટ&. 

જોસેફ િવwાસ છે ક& કનાન પાછા uુsંુબ Nદર Oવન બદલાઈ ગયલે છે. 

 

1. એક એવી છાપ ઊભી કર& છે ક& જોસેફ તેન ેIમુાવવાનો છે. મા ંતેના આÊા ïુ ંછે {લોક 1? 

______________________________________________________________________________ 

2. હવે જોસેફ તેના ભાઇઓ સાથે એકલા છે ઇôજ(તની iિૂમના ગવનGર તમેની સાથ ેએકલા હોય 

4યાર& તેમના ભાઇઓએ ïુ ંિવચાJુõ હોÇુ ંજોઈએ - તે પોતાની èતન ેકા~ ૂIમુાìયો છે અને એટલા 
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મોટ&થી પોકાર કર& છે ક& ઇôજ(તવાસીઓ તેને સાભંળે છે અને ફાqુનMુ ંઘર તેના િવષ ેAનુાવણી કર& 

છે. જો તમ ેતે Tમમાનંા ંએક ભાઈ હોત તો તમે ïુ ંિવચાJુõ હોત? અથવા, જો તમ ેકારભાર! હતા? 

અથવા, પોતે પણ ફાqુન? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

જોસેફ તેમને પોતાને èહ&ર છે તેઓ કંઈપણ કહ&વામા ંઆìJુ ંનથી. સ4ય એ છે ક& તે એટલો ~મૂ 

પાડ& છે ક& તે તમેને કહો નહÄ. 

3. {લોક 3 મા ંßબૂ જ સરળ છે. જોસેફ ïુ ંકહ& છે? _______________________________________ 

4. અને, તેના તા4કા'લક 8} ïુ ંછે? __________________________________________________ 

5. ભાઈઓની 8િત52યા ïુ ંછે? ______________________________________________________ 

6. જોસેફ તેઓન ેફર!થી કહ& છે ક& તે કોણ છે. પછ! તે તેમને ખાતર! અપાવે છે {લોક 5 મા ંïુ ંકહ&  

 છે? _________________________________________________________________________ 

જોસેફ èણતા હતા ક& ભગવાન તેમની સાથ ેહતા. હêુ પણ સા%ા4કાર આ સમય તેમણે તેમને 

કહ& છે ... _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

તે તેઓન ેકહ& છે ક& çુકાળના પાચં વષG વv ુહશે પણ માને છે ક& ઈwર& તેમને કયા હ&W ુમાટ& 

લાìયા હતા? __________________________________________________________________ 

તે ભગવાન ;ારા િનદø િશત તેમMુ ંOવન êુએ છે tમણ ેઅવશેષો સાચવવા અન ેએક મહાન 

\îુ6તથી તેમના Oવનને બચાવવા માટ& કામ કJુõ. 

7. જોસેફ માનતા હતા ક& ભગવાન મહાન çુ: ખ લાવવા માટ& તેમના Oવનના çુeuૃ4યો અને 

સજંોગોમા ંલીધો. તેમ છતા ંતેમણે તેન ેçુ: ખી કયાG અન ેકાફલો સાથે તેમના માગG પર મોક+યો, 

જોસેફ માને છે ક& ભગવાન સજંોગો લીધો અન ેતેમન ેવv ુસારા માટ& ચાc ુ{લોક 8 મા ંઈwર& 

ઇôજ(તમા ંઆ વષñ દરિમયાન તેમને કÜુ ંહW ુ ંક&: 
 1. ____________________________________________________ 
 2. ____________________________________________________ 
 3. ____________________________________________________ 
 
 

)9.d^X^: ïુ ંનાટüા4મક g{ય! ભાઈઓ ફર! જોડાયા છે. ઇôજ(તમા ંસૌથી શî6તશાળ! માણસ ફાqુન, tણે 

પોતાના \4ૃJ ુઅથવા તેમની \îુ6તની Aનુાવણી કર! હતી, તે તેમનો ભાઈ છે. તે ફ6ત કોઈ ભાઈ નથી, 

પરંW ુતે જમીનનો ગવનGર બ?યા છે. જોસેફ તેના પદ માટ& કોઈ 2&5ડટ લેતા નથી. તેનો એકમા8 એવો દાવો 

છે ક& ભગવાન કામ પર છે. તે ભગવાન છે tણે આ કJુõ છે. તે ભગવાન છે, t એક મહાન \îુ6ત િવશેના 

ભાઈઓ વXચ ેએક નીચ પ5રî/થિતને ફ&રવી દ& છે. આ ´ટકારોએ ઇôજ(તના લોકો પર પણ અસર કર! ન 

હતી પરંW ુઇôજ(તની આસપાસના દ&શોના લોકો.  
 



60 

તેથી, તમે ઇôજ(તમા ંફર!થી અખબાર 5રપોટGર મળ! છો. તમે ઇôજ(તવાસીઓ પાસથેી સાભંŸJુ ંછે ક& t 

Tમમા ંTિધરવાચક િવ/ફોટ સાભંŸયો હતો ûયા ંગવનGર આ અ'ગયાર -qુુષો સાથ ેએકcુ ંછોડ! દ!vુ ંહW ુ.ં તમ ે

વાતાG અહ&વાલ છે કોણ ઇ?ટરìJ ુલેવાMુ ંપસદં કરશે ત ેસૌ 8થમ હશ?ે શા માટ&? તમે તેમને -છૂવા માગો 

છો? _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ïુ ંઆ એક મMeુય 5હતની વાત છે ક& ક&વી ર!તે ભગવાન એક ìયî6તન ે/વ(ન /વ(ન કરવા અને આગામી 

ક&ટલાક વષñમા ંજTર! ખાx સ:ં5હત કરવા માટ& એક યોજના તૈયાર કરવા માટ& એક માણસ આપીને 

લોકોના Oવનને બચાવી શક& છે? અથવા, આ વાતાGને ºડો મહ4વ છે? એ5ડટર-ઇન-ચીફ આ ચોYસ 

વાતાGની èણ કરવા તમન ેશા માટ& ઇôજ(ત મોકલશ?ે તમે t ઇ?ટરìJ ૂલીધા છે તમેાથંી તમે કઇ મા5હતી 

મેળવી છે ક& t આ વા/તિવક Oવન uુsંુબની પ5રî/થિતને વા/તિવક મહ4વ આપશ,ે t આખર& એક રાeQ 

અને િવwને અસર કરશ?ે ________________________________________________________________ 

,'#Uш\Z.: 8ણ વખત જોસેફની 5ટ(પણી છે "ઈwર& મને મોક+યો છે ..." બાઇબલ ;ારા બધા એવા 

વાતાGઓ છે t ભગવાનન ેલોકોને મોકલવા બોલે છે. આ વાતાG {લોક સાથ ેNત થાય છે tન ેઅવગણના 

કર! શકાતી નથી. તે ôજનેિસસ 50:20 મા ંજોવા મળે છે. ûયા ંAધુી tકબ Oવ ે4યા ંAધુી ભાઈઓ ડરતા ન 

હતા ક& જોસેફ તેમની સાથે ïુ ંકરશે. ûયાર& તેમના િપતા \4ૃJ ુપાäયા હતા 4યાર& તમેને નવા ડર ઉઠાìયા 

હતા. તેમને જોસેફની 5ટ(પણી યાદ રાખવી એક છે. લખો ઉ4પિá 50:20. ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

આ {લોકને યાદ રાખેલા {લોકોના સ:ંહના ભાગ Tપ ેરાખો. તે આપણને યાદ અપાવે છે ક& આપણી પાસે 

ï[ુ િવચારો, ઇXછાઓ અને 52યાઓ નથી, તેમ છતા ંઆપણે t કંઈ કર!એ છ!એ અને આપણા સારા અને 

બીèઓના સારા માટ& ત ેબvુ ંજ કર& છે. રોમનો 8: 28-29 માટ& આ જ સદં&શો આપ ેછે ક& t અ?ય પેસેજ 

માગંો છો તે તમે તે માટ&. દોષ અમને હO Aધુી ઉપયોગ કર! શક& છે, ભગવાન અમને શેક અને અમન ેયાદ 

છે ક& અMલુ%ીન ેઅમે ïુ ંકJુõ છે, ઇA ુમા,ં તે tઓ તેમને 8ેમ તનેે સારા માટ& કર& છે માગંે છે. 
 

 )(2M$(: 8શસંા કરવા અને તેમની અવણGનીય 8ેમ માટ& આભાર માનવા માટ& સમય આપો. તે ઇXછે છે 

ક& આપ•ુ ંOવન તેમની હાજર! અને ગૌરવ 8ગટ કર&.______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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'(#( 8f8( $%E5 +3D 4(-< 

 
 

8L#E* 

 

 

જોસેફની વાતાG તેમના આ:હથી ચાc ુરહ& છે ક& તેમના િપતા યાuબૂને ઇôજ(તમા ંલાવવામા ંઆવશે. છે+લા 

િપતા અને -8ુ ફર! જોડાયા છે! ત ેtવો હોવો જોઈએ તે બvુ ંજ છે. uુsંુબ અåાહમ, આઇઝેક અને tકબને 

વચન આપેcુ ંવતન છોડ!ને એકસાથે મŸJુ.ં તેમણે જમીન ûયા ંતેના માતાિપતા અને દાદા દાદ! 

દફનાવવામા ંઆવે છે નહÄ. તે ઇôજ(ત 8વાસ કર& છે ûયા ંતેમનો -8ુ હવ ેરાûયપાલ છે, જમીનમા ંબીજો 

છે. 
 

   tકબ વષñમા ંસાર! હતી. તેમના \4ૃJ ુપહ&લા ંતેમણે તેમના દર&ક -8ુો પર આશીવાGદ ઉXચાયાG અને 

તેમની એક છે+લી િવનતંી તેમને કÜુ.ં ઈåાહ!મે કનાનની iિૂમમા ંદફનાવવામા ંઆવેલા Iફુા તર!ક& ખર!દ! 

લીધેલા Iફુામા ંદફનાવવામા ંઆવશે. તે èણતો હતો ક& ઇôજ(ત વચનના દ&શ નથી ક& t ઈwર& વચન 

આ(Jુ ંહW ુ ંઅને 4યા ંદફનાવવામા ંઆવશે. 
 

પરંW ુજયાર& યાuબૂ \4ૃJ ુપાäયો અને કનાનન ેદફનાવવામા ંઆìયો, કારણ ક& તેણે િવનતંી કર! હતી ક&, આ 

સબંધંી સમ/યા એ છે ક& આ ભાઈઓના 5દલમા ંભય પદેા થાય છે. એક એÇુ ંિવચારશે ક& બvુ ંસાર! છે અને 

તે સબંધં -નુઃ/થાિપત કરવામા ંઆìયા છે; તેમ છતા,ં ભાઈઓને ડર હતો ક& તેમના િપતા \4ૃJ ુપાäયા હતા 

તેથી હવે Jસુફ તેમને t કંઈ çુeuૃ4યો કયાG છે ત ેબદલ તેમને પાછા ™કૂવશે. આ ભાઈઓ સાથે %'ણક ર!તે 

આ %ણમા ં8વશે કરો કારણ ક& માફ!ની èહ&રાત કરવામા ંઆવે છે, સૌથી શî6તશાળ! બળ t એકવાર અને 

બધા માટ& ભયને ના~દૂ કર& છે. 
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'(#( 8f8( $%E5 +3D 4(-< 

 
 
  

=(5 ! 

8L#E*: છે+લ ેજોસેફ અને તેના ભાઈઓ ફર! જોડાયા છે. તેથી, આગળ ïુ ંથાય છે? જોસેફ પોતાના 

ભાઇને તેમના િપતાન ેt કંઈ જોJુ ંઅને સાભંŸJુ ંહોય તે બvુ ંજ પા´ ંèણ કરવા 8ેર& છે. તેઓ ઈXછે છે ક& 

તેમના િપતા ઇôજ(તમા ંઉXચ પદ ધરાવે છે. તે ઇXછે છે ક& તેના ભાઇઓ યાuબૂન ેિમસરમા ંલાવશે ûયા ં

તેઓ ગોશેન દ&શમા ંOવ ેછે, કારણ ક& çુકાળ પાચં વષG Aધુી ચાલશે. 
 

ભાઈઓએ એક સાથ ેસમય ફાળìયો હતો અન ેિનઃશકંપણ,ે iતૂકાળના વષñમા ંt બધા પર ચા+યા ગયા 

હતા તે પર પકડ! લીધો હતો. જોસેફ માનતા હતા ક& ઈwર& તેમને બીèઓને બચાવવા માટ& તેમને મોક+યા 

હતા. તે માનતા હતા ક& ત ેભગવાન હતો tણ ેતેને મોક+યો અને પછ! તેને બધા દ&શોના શાસક બનાìયા. 

તેમણે તેમને માફ કર! દ!ધા. તેમણે સમ: પ5રવાર પર દયા આ(યા. તેમણે તેમન ેજમીન આપી હતી ûયા ં

તેઓ Oવી શક& છે, જમીન t તેમના ઘટેા ંઅન ેઢોર ચરાઈ માટ& સાર! હતી. તેઓ ઇXછતા ન હતા ક& તેઓ 

લાબંા સમય Aધુી િવલબં કરશે પરંW ુતરત જ જમીન પર તેમની Aરુ%ા હ&ઠળ આવશે tથી તઓે હવ ે

çુકાળથી 8ભાિવત થશે નહÄ. તેઓ છોડ! ગયા તે પહ&લા ંતેઓ Iુચંવણ, ™ુબંન કયાG, ભેટ! પડ¥ા અને એક 

સાથે રડ! પડ¥ા. 
 

પણ ફાqુન સકંળાયેલા હતા અને આ:હ કયñ હતો ક& uુsંુબ ઇôજ(તમા ંએક સાથે રહ& છે અને દ&શના ચરબીને 

Oવતં માણી શક& છે. તેમણ ે-Dુeટ આપી હતી ક& જોસેફ પહ&લેથી જ વચન આ(Jુ ંહW ુ.ં વvમુા,ં તેઓ ઇXછતા 

હતા ક& તેઓ ગાડ! લઈ શક& અને બીêુ ંગમે તે માટ& પ5રવારના ચાલને સરળ બનાવવાની જTર હોય. તેમMુ ં

વચન એમ હWુ ંક& િમસરMુ ં±ેeઠ તેમMુ ંહશે. 
 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 45: 16-28. 

 

к-#.: 

1. ભાઈઓ ઘર માટ& બહાર નીકŸયા. તેઓ ફર! એકવાર ચે લોડ થાય છે જોસેફ તેમને ïુ ંઆપી 

(છદંો 21, 22)? __________________________________________________________________ 

2. એકવાર ફર!, બે?èિમન તરફ&ણ કરવામા ંઆવે છે (ઉ4પિá 43:34, ઉ4પિá 44: 2). જોસેફ તેમને 

ïુ ંઆપ ેછે {લોક 22? ____________________________________________________________ 

3. તે પોતાના િપતાને ïુ ંમોકલે છે ({લોક 23)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. જોસેફ તેના ભાઇઓ çૂર મોકલે છે, ઇO(ટ ±ેeઠ સાથે નીચે લોડ મા ંપોતાના ભાઇઓ માટ& તેનો 

Nિતમ ભાગ ïુ ંછે {લોક 24? ______________________________________________________ 

5. શા માટ& તે કહ&શ?ે ______________________________________________________________ 

 

+V*(8$: તેમના ભાઈઓને જોસેફની છે+લી 5ટ(પણી એÇુ ંલાગ ેછે ક& તે ફ6ત તેમને કહ& છે, "બાય, 

ગા—ઝ સારા બનો અને લડવા નથી. "અલબá, આ સ4યથી çૂર છે જો ક&, આપણે èણીએ છ!એ ક& માનવ 

/વભાવ દોષ \કૂવા માગંે છે. એÇુ ંલાગે છે ક& આપણ ેસWંeુટ નથી ક& વ/Wઓુની પતાવટ થઈ ગઈ છે 4યા ં

Aધુી આપણે èણી શક!એ છ!એ ક& આપણ ેપોત ેઅપરાધથી \6ુત છ!એ. વાતચીતને યાદ રાખો ûયાર& તઓે 

તેમના 8થમ 8વાસથી ઇôજ(તમા ંપાછા ફયાG હતા. યાદ કરો qુબેને તેમન ેïુ ંકÜુ ંહW ુ,ં કારણ ક& તેઓ આ 

સમ/યાનો સામનો ક&મ કરતા હતા તે èણવા માટ& (ઉ4પિá 42: 21-22). "મk તમને કÜુ.ં" "તે મન ેનથી. 

તે માર! iલૂ ન હતી ક& અમ ેઆ વાસણમા ંછ!એ. "દોષ એક ìયî6તથી બીO ìયî6તને હવામા ંuદૂકો મારતા 

બોલ tÇુ ંછે. તનેે માર! પાસેથી çૂર રાખો ત ેકોઈના દોષ છે તેન ેદોષ આપો તેના દોષ 

 

х<8( )g<: 

1. ïુ ંભાઈઓ એકબીèને માફ કરતા હતા? તમારા િવચારો: ____________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

2. તેઓ પોતાની èતને માફ કર! હોત? તમારા િવચારો: _______________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

=(5 , 

[*\Z.5. )9.d^X^: ûયાર& તમે દોષ માટ& આવે છે 4યાર& તમે છો? ûયાર& આપણે આપણી પોતાની 

ખોટ! ખોટ! ક~લૂાત અન ેમા'લક!ની વાત કર!એ 4યાર& આપણા 84યેની 84યેક પોતાની 8િત52યા @યાનમા ં

લેવાની જTર છે. 
 

1. ખર&ખર Øુ ંક&વી ર!તે દોિષત ´ ંતે /વીકાJુõ નથી. 

2. મk t કJુõ છે તેના પ5રણામ માટ& Øુ ંખર&ખર સહન કરવા માગંતો નથી. 

3. Øુ ં\6ુત થઈ è“ અને દોષ લઈશ. 

4. Øુ ંતમને અî/થરતા જોવાMુ ંવાધંો નથી. છેવટ&, તમે દોિષત છો. 

5. ચહ&રા બચાવવા માટ& ગમે તે લે છે ... 

6. તે િવચાર આવે છે, ûયાર& Øુ ંિવચાqંુ ´ ંક& તમે t કંઈ કJુõ છે તેટcુ ંખરાબ નથી. 
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7. હક!કતમા,ં Øુ ંè•ુ ં´ ંક& Øુ ંકાઇં ખોsંુ કરવા બદલ દોિષત ´.ં 

8. અપરાધ ક~લૂ અન ે/વીકારવા માટ& તમાર! પોતાની 8િત52યાઓ ભરો. અપરાધની સભંાળ  

 લેવાMુ ંઅને દોષનો તમારો ïુ ંર/તો છે? ____________________________________________ 

 

જો Øુ ંમારા અપરાધને /વીકાર!શ અને મk t કJુõ તે માટ& દોષને /વીકાર!શ ન5હ, મારા Oવનમા ંકંઇ અલગ 

નહÄ રહ&. જો Øુ ંમારા ખોટા કામ ક~લૂ કqંુ તો ભગવાન મને માફ કરવા અને મારા બધા પાપમાથંી મને ï[ુ 

કરવા માટ& આWરુ છે, t મારા Oવનમા ંયોFય નથી. 1 યોહાન 1: 8-10 થી યાદશî6તની યાદ રાખો. ફર! 

એકવાર શLદો લખો: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

)(2M$(: /વામી, માર! ક~લૂાત કરવી આવ{યક છે ક& Øુ ંમારા પોતાના દોષન ે/વીકાqંુ ´ ંઅને મારા 

Oવનમા ંt ખોsંુ કJુõ છે તનેા માટ& દોષ /વીકાqંુ ´.ં Øુ ંTબેન tવા ઘણા ં´ ંØુ ંક~લૂ કqંુ ´ ંક& Øુ ંખર&ખર 

\{ુક&લીમા ં´ ં4યાર& Øુ ંમાર! પોતાની 52યાઓ માટ& જવાબદાર! લેવા માIુ ં´ ંઅન ેસહન કqંુ ´.ં મારા 

Iનુાના પ5રણામ ત ેબધા ઉપર, Øુ ંમાફ કરવા માટ& પણ માફ કરવાની જTર છે ક& /વીકાJુõ નથી માગંતા 

/વીકાર! ક& /થળ પર મન ેિનzદા કર& છે. પરંW,ુ મk ખોsંુ કJુõ છે. Øુ ંદોિષત ´ ંØુ ંમારા પાપી uૃ4યો ક~લૂ 

કરવાની જTર નથી મને સાભંળવાની જTર છે તમ ેમન ેકહો ક& મને માફ કરવામા ંઆવી છે. તમે મન ેમાફ 

કયñ છે તે èણીને Øુ ંમા8 આ દોષથી \6ુત થઈ શuંુ ´ ંઅને અિવરત Oવી શuંુ ´.ં તમારા દ!કરા ઈAમુા ં

Øુ ં¬ટો ´.ં મન ે8ેમ અન ેમને \6ુત કરવા બદલ આભાર. ___________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

#*Y45Zш$: બધા અ'ગયાર ભાઈઓ કનાનમા ંતેમના િપતા પાસે પાછા ગયા. મા8 êૂથ વાતાવરણ 

ક+પના. િનઃશકંપણ,ે દર&કના પોતાના િવચારો અને 8િત'બzબે છે. વાતચીતમા ંકદાચ એÇુ ંAચૂન કJુõ હશે ક&, 

"અમે ક&વી ર!તે Nધ હતો?" "અલબá, તે જોસેફ હતો. આપણે તેને ઓળખી લેવો જોઈએ ". "ત ેઇôજ(તના 

શાસક તર!ક& પોશાક પહ&યñ હતો. તે એક સ-ંણૂG વશેપલટો હતી. "" 4યારબાદ અમે તેની સામે આગળ 

વ@યા અને તેમને t કંઈ કÜુ ંતે èણતા હતા. તેમણે ખાતર! આપી નથી દો. "" Øુ ંßબૂ રાહત ´ ંમેન, 

પ(પા Rાર&ય રોમા'ંચત થઈ જશે! મને િવwાસ છે ક& તે અમને પણ માનશ ેનહÄ ... " 

 

ïુ ંતમે ક+પના કર! શકો છો ક& તેઓ તેમના િપતા સાથે ફર!થી ઘર& રહ&વા માટ& ક&ટલા આWરુ હતા? તેનો 

-8ુ \તૃ નથી પરંW ુOવતં છે. તેનો -8ુ એક Iલુામ નથી પરંW ુતે જ દ&શમા ંશાસક છે ક& t િવw માટ& 
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તેના ભડંારોમા ં-રૂતો Oવન ધરાવે છે. તમેના -8ુ આWરુતા તેમની સાથ ેફર! શકાય રાહ જોઈ રÜુ ંછે. 

યાuબૂના uુsંુબમા ંïુ ંઆનદં! તે સાચી હોવાની લગભગ સાર! વાત નથી કરતી? 

 

[*(*(': િપતાના આનદંMુ ંવણGન કરÇુ ં\{ુક&લ છે. 

 

1. પોતાના -8ુોને t અહ&વાલ આપે છે તે યાuબૂ ક&વી ર!તે જવાબ આપ ેછે (છદંો 25-28)? 

 એ. તેઓ તનેે ïુ ંકહ& છે ({લોક 25)? _______________________________________________ 

 બી. tકબની 8િત52યા ïુ ંછે? _____________________________________________________ 

 સી. ïુ ંમા?યતા તેમના અિવwાસ નહÄ? ïુ ંતેમની આ4મા -નુઃસOવન? ____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ડ!. {લોક 28 મા ંïુ ંકહ& છે? ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 

=(5 ; 

-T8U%: ઉ4પિá 46: 1-7; 46: 26-27 

 

[*(*(': ïુ ંઆનદં એક 5દવસ! 

1. tકબ (ઇઝરાયલ) કનાનમા ંહ&åોનથી બહાર નીકળે છે, tણે પોતાના દ!કરા સાથેના 

-નુઃિમલનની ધારણા કર! છે, t હવે èણ ેછે ત ેOવતં છે. તેમણે તેમના માગG પર બેરશેબા પસાર. 

4યા ંતેમણે પોતાના િપતા આઇઝેકના દ&વને બ'લદાન આ(Jુ.ં ïુ ંtકબ માટ& સમ/યા ઊભી કર! શક& 

છે ક& t તેમને કનાન છોડ! િવશે અિનિúત કરશ?ે _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

ઈåાહ!મ, ઇ/હાક અને યાuબૂના વચન િવશ ેતમને ïુ ંયાદ છે? 

 

2. છદંો 2-4: ભગવાન એક મા ંઇઝરાયલે આìયા ____________________________________ 

 એ. તેમણે તનેે બોલાવી: ____________________________________________________ 

 બી. તેનો 8િતભાવ ïુ ંહતો? ______________________________________________________ 

 સી. ક&વી ર!તે ભગવાન પોતે દાખલ હતી? ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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 ડ!. ઈwર& ઇO(ટ જવા નીચ ેભયભીત ન થવા માટ& યાuબૂને કÜુ ંઅન ેપછ! ચાર વચનો આ(યા: 
 

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

iii. __________________________________________________________ 

iv. __________________________________________________________ 

 

 

L#Y45Zш$: આવા sૂંકા ગાળામા ંßબૂ જ થJુ ંહW ુ ંિનઃશકંપણે, એકવાર વાતાG શેર કરવામા ંઆવી હતી 

અને tકબને ખાતર! હતી ક& જોસેફ Oવે છે, બધાએ વ/Wઓુને ભર&લી હોવાનો ડોળ કયñ tથી તઓે તેમના 

8વાસ શT કર! શક&. આસપાસ બધા વXચ,ે ભગવાન યાuબૂ ખાતર! કરવા માગતા હતા ક& તેઓ તમેની 

સાથે હતા તેમણ ેતેમના િપતા અને દાદાને વચન આ(Jુ ંહW ુ ંતે તમામ પ5ર-ણૂG કરશે. ભગવાન તેની સાથ ે

હશે અને તેને એક મહાન રાeQમા ંબનાવશે. તેમના વશંજો કનાન પર લાવવામા ંઆવશ,ે અને, હા, તેમણે 

\4ૃJ ુíખો બધં પહ&લા ંતેમણે જોસેફ જોશો. 
 

1. સવાર& ûયાર& tકબ èIતૃ થાય છે અને uુsંુબની \સુાફર!ને ફર! શT કરવા માટ& તૈયાર! કર! રVા છે, 

4યાર& તમે tકબની Nદર ïુ ંચાલે છે તે િવચારો છો? ફર! એકવાર, તેમના િપતાના દ&વ તેમની પાસ ેઆìયા 

છે. બીO વખત ... 

 એ. અને છદંો નીચેના ôજનેિસસ 28:10 સજંોગોમા ંïુ ંહતા? ______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. એસાઉ સાથે મળવા પહ&લાનંી રાત યાદ રાખો. ત ેરાત ïુ ંથJુ ં(ઉ4પિá 32:22 અને નીચેના 

છદંો? ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. કનાન દ&શ છોડ!ને tકબ માટ& કોઈ નાની વ/W ુન હતી. તે એવી જFયા પાછળ છોડ! રVો હતો ûયા ંતેની 

પ4ની રાહ&લ, આઇઝેક અને 5રબકાહ દફનાવવામા ંઆìયા હતા. તે એક જFયાએ પાછળ છોડ! રVો હતો t 

ફર! Rાર&ય દ&ખાશે નહÄ. /થળ છોડ!ને બીèને આગળ વધÇુ ંસાહસ અન ેઉáેજના ધરાવે છે પરંW ુત ેજ 

સમયે 'ચzતા અને અિનિúતતા. {લોક 4 મા ંએક વ/W ુïુ ંહતી ક& ઈwર& યાuબૂન ેયાદ રાખવાMુ ંહW ુ?ં 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. યાuબૂને ખબર પડ! ક& પરમેwર તેમની સાથે છે! તમ ેક&વી ર!તે èણો છો ક& તમ ેûયા ંèઓ 4યા ં

ભગવાનની હાજર! તમાર! સાથે છે? ïુ ંતમે èણો છો? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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,'#Uш\Z.: tકબને ખબર છે ક& ભગવાન તેમની સાથે છે, તે માટ& ßબૂ 5દલાસો અને આwાસન હWુ.ં 

તમારા માટ& અને મને ખબર છે ક&, ભગવાન પણ અમાર! સાથે છે, tમ તે યાuબૂની સાથે હW ુ ંતેમ, તમારા 

માટ& પણ ßબૂ આરામ છે. ગીતશા” 139: 7-10 મા ંગીતકતાG ;ારા -છૂવામા ંઆìJુ ંછે, "Øુ ંતાqંુ આ4મા 

Rાથંી è“? Øુ ંતમાર! હાજર!થી Rાથંી નાસી શuંુ? "ભલે ગમ ેતે /થળે આપણ ેઈwર પાસે જઈએ 4યા ં

અમાર! સાથે છે. તેમના શLદ આ કહ& છે. આ સ4ય છે ફર!થી, ઇ?ડ&6સ કાડG પરની {લોક લખો અને કાડG 

નPધની પાછળની બાêુએ નPધો ક& તમ ેèઓ છો ત ેતમામ /થાનો અન ેતમાર! èતને યાદ રાખો ક& કોઈ 

/થાન નથી, તમે જઈ શકો છો ક& ઈwર તમાર! સાથે હાજર નથી. 

 
  

[*\Z.5. +#]: 

 

1. તમે Rા ંરહો છો ત ેભગવાન તમાર! સાથે છે તે èણીને તમને ક&ટcુ ં5દલાસો આપનાર િવચારો  

 આવે છે?_____________________________________________________________________ 

2. એવા /થળો છે ûયા ંતમ ેèઓ છો tનાથી તમને અ/વ/થતા અMભુવી શક& છે કારણ ક& ભગવાન  

 તમાર! સાથે છે? _______________________________________________________________ 

3. તમે ભગવાનની હાજર!મા ંèઓ છો તે ક&ટલીક જFયાઓ એટલી /પeટ દ&ખાય છે. આ /થળોમા ં

પહાડ! ટોચ અથવા હોî/પટલ Tમનો સમાવેશ થઈ શક& છે. ûયા ંતમે èઓ છો તે /થાનો Rા ંછે ત ે

તમે èણો છો ક& 4યા ંભગવાન છે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)(2M$(: તમાર! પોતાની 8ાથGના લખો. તમ ેભગવાન સાથે તે /થાનો ûયા ંતમે શોધે છે અન ેûયા ંતમ ે

/વીકારો જTર છે ક& તે તમાર! સાથે 4યા ંછે શેર કરવા માટ& પસદં કર! શકો છો. તે /થળોને ક~લૂ કરો ક& 

તમે અAિુવધા અMભુવો છો તે èણીને ક& તે તમાર! સાથે છે. ઉજવો ક& તમે ïુ ંકરો છો તે કોઈ બાબત 

અથવા તમે ûયા ંèઓ છો તે તમાર! સાથે છે તેમની વફાદાર હાજર! તમારા વતGન પર આધા5રત નથી 

પરંW ુતેમના માટ& તેમના આકષGક 8ેમ પર. _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

+V*(8$: બાઇબલ એક મહ4વનો \›ુો બનાવે છે, વાચકોને જણાવÇુ ંક& આ િવચરતી કાફલાને ક&વી ર!તે 

જોવામા ંઆવ ેછે tમ ત ેકનાનમાથંી બહાર નીકŸJુ.ં ક&ટલાક 'બzçુઓને @યાનમા ંલવેાની જTર છે. 
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1. આ 'બzçુ Aધુી અåાહમના વશંજો થોડા છે. બાઇબલમા ંઈåાહ!મ, સારાહ, અને આઇઝેકનો જ 

ઉ+લખે થયો છે, અને પછ! ઈ/હાક, 5રબકાહ, યાuબૂ અને એસાવ. અમે èણીએ છ!એ ક& tકબના 

પ5રવારમા ંઓછામા ંઓછા આ અ'ગયાર -8ુો વáા જોસેફ છે t ઇôજ(તમા ંછે. અમે આ વાતાG સાથે 

ચાc ુરાખવા તર!ક& tકબ પ5રવાર સાથે પ5ર-ણૂG કરવા માટ& શT સતંિત વચન êુઓ. 

2. તેમના લોકો માટ& ભગવાનની યોજના હમંેશા સીધી ર&ખા નથી. અåાહમ કનાન આìયા અને 

જમીન વચન આ(Jુ ંછે તેમને વચન પણ આપવામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક& તેઓ એક મહાન રાeQ બનશે. 

પછ! આપણે શીòયા ક& સારાહ બઆલ હતા હવ,ે અમે èણીએ છ!એ ક& કનાન tકબના પ5રવારની 

છે. અમે તેમન ેiિૂમમા ંçુકાળના કારણે છોડ! દઇએ છ!એ. તમારા પોતાના Oવન @યાનમા ંïુ ં

તમને મŸJુ ંછે ક& Oવનમા ંકïુકં કા«ં અને સફ&દ નથી? અમે tમ યોજના કર!એ છ!એ તેમ બvુ ંજ 

બનWુ ંનથી. અમાર! પાસ ે@યેયો, યોજનાઓ અને આકા%ંાઓ છે અને ક&ટલીકવાર આ વ/Wઓુ Aધુી 

પહPચવાનો ર/તો ઘણીવાર આપણે ûયા ંજઈએ છ!એ 4યા ંપહPચવા માટ& લેવાની જTર છે. તમે 

પોતાને માટ& t સેટ કયñ છે તેના કરતા અલગ પાથ પર જવા માટ& તમાર! èતન ેRાર& અિનXછા 

છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કાફલો ઉગાડ¥ો છે. Nદાt 70 લોકો એક સાથ ે\સુાફર! કર! રVા ંછે. આ કોઈ નાનો 8યાસ નથી 

ફાqુનના ગાડાઓ તેમની બધી વ/Wઓુને સમાવવા માટ& ચોYસપણે 8શસંા પાäયા હતા આ 

આપણન ેયાદ અપાવે છે ક& મહાન સપંિáનો ભગવાનનો વચન પણ -ણૂG થઈ રVો છે. 

4. અને, આપણ ેuુsંુબના ઉદાહરણને એકસાથે ખસેડ!એ છ!એ. tકબના બધા -8ુો, પૌ8ો, -8ુીઓ 

અને પૌ8ીઓ. બધા એક સાથે રVા હતા. યાuબૂના પ5રવારની આ 'ચ8 આપણન ેઆપણા પોતાના 

uુsંુબોને @યાનમા ંલેવા માટ& દબાણ કર& છે. કદ એ \›ુો નથી, પરંW ુએકસાથે મજ~તૂ ઊભી છે. કોઈ 

એક પાછળ રVા દર&ક ìયî6ત ઇO(ટમા ંઆ નવા Oવન માટ& 8િતબ[ હતી. ઇôજ(તમા ંએક સાથે 

નવા Oવનની gDeટએ દર&કને એક સાથે જોડવામા ંઆìJુ ંહW ુ.ં એકતાએ uુsંુબ મજ~તૂ બનાìJુ.ં 

છદંો 8-27 કનાનમાથંી ઇôજ(તમાથંી tકબ સાથે \સુાફર! કરનારાઓનો એક અહ&વાલ આપ ેછે. 
 

)9.d^X^: tમ tમ આપણે આ કાફલોને આપણા મનની íખમા ંજોઈ શક!એ છ!એ તેમ આપણે જોઈ 

શક!એ છ!એ ક& ઈåાહ!મ, આઇઝેક અને હવે tકબને તેમMુ ંવચન ભગવાન રાખ ેછે. ïુ ંતમ ેતમારા 

પ5રવારજનોની સાથે વૉ5કzગ ક+પના કર! શકો છો, કદાચ થોnુકં હોD+ડ÷ગ, t અ?ય લોકો માટ& 8ો4સાહન આપે 

છે tઓ ગરમ અન ેથાક&લા હોઈ શક& છે, અને આ નવી જમીનમા ંઆ નÇુ ંOવન ક+પના કરવાનો 8યાસ 

કરતી વખતે ભાઈ સાથે વાતચીત કર! શક& છે? જો તમ ેટ&'લિવઝન ક&મેરા સાથે 5રપોટGર ધરાવતા હો, તો તમે 

તમારા મોટાભાગના સમયનો 5રપો5ટ>ગ કરશો અને શા માટ&? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 46: 28-30. 

 

[*(*(': કાફલો ઇôજ(તની નOક છે 

1. tકબ એક િમશન પર êુડાહ મોકલે છે. તે ïુ ંકર& છે ({લોક 28)? _________________________ 

2. તેઓ ગોશેન 8દ&શમા ંઆìયા છે. તમાર! બાઇબલની પાછળના 8થમ નકશા પર ગોશેનને 

શોધવાનો સમય આપો. તઓેએ t Nતરની \સુાફર! કર! છે તે નPધ કરો. યાદ રાખો ક& તે 

બેરશેબામા ંહW ુ ંûયા ંભગવાન એક gDeટએ tકબ આìયા હતા. બેશેરાબાથી ગોશેન Aધુી લગભગ 

___________________________ માઇલ લાગે છે 

3. જોસેફ તેના રથ તૈયાર હતી અને ûયાર& તેમણ ેસાભંŸJુ ંક& તેમના િપતા નOકના હતા તેમને 

મળવા માટ& _________________________ ગયા 

4. ïુ ંએક આશીવાG5દત -નુઃિમલન! {લોક મા ંનPધ કરો 29 િપતા અન ે-8ુ ;ારા ìય6ત લાગણી: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

5. જોસેફ સાથે હોવાથી tકબ ઇXછતા હતા તે બvુ ંજ હW ુ.ં તેM ુ ંÅદય સWંeુટ હW ુ.ં વા/તવમા ંતેના 

દ!કરાને ખર&ખર ïુ ંથJુ ંછે તે િવશે ત ેઅિનિúતતા ધરાવતા ન હતા. ભગવાન દયા« ર!તે સમ: 

પ5રવાર માટ& હ!'લzગ લાìયા. જોકબ અને જોસેફ ફર! એકબીèના હાથમા ંહતા. 
 

 

[*\Z.5. #*Y45Zш$: ¬ટા કરવાની મા8 એક જ વ/W ુનથી ક& tની સાથે tકબને ìયવહાર કરવો 

હતો. તે કરતા ંવv ુહતી. ત ેèણવાની અિનિúતતા હતી ક& તેમનો -8ુ \4ૃJ ુપાäયો હતો ક& Oવતો હતો. 

અમે દરરોજ આ સમાચાર સાભંળ!એ છ!એ અને વાતાGઓ સાભંળ! શક!એ છ!એ tમા ંબાળકોને માતાિપતા 

;ારા અપહરણ કરવામા ંઆìJુ ંછે અથવા તેમના ઘરો અને માતાિપતાના કારણોસર ભાગી ગયા છે. અમ ે

સૈિનકને િવદ&શમા ંમોકલવામા ંપણ િવચાર! શક!એ છ!એ અને uુsંુબ અને િમ8ો તરફથી અિનિúત 

સમયગાળા માટ& અલગ કર! શક!એ છ!એ. ïુ ંતમારા Oવનમા ંઆÇુ ંકંઈક થJુ ંછે? êુદા ંêુçંુ ન હW ુ ંકારણ 

ક& અ?ય ìયî6ત Rા ંછે તે èÀયા વગર નથી અન ેતે Aરુ'%ત છે ક& નહÄ તે પણ Oવતં છે. 
 

1. જો આ ìયî6ત તમે હતા, તો ïુ ંતમ ેએવી ક&ટલીક લાગણીઓને /પeટ કર! શકશો tનો તમ ે 

 સહારો લીધો? ________________________________________________________________ 

2. તમાર! પ5રî/થિત સાર! ર!તે થઈ? જો એમ હોય તો, t લાગણીઓ શેર કરવામા ંઆવી છે તે ïુ ં 

 હતી? 4યા ંકોઈપણ હતા? _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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3. પરંW ુકદાચ તે તમાર! પ5રî/થિત ન હતી. કોઈ એક tને તમે કોઈ િ8ય ìયî6તની ભાિવ િવશ ે 

 èણવાની ઇXછા છે તેના િવશે èણો છો? આવા çુઃખ અને çુઃખ માટ& ïુ ં5દલાસો છે? __________ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. તમે t લોકો તમને 8ેમ કર& છે અને તમે tમન ેઆOિવકા કરવા માગંો છો તેમની સાથે  

જોડાવાની ર!ત કઈ ર!તે શોધી શકો છો, tમ ક& જોકબે તેમના -8ુન ેઆ'લzગન કJુõ અને રડ! 

પડ¥ા? ______________________________________________________________________ 

5. જો અપરાધ માટ& દોષ અને દોષ તમને અલગ રાખતા હોય તો, તે વા/તિવકતાઓને બદલવા  

 માટ& ïુ ંથઈ શક& છે? ____________________________________________________________ 

6. તમારો ભાગ ïુ ંછે? _____________________________________________________________ 

 

ભગવાન તેમના દÃવી હાથ સાથે અમને ફરતે માગં ેછે. તે આપણને તેની સાથે એક 8ેમાળ સબંધંમા ંપાછા 

લાવવા માગં ેછે. ત ેઆપણા િપતા છે, આપણા ઉ4પ“કતાG. પોતાના ંબાળકોને ઘર& આવવા માટ& તઓે સતત 

અમારા માટ& જોતા રVા ંછે. અમે ફ6ત તેન ેજ /વીકાર! શક!એ છ!એ ક& અમે અમાર! પોતાની ર!તે જÇુ ં

પસદં કJુõ છે અને આપણી પોતાની વ/W ુકર! છે. અમ ેફ6ત ક~લૂાત કર! શક!એ છ!એ ક& આપણ ેતેનાથી 

t ઓ´ ંછે, તે તેના માટ& આપણે તેના માટ& 8િત'બz'બત થવા માટ&ના હ&Wથુી Oવીએ છ!એ. પરંW,ુ 

અMલુ%ીને સજંોગો અથવા પ5રî/થિતઓમા ંઆપણે આપણી èતને શોધી શક!એ છ!એ તે અમને આ'લzગન 

કરવા માટ& િવ/તર&લા હિથયારો સાથે રાહ êુએ છે ïુ ંતમે Rાર&ય િવચાJુõ છે ક& ભગવાન કદાચ રડશે કારણ 

ક& તે એટલો ßશુ છે ક& તમે ઘર& આìયા છો? 

 

)(2M$(: હ& િપતા, તમે મને બનાવી છે. તમે મારા Oવન માટ& મહાન અપે%ાઓ ધરાવતા હતા. તમે 

ADૃeટMુ ં8િત'બzબ પાડવા માટ& મને બનાવી છે. તમ ેમારા Oવનમા ંઆપની %મા ìય6ત કરવા માટ&ની 

/વત8ંતા મન ેઆપલેી એક ર!ત એ છે ક& Øુ ંt પસદંગી કqંુ ´ ંતે છે. મને તમારામા ંસ-ંણૂG /વાત”ંય 

શોધવા મા ંઆનદં અન ેશાિંત શોધવા માટ& સ%મ કરો. તમારા 8ેમ અને %મા સાથ ેમને જોવા બદલ 

આભાર. મન ે/વીકારો અને મને તમારા નOક Rાર&ય તર!ક& તમે અમારા -8ુ ઈA ુ'É/ત, મારા ભગવાન 

અને તારણહાર ;ારા મળ!ન ેએક!uૃત છે રાખો.____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

W*98X5 W*8#: બાઇબલ ઉ4પિáના બાક!ના 8કરણોમા ંઆ પ5રવારના Oવન પર વv ુ8દાન કર& છે. 

વાતાG રસ8દ છે અન ેતેમા ંવv ુમા5હતી અને Aઝૂ શામલે છે. તમાર& પસદં કરÇુ ંજોઈએ, સદંભñની આ યાદ! 

તમને ચાc ુઅZયાસમા ંમાગGદશGન આપશ:ે 
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♣ôજનેિસસ 46: 31 એફપ - ગોશેન દ&શની વ/તી 

♣ ઉ4પિá 47: 9 - tકબની “મર ûયાર& ત ેફાqુન પહ&લા ંલાવવામા ંઆવ ે4યાર& 

♣ ઉ4પિá 47:13 - çુeકાળની અસરો અને ક&વી ર!તે જોસેફ ઇôજ(તવાસીઓને Iલુામીમા ંઘટાડ¥ો 

♣ ઉ4પિá 47:26 - જોસેફનો કાયદો: આ પાચંમો ભાગ ફાqુનની હતી 

♣ ôજનેિસસ 47: 27 એફપ - tકબ \4ૃJ ુનOક છે 

♣ ôજનેિસસ 48 - tકબ ;ારા આશીવાG5દત જોસેફના -8ુો 

♣ ઉ4પિá 49 - યાuબૂના -8ુોને દર&ક જણન ેયોFય આશીવાGદ મળે છે 

♣ ઉ4પિá 49:29 - tકબ \4ૃJ ુપામે છે 

♣ ôજનેિસસ 50: 1-14 - જોસેફ અને તેમના ભાઈઓ તમેના િપતા કનાન મા ંદફનાવી 

♣ ôજનેિસસ 50: 22 એફપ - જોસેફ \4ૃJ ુ

 

 

=(5 B 

8L#E*: અમે ઉ4પિá 50: 15-21 સ5હત સ5હત જોસેફની વાતાG છોડ! શકતા નથી. આ કલમો આ ભાઈઓ 

અને આપણા માટ& સારા સમાચાર છે. હવે તેમના િપતા \4ૃJ ુપાäયા હતા 4યાર& આ ભાઈઓ ભયભીત હતા 

ક& જોસેફ તેમન ેચાc ુકરશે. તેઓ તેન ેજમીન પરના શî6તશાળ! નતેા તર!ક& જોયા હતા. દર&ક ìયî6ત તેન ે

આધીન છે. તેમને ફ6ત શLદ કહ&વાની જTર હતી અને તેઓ બધાને ક&દ કર! અથવા તો માયાG ગયા. આ 

ભાઈઓ માનતા હતા ક& તેમના િપતા યાuબૂન ેકારણે તમેના Oવન બચી ગયા હતા. તેઓ માનતા હતા ક& 

યાકબને ર%ણ -qંુૂ પાડ‘ુ ંછે t તેમન ેસલામત અને Aરુ'%ત રહ&વા માટ& જTર! છે. tકબ \તૃ છે 

 

-T8U%: વાચંો ઉ4પિá 50: 15-21. 

 

к-#.: 

1. આ કલમો આ ભાઈઓ િવષ ેïુ ંજણાવ ેછે? __________________________________________ 

2. {લોક 15 મા ંïુ ંડર છે? __________________________________________________________ 

3. ફર!થી, છેતરિપzડ! તેના નીચ વડા પાછળના. તેઓ તમેના િપતાએ ïુ ંકÜુ ંછે તે જોસેફને ïુ ંકહ&  

 છે? _________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. આ પîં6તઓ જોસેફ િવષ ેïુ ંજણાવે છે? _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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5. તેઓ ફર!થી %મા માટ& -છૂતા આìયા. આ çુઃખદ જોસફે તેઓ તેમના 8ેમ ખબર ન હતી? ïુ ં 

તેઓ èણતા ન હતા ક& તમેના માટ&નો 8ેમ દોિષત કરતા ંવધાર& હતો? તેણે ïુ ંકÜુ?ં ____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

%મા ભય çૂર કર& છે તેમણે તેમને ભયભીત ન થવા માટ& કહ& છે. તેમણે તેમને અન ેતેમના બાળકોની 

સભંાળ લેવાMુ ંવચન આ(Jુ ંછે. છે+લ,ે લખાણ વાચંે છે ક& તેમણે તેમના માટ& તેમના 8ેમ તેમને ખાતર! 

આપી હતી અને તેમને માટ& uૃપા« બોલતા. માફ!નો કાયG -ણૂG હતો. 
 

[*\Z.5. +#]: ïુ ંતમે તમારા Oવનમા ંદોિષત પકડવાMુ ંપસદં કરવાMુ ંચાc ુરાખશો? તેમના 

ભાઇના અપરાધન ેકારણે જોસેફ ìય'ભચાર કયñ. તેમણ ેતેમના માટ& રડ! પડ¥ા. તઓે ïુ ંકર! શક& છે અથવા 

કહ& છે ક& તે તેમન ેસહમત કરશે ક& તેઓ તેમને 8ેમ કર& છે અને તેમન ેમાફ કયાG છે. તેઓ ઇXછતા હતા ક& 

તેઓ તેમના Oવનમા ંઆગળ વધશ ેઅને Iલુામો ન હોત t હવે અî/ત4વમા ંનથી. 
 

તમારા Oવનમા ંઅપરાધ ïુ ંનહÄ èય? ïુ ંકંઈક છે tના માટ& તમે તમાર! èતન ેમાફ કર! શકતા નથી? 

èતને માફ એક પસદંગી છે અને ભગવાન અમન ેતેમની મદદ આપ ેછે ત ેઆપણને %મા કરવા અને 

માફ! /વીકારવા માટ& સ%મ બનાવે છે, મા8 તેની જ ન5હ પરંW ુબીèઓ પાસેથી પણ. તેમણ ેઆપેલી માફ! 

મફત છે. અમાર! પોતાની શî6ત ;ારા આપણ ેતેને /વીકાર! શકતા નથી; પરંW ુતેમની શî6ત ;ારા માફ! 

આપણી èતન ેબની શક& છે, ìયî6તગત ર!ત,ે આર%ણ વગર. બાઇબલ આપણને શીખવે છે ક& આપણે 

આપણા પાપોને એકબીèની ક~લૂાત કર!એ (યાuબૂ 5:16). ક~લૂાત માફ! મેળવવાનો એક ભાગ છે. 

ક?ફ&શનથી અપરાધને ખોલી અને ખાલી કરવામા ંઆવ ેછે, આમ માફ! લાવી શકાય છે. ક?ફ&શન હ!'લzગન ે

8ો4સાહન આપે છે. આપણા પાપોને એકબીèની ક~લૂાત કરવાથી આપણા Oવનમા ંWટૂ! પડ& છે. 

ક?ફ&શનનો અથG એ નથી ક& એક બીè કરતા મોટો છે. બીèન ેક?ફ&શન કરવાથી આપણન ેએ ઓળખવામા ં

મદદ મળે છે ક& આપણે બધાએ પાપ કJુõ છે. ક~લૂાતથી 8ેમના ંશLદો આપણા Oવનમા ં8વેશી શક& છે. 
 

)(2M$(: હ& 8i,ુ તમે અમારા બધા પાપોની %માની AવુાતાG 8ગટ કરો છો. આ ઝરે! અપરાધને વહન 

કરવાની જTર નથી t çૂર જÇુ ંનથી. ભગવાન, તમાર! 8ેમાળ %મા મળેવવા માટ& મને સશî6તકરણ કરવા 

બદલ આભાર. /વાત”ંય માટ& આભાર ક& માફ! મારા Oવનમા ંલાવવામા ંઆવી છે ઈAનુે લીધ,ે મને તમારા 

બાળક, રાèના બાળક તર!ક& Oવવાનો િવશેષાિધકાર છે! આભાર! હા, Øુ ંમાMુ ં´ ંક& તમારો શLદ t કહ& છે 

4યા ંપ/તાવો કરનાર એક પાપી ìયî6તન ે/વગGમા ંઆનદં છે (cકુ 15: 7). માર! íખો ખોલો કારણ ક& માર& 

તમને માફ કયાG છે તેÇુ ંમાફ કરજો. \6ુત રહ&વા અને માફ કરવા અ?યને છોડો. ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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'(.($< =5-($ '(*(, +'(#* ,-./0.( 

 

-'%h( к#< 

આ ચોYસ કવાયતનો હ&W ુછે ઓ+ડ ટ&/ટામે?ટ બાઈબલની કથાઓના િવકાસ અન ેÊાનની Ç¿ૃ[. આ 

એકમના \òુય પા8ો યાuબૂ અને તેના -8ુો છે. આ અ9@ધઓમાનંા મોટા ભાગનો અ?ય લોકો તમેની î/થિત 

;ારા ઓળખાય છે. ક&ટલીક પદવીઓ અને ìયî6તઓ, t િવિવધ હો›ા ધરાવે છે અન ેતમે t યાદ રાખો છો 

તેની નPધ કરો. 
 

 -/#=M      +h#  '$5 1 -,i (3 *(# N5 ... 

 

ઉ4પિá 37: 21-23; 42:22 

  

 

ઉ4પિá 37:26; 43: 8-9 

  

 

ઉ4પિá 39: 1 

  

 

ઉ4પિá 39: 7 

  

 

ઉ4પિá 39:21 

  

 

ôજનેિસસ 40: 2 

  

 

ôજનેિસસ 40: 2 

  

 

ôજનેિસસ 42:24 

  

 

ઉ4પિá 43:29 

  

 

ઇO(ટની તમામ જમીનમા ંબીO કમા?ડર બનવા માટ& જોસેફની \સુાફર!ની નPધ લેવા માટ& સમય કાઢો. 
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1. ઉ4પિá 37 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________ 

2. ઉ4પિá 39 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

3. ઉ4પિá 40 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

4. ઉ4પિá 41 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________ 

5. ઉ4પિá 42-44 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

6. ઉ4પિá 45 

 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 
 

આ અZયાસમા ંતમે તમારા બાઇબલમા ંકર&લા િનશાનોની સમી%ા કરો. આ {લોક (ઓ) શોધો t તમને 

લાગે છે (તમારા માટ&) Nગત મહ4વ છે કારણ ક& ત ે(તઓે) તમારા Oવનની î/થિત 21 મી સદ!મા ંઆ છે. 

{લોક (ઓ) લખો. ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

તમે જોસેફ અન ેતેના Oવન સાથે Rા ંઓળખી શકો છો? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

જો તમન ેજોસેફ સાથ ેવાતચીત કરવા માટ& એક તક મળ! હોત અને તેમને કંઈક -છૂÇુ ંહોય t તમને 

તમારા Oવનમા ં\{ુક&લ સમયમા ંમદદ કરશ,ે તો તમે ïુ ં-છૂશો? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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"ભગવાન તેમની સાથે હતા." તમારા Oવનમા ંત ેવ/Wઓુને ઓળખવા માટ& થોડો સમય લો ક& t તમને 

યાદ કરાવે છે ક& ભગવાન તમાર! સાથે છે અન ેપછ! તે તમને અ?ય લોકોની íખોમા ંતરફ&ણમા ંઆપીને 

આપેલી સફળતા માટ& આભાર. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આnુઅવ«ં જોડાણ બાઇબલ અZયાસ ડાઉનલો’સ કોઇ પણ ખચG પર ઉપલLધ છે. 

મ8ંાલય વબે સાઇટ ની \લુાકાત લો::  www.CrossCM.org. 

અમને તમાર! પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકG 5ટફની: admin@crosscm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


