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બધા હકો અમાર# પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમી(ક) સમી(ાની સ*ં(+ત કલમોનો ઉ.લખે કરતા,ં આ 02ુતકના 

કોઈ ભાગન ેલેખકની પરવાનગી િવના 0નુઃઉ7પા8દત કર# શકાય છે; લેખકની લે*ખત પરવાનગી િવના આ 

02ુતકનો કોઈ પણ ભાગ 0નુઃ:ા+ત, 0નુઃ:ા;+ત િસ2ટમમા ંસ<ં8હત અથવા યાિં<ક ફોટોકોપી, ર)કો8ડ@ગ 

અથવા અAય માBયમ ?ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક) છે. 
 

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

(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 7ોસવે ?ારા, Kડુ ALઝૂ પMNલશસIOુ ં:કાશન મ<ંાલય છે. પરવાનગી ?ારા 

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

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

પરવાનગીની જVર છે. 
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шI 8J -K%& -> 
તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 

તમારા માટ) અનAય હશે અને પિવ< બાઇબલ કહ) છે 02ુતકની તમાર# સમજણમા ંવધવા માટ) તમારા 

આYરુ અને ઉ7સાહ# ઇZછા ?ારા ન[# કરવામા ંઆવશે. અ\યાસ માટ) તમાર# :િતબ]તા તમારા Qવનને 

સ^]ૃ બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક) ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલે છે. 

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ: “ઈbરના કોલ, આપણો બચાવ -1” 

2. પિવ< બાઇબલની P<Qે 2ટાAડડI સ2ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નRધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રXા 

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

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

 સી. થોડા ^ળૂmતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પoિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાr્Iસ 

 

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

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

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

િવકસાવવા અને તમને વx ુિવbાસ ધરાવતી બાઇબલ િવyાથz બનાવવા માટ) રચવામા ંઆવી છે. www.crosscm.org 

પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) “ઈbરના કોલ, આપણો બચાવ -1”. જો ક) આ 

અ\યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ)વના વચન, અવર Nલેિસ{ગનો અ\યાસ કરવામા ંસફળતા માટ) આવ|યક 

નથી. 

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

લીટ#, હાયલાઇ8ટ{ગ, ચ7વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર)કો8ડ@ગ િવચારો, :~ો અને અ\યાસ ?ારા 

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

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

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

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

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

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

Åદય 2વીકારÇુ ંશક) આ બાઇબલ વાતાIઓ તમે તેમના 0<ુ ઈC ુ*É2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને 

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

સપંાદકની નRધ: 2પiટતા માટ), ક)પીટલાઈÑડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÜુ ંહY ુ.ં  
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ઈbરના લોકો ઇçજ+તની mિૂમમા ંરહ)તા હતા. તેઓ ફળદાયી અને Kણુાકાર ધરાવતા હતા. તેમની તાકાત 

અને સéંયાઓ નવા રાäન ેગભંીર ખતરો છે, ! જોસેફન ેäણતા ન હતા. èુઓ ક) ઈbર) આ શાસકનો 

ઉપયોગ આ િવદ)શીઓની Pદર અસમંત બનાવવા માટ) કયê હતો, ! રાäઓની mિૂમમા ંિનરાતં ેરહ)તા 

હતા. 
 

ઈbર) લોકોને શરમજનક અને િનરાશાજનક બનવાની જtુ8રયાત કરવાની જVર જ નહોતી, તેમને 

ઇçજ+તમાથંી ^:ુત અને ëટકારોના 8દવસ માટ) એક નÇુ ંનેતા ઉઠાવવાની જVર હતી. èુદા èુદા સજંોગો 

અને લોકો ભગવાન તેમના :ામા*ણક હ)Yઓુ 0ણૂI ઉપયોગ ઓળખો તેમણે અíાહમને વચન આ+Lુ ંહY ુ ં

અને તે 0ણૂI થવા માટ)નો સમય હતો. 
 

અમને ફ:ત કહ)વામા ંઆવે છે ક) એક માતાએ તેના 0<ુને "Cુદંર બાળક" ગણાãLુ ંછે. આ દ#કરાને 

માબાપOુ ંમાનÇુ ંછે ક) તેમના બાળકને અસાધારણ છે તેÇુ ંિવbાસથી સમäLુ ંછે. આ અમારા બધા માટ) 

એક પડકાર છે ìયાર) આપણે બીäઓ પર િવbાસથી èુએ છ#એ 7યાર) îુ ંઆપણે તેમને આપણા Qવનમા ં

અસાધારણ લોકો તર#ક) જોયા છ#એ? 
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4?-60: સમય પસાર થયો છે. યાwબૂના 12 0<ુો અને તેમના પ8રવારો ઇçજ+તમા ંશાિંત0ણૂI ર#તે Qવે 

છે ìયાર) LCુફુ ! તેમને ઇçજ+તમા ંલાãયા હતા તે ^7ૃL ુપામવાOુ ંહY ુ,ં તેમણે પોતાના ભાઇઓને આખર# 

િવનતંી આપી. ìયાર) તેઓ ઇçજ+તની mિૂમ છોડ#ને ગયા, 7યાર) ઈbર) તેમને જમીન પર લઇ જવા કÜુ,ં 7યાર) 

તેમણે ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwબૂને વચન આ+Lુ ંહY ુ ં(çજનેિસસ 50: 24-25). 
 

ચાલો એક (ણ માટ) સમી(ા કર#એ આપણે એ યાદ રાખÇુ ંજોઈએ ક) ઈïાએલને ! જમીન આપવાOુ ં

વચન આ+Lુ ંછે ત ેઇQ+ટની mિૂમ નથી ìયા ંતઓે િનરાતંે રહ)તા હતા અને ìયા ંબxુ ંસાtંુ હY ુ ં7યા.ં 

ñુiકાળના ^|ુક)લ વષê દરિમયાન ભગવાનએ આ પ8રવાર માટ) આòય2થાન તર#ક) મા< ઇçજ+તની જHયા 

આપી હતી. વચનના દ)શ કનાનની જમીન હતી (ઉ7પિô 17: 8). જો ક), તેઓ તેમના પ8રવારો અને તેમના 

પîધુન માટ) ઇçજ+ત આદશI શોધી કાઢöા. િનઃશકંપણ,ે કોઈ અસYંiુટતા વગર તેમને છોડ# દ)વાOુ ંકોઈ 

કારણ મõLુ ંન હY ુ ંઅને ìયાથંી તેઓ આãયા હતા 7યા ંપાછા ફયાI. પરંY ુહવ,ે તેમના માટ) સમય કાઢવો ત ે

સમય છે. ક)વી ર#તે ભગવાન આ સતંોષ લોકો ઇQ+ટ અને પાછા વચન જમીન પર ખસેડવા કરશે? 

 

િનગIમન ત ે2પiટ કર#ને શV થાય છે. આ એક નવો 8દવસ હતો. સમ< પઢે# ! ñુiકાળને કારણે ઇçજ+તમા ં

રહ)વા માટ) કનાનથી આãયા હતા. ભગવાન વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતેમ, તેમણે એક મહાન રાiSમા ંઈíાહ#મના 

વશંજો બનાãયા. અને હવે એક નવા રાä સôા પર આãયા હતા, એક ! જોસેફ ખબર ન હતી. આ તે છે 

ìયા ંવાતાI શV થાય છે. 
 

 M4/<: િનગIમન 1: 1-14 વાચંો. 
 

к -#: 
1. આપણે આ નવા રાä િવશે îુ ંશીéયા (|લોક 8)? ______________________________________ 

2. મા ંતેની *ચ{તા îુ ંહતી |લોક 9? ____________________________________________________ 

3. ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓ સાથે "ચYરુાઈથી" ãયવહાર કરશે (|લોક 10). આ નવા ફાtુને îુ ં
કરવાOુ ં$N) કLુù (|લોક 11)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 

4. ફાVને િવચાLુù ક) જો લોકો સખત òમ સાથે લોકો પર દમન કરશે તો વ2તી ઝડપથી વધશે નહÄ. 

આયોçજત તર#ક) વ2Yઓુ કામ ન હતી તેના બદલ,ે 12 |લોક આપણને îુ ંકહ) છે? 

______________________________________________________________________________ 
 

5. પ8રણામે, ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓથી ડર# ગયા ઇçજ+તની ચાલાક અને દમનકાર# વતIüકૂ 

િનદIય સારવાર બની હતી. િન{kાહ#ન શNદનો ઉપયોગ છદંો 13 અન ે14 મા ંબે વાર થાય છે. હવ ે

ફાtુને îુ ંકLુù છે (|લોક 14)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 
 

 M4/<: Cધુી ફર#થી વાચંો િનગIમન 1: 15-22 

 

1. સખત મહ)નતના કડવો Qવન અને †ર ઉપચાર એ ઇઝરાયેલીઓ પર લાદવાનો િનણIય લીધો ત ે

બધા તે નહોતા. છદંો મા ંèુઓ 15-22 તે પછ# îુ ંકર) છે? 

 

 એ  હ#° ુિમડવાઇફ નામ. ________________________ અને _________________________ 

 બી. તેમણ ેતેમને îુ ંકÜુ ં(|લોક 16)? ______________________________________________ 

 સી. અમે આ િમડવાઇફ િવશે îુ ંકહ)વાLુ ંછે (|લોક 17)? ________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

ડ#. ફાtુને તેમને તેમની પાસે લાãયા હતા અન ેતેમની અવગણના કરનાtંુ કાયê Pગે :~ો 

0છૂöા હતા. તમેના :િતભાવ  îુ ંહતો (|લોક 19)? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. કારણ ક) તેઓ ભગવાનન ેફાtુન કરતા ંવધાર) ભય માનતા હતા, તો ભગવાન તેમન ેક)વી ર#તે 

વ7યાI (છદંો 20-21)? ભગવાન îુ ંથાય છે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 
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3. પરંY ુફાtુને તેને આરામ આપવાનો ઇનકાર કયê તમેના તમામ લોકો માટ) Pિતમ આ¢ા îુ ંછે 

(|લોક 22)? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( 3 

 

?-O+>Pш$: િનગIમન 1 મા ંઆ થોડ# પåં:તઓએ નાટક માટ) 2ટ)જ સેટ કLુù છે ! ઇçજ+તવાસીઓ અને 

ઈïાએલીઓ બનં ેમાટ) ઇિતહાસમા ંફ)રફાર કરશે. િશàા અને 0આુહએ કÜુ,ં "ના!" તઓે ફાtુન પાસે ગયા. 

ઈbરના ભયથી તેમને રાä િવtુ] આ¢ાભગં કરવા દોયાI. તે કરÇુ ંસરળ વ2Y ુનથી લીટ# પરની તમાર# 

ગરદન હોત તો îુ ંથશે તે Bયાનમા ંલેવા સમય કાઢો. આ £ીઓ આBયાç7મક äયA§સ હતા! તેઓ 

બાળકોને પહRચાડવાOુ ંકામ કરતા હતા, તેમની હ7યા ન કરતા. તેઓ આ હ#° ુમાતા-િપતાને ખોટ) ર2તે 

દોરતા નથી અને 8હ{સાના †ર wૃ7યોમા ંરાä સાથે ભાગ લેતા નથી. 
 

,-Q: િસàાહ અને 0આુહ માટ) રાäને દગાબાQ કરવા માટ) તે યોHય છે ક) નહÄ તે Pગ ેઅમે સવાલ 

કર# શક#એ છ#એ. તેઓ તેમને માનતા હતા ક) તઓે સમયસર પહRચાડ# શકતા નથી. 
 

1. Tાર) સ7ય કહ)વાની નથી? îુ ંઆટલો સમય આવી ગયો છે?_______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. િશàા અને 0આુહ માટ) િનણIય માણસન ેબદલ ેદ)વની આ¢ા પાળવાનો હતો. îુ ંતમે Tાર)ય તમાર# 

äતને એક એવી પ8રå2થિતમા ંશોધી કાઢöો છે ક) !મા ંતમને ઓડIર સામ ેજવાOુ ંહY ુ ંકારણ ક) તમે 

માનતા હતા ક) તે ભગવાન અને તેના સZચાઈ સાથનેા સબંધંOુ ંઉ.લઘંન કરશ?ે 

 એ- કોણ સામલે હતા? __________________________________________________________ 

 બી. તે આ¢ાના આ¢ાOુ ંઉ.લઘંન કરવાની તમાર# ઇરાદા0વૂIકના કાયIOુ ંપ8રણામ îુ ંહY ુ?ં 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

સી. 7યા ંહતી, અથવા 7યા ંએક સ¶ના7મક ઉક)લ આવી શક) છે ! ભગવાનને તમાર# 

આ¢ાપાલનOુ ંઉ.લઘંન ન કર) અને તે આ¢ાના આ¢ાOુ ંઉ.લઘંન કરવાની ઇરાદા0વૂIકOુ ંકાયI 

છે? _________________________________________________________________________ 

 

3. ક)ટલાક લોકોએ તેમની ઇરાદા0વૂIક 87યાઓના કારણે ગભંીર પ8રણામો ભોગãયા છે ક)ટલાકએ 

નોકર#ઓ, 2થાનો અને :િતiઠા Kમુાવી છે. :િતiઠાને િન{દા કરવામા ંઆવી છે. અન ેñુિનયાના લોકો 

માને છે ક) તઓે "માણસો કરતા ંદ)વની આ¢ાOુ ંપાલન" કરવાOુ ંપસદં કર) છે, 7યાર) આટgુ ંઓë ં
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લાગે છે. ક)ટલાકને †રતા ભોગવી રહ# છે અન ેક)ટલાકએ પણ તેમOુ ંQવન KમુાãLુ ંછે કારણ ક) 

તેઓએ ઇC ુ*É2ત :7યે િનiઠા äહ)ર કર# છે. 

 એ. ßુ ંમાણસની જHયાએ દ)વની આ¢ાOુ ંપાલન કtંુ ë ંએ ક)ટgુ ંગભંીર છે? _________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. ßુ ંસ7યને કGક કહ# શક#શ, જવાબદાર#0વૂIક કાયI કtંુ, 2પiટ Pતઃકરણ રા®ુ ંઅને 

:ામા*ણકતા સાથે કામ કtંુ? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

સી. îુ ંßુ ંમારાથી બીäઓનો ડર રાખીને િનરાશ થઈ ગયો ë?ં îુ ંßુ ંઅAયને નીચે ^wંુૂ ë?ં ßુ ં

8દલગીર# અને પ2તાવોની લાગણીઓ સાથે îુ ંકtંુ? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

અમે Tાર)ય એÇુ ંમાનતા નથી ક) અમે કોઈ આશા વગર છોડ# ગયા છ#એ, તે સમયમા ંપણ ìયાર) અમ ે

અમારા ભયમા ંઆ+યા છ#એ. ભગવાન વફાદાર છે તેના :ેમ આપણન ેઉઠાવે છે અને અમને આશા આપે છે 

તે આપણને (મા આપે છે અને અમને અAય ^|ુક)લ સજંોગોમા ંફર# ઊભા રહ)વા માટ) મજüરૂ કર) છે. 
 

R!-/шSP#: એફ)સી 6: 10-11, 13-14 આપણને ખાતર# આપે છે ક) :mનુી તાકાત આપüુ ંબની äય છે, 

ક)મ ક) તેની શ8કતશાળ# શå:ત ઈCમુા ંબનાવવામા ંઆવી છે. "મજüતૂ બનો!" "2ટ)Aડ રહો!" ઇAડ):સ કાડI 

પર આ પåં:તઓ લખો અન ેમનની સRપણી કરવા માટ), આગળ વધવા અને માણસની જHયાએ ભગવાનની 

આ¢ા પાળવા તૈયાર થવાની તમાર# આગામી તક માટ) આપમેળે મેમર#િ◌◌ગં કરવાનો તેમન ેઆનદં 

માણો. 
 

@"80$": હ) :m,ુ ßુ ંિશàા અને 0આુહ િવશે વાZંLુ ંછે અને સમèુ ંë ંક) તમાર# શå:ત તેમનામા ંકામ કરતી 

હોવાથી આ જ શå:ત મારામા ંકામ કર) છે. કહ)Ç ુ ંઅને યોHય વ2Y ુકરવા મજüતૂાઈ માટ) મને તમારા પર 

ભરોસો રાખવા સ(મ બનાવો. આ ãયå:તઓએ તમ ેમાનતા હતા. તેઓ તમારા :મેના ધાક રહ)તા હતા 

અને તમાર# આ¢ાપાલનને અOસુરતા હતા. ßુ ંપણ તમારામા ંિવbાસ કtંુ ë ંઅને તમે Qવન Qવવા માગો 

છો ! તમારામા ંમારો ભરોસો ãય:ત કર) છે. _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( . 

4?-60: થÇુ ંજVર# છે. ઈïાએલીઓએ ઈíાહ#મને વચન આ+Lુ ંહોય ત ેજમીનનો કબજો લેવાની ઇZછા 

હતી, તો પછ# લોકોએ ઇçજ+તમાથંી નીકળ# જવાની જVર હતી પરંY,ુ બxુ ંજ સાર# ર#તે ચાલી રÜુ ંહY ુ.ં 
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અને, ઇçજ+તમા ંઈïાએલીઓ એક મહાન રાiS બની ગયા ં7યા ંCધુી વ2Yઓુ સાર# ર#તે ચાg ુરહ# 7યા ંCધુી 

વ2Yઓુ સાર# રહ# હતી અન ેનવા ફાtુન ! જોસેફ િવશ ેäણતા ન હતા ત ેસôામા ંઆવી હતી અને 

ઇઝરાયેલીઓ ?ારા તેમન ેધમક# આપવામા ંઆવી હતી. 
 

! લોકોન ેતેઓ રહ)તા હતા તે શરતોથી અસYંiુટ થવાની જV8રયાત ધરાવતા લોકોને થવાની ચળવળ માટ) 

આ ચો[સ સમયે નવા રાäએ Kલુામના મા*લકોને તમેના પર દબાવી રાખીન ેઅને સખત òમથી દમન 

કર#ને ઇઝરાયેલીઓ સાથે ચYરુાઈથી વતIવાOુ ંન[# કLુù. ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓથી ડરાવે છે અને 

તેમને 8હ° ૂબાળકોને નાઇલ નદ#મા ંફ́ક# દ)વાના ^ુ̈ ે પણ †રતાથી વ7યાI હતા. િનિÕતપણ,ે આ આદ)શને 

સમ< રાiSમા ંસાભંળ# શકાય તેવા tુદન બહાર મોકલવામા ંઆãયો. 
 

િનગIમન 2 આ ઐિતહાિસક નાટક ^éુય પા< રèૂ કર) છે. બધા અ(રોએ અશાિંતમા ંએક ભાગ ભજãયો હતો 

! ભગવાનને તેમના લોકોને ñૂધ અને મધની સાથ ેવહ)તા ંજમીન પર પાછા લાવવા માટ) તૈયાર કરવા 

માટ) જVર# હY ુ,ં કનાનની જમીન. 
 

 M4/<: િનગIમન વાચંો 2. !મ !મ તમે આ :કરણનો ર)કોડI તમાર# નોટüકુમા ંઆ ãયå:તઓના ંનામોને 

વાZંયા છે. 
 

T0"0"!: આ અ(રો કોણ છે? અમે એક ખાસ ઇઝરાયલેી wુvંુબ લેવી ની આ8દäિત નીચે ઉતર#ને જોઈ 

?ારા |લોક 1 મા ંશV !મ તમે યાદ કર# શક) લેવી !કબ અને લેહ <ીä 0<ુ હતો (ઉ7પિô 30:34). 
 

1. િનગIમન 2: 1 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવે છે ક) કોઈ 0tુુષ એક £ી સાથે લHન કર) છે ! ગભIવતી 

બને છે અન ેએક 0<ુને જAમ આપ ેછે. અહÄ અસામાAય કંઈ નથી 7ોસ સદંભI તર#ક) નબંરો 26:59 

નો ઉપયોગ કરો: 

 એ. િપતાOુ ંનામ îુ ંહY ુ?ં ________________________________________________________ 

બી. માતાOુ ંનામ îુ ંહY ુ?ં ________________________________________________________ 

2. કોઈ તેની મદદ કર# શકતો નથી, પરંY ુઆÕયI પામે છે ક) તેની સગભાIવ2થા દરિમયાન આ માતા 

બધી જ આશાથી આશા રાખે છે ક) તેનામા ંરહ)લ બાળક એક છોકર# હશે. પરંY,ુ તેણીએ એક 0<ુન ે

જAમ આ+યો િનરાશા શેર કરવા અને ડર ક) બાળક એક છોકરો હતો તેના બદલ,ે ìયાર) તેણી 

પોતાના 0<ુને મા ંદ)ખાય છે 7યાર) માતા îુ ંèુએ છે |લોક 2? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઘણા મ8હનાઓ Cધુી જોશબેડે) બાળકને ëપાવી રાખવા માટ) સ(મ હતા. ત ેનાઇલ Cધુી તેને આપી 

ન હતી ìયાર) તે તેન ેકોઇ લાબંા સમય Cધુી ëપાવી શકતી ન હતી 7યાર) તેણ ેîુ ંકLુù? _________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. પીચનો ઉપયોગ થતો હતો 7યાર) îુ ંતમને યાદ છે? çજનેિસસ 7ોસ સદંભI તપાસો 6:14 આ બે જળ 

પ8રવહનના હ)Yમુા ંતમને îુ ંમõLુ ંછે? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. િનગIમન 2: 4 મા ંઆપણન ેકહ)વામા ંઆવે છે ક) તેની બહ)ન તેની પાસે îુ ંથશ ેતે જોવા માટ) એક 

Pતર પર હY ુ.ં નબંસI 26:59 અOસુાર તેની બહ)નOુ ંનામ îુ ંહY ુ?ં _________________________ 

6. |લોક 5 મા ંઆપણન ેકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ફાtુનની 0<ુી અને તેના સતંાનો નવડાવડા માટ) નાઇલ 

નદ#મા ંગયા હતા. તણેીએ બા2ક)ટ જોLુ.ં પછ# îુ ંથLુ?ં ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. હ#° ુબાળકન ેશોBયા બાદ, બાળકની બહ)ન મી8રયમએ ફાtુનની 0<ુીની પાસે જઈને કÜુ ંિમ8રયમ 

|લોકમા ં£ીન ેîુ ં:દાન કર) છે? _____________________________________________________ 

 
 

@.#U!V!: 
 

1. તેથી િમ8રઆમ ગયો અન ેયોચેબેડ મળ# અને માતાને ફાtુનની 0<ુીથી તેણીના બાળકને પાછો 

મõયો. એક (ણ માટ) આ િવશે િવચારો ... 

એ. તમારા બાળકને નાઇલ નદ#મા ંફ́ક# દ)વાના ડર વગર તે પાછો મળેવવાની ઇZછા îુ ંહશ?ે જો ક) 

બાળક તે તમારા સતંાન હતા, પરંY ુહવે તે ફાtુનની 0<ુી ?ારા સકંળાયેલ છે અને તેની ર(ા 

કરવામા ંઆવી હતી. ________________________________________________________ 

બી. અમે ચો[સ માટ) äણતા નથી પરંY ુતે Pદાજ છે ક) બાળક જોશેબાદ સાથ ેહY ુ ં7યા ંCધુી તે 

ચાર અને છ વષIની વZચે હતી. આ માતાએ તેના 0<ુ પર ! :ભાવ પાડØો હતો તેનો િવચાર 

કરો, તેને તેના નાના Qવનમા ંફાtુનના ઘરના Qવનશલૈી માટ) તૈયાર કર#. ક)ટલીક વ2Yઓુ લખો 

ક) ! તમે તમારા બાળકને ઈïાએલી માતા તર#ક) શીખવવા માગો છો: 
 

i._____________________________________________________________ 

ii._____________________________________________________________ 

iii.________________________________________________________ 

2. |લોક 2 મા ંઆપણે äણીએ છ#એ ક) યોચબેેબ ેતેના બાળક પર જોLુ ંઅને તનેે "સરસ બાળક" 

તર#ક) જોયો. તમે îુ ંિવચારો છો ક) ત ેતેના િવશે નRધ ેછે? îુ ંતઓે તેમના બાળકના છોકરાને જોતા 

હતા તે જોતા ંબીä કોઈ પણ માYભૃાષાને îુ ંBયાનમા ંલેશ ેપણ èુઓ હ)íી 11:23? ___________ 

________________________________________________________________________ 

3. જો તમે માતાિપતા હો, તો îુ ંતમે તમારા બાળકને ધાકથી જોવા માટ) સમય કાઢöો છે અન ેતેન ે

Cુદંર બાળક તર#ક) ઓળખાવા માટ) આÕયI પામી છે? અથવા, કદાચ તમાર# ±ખોમા ંKુQં 
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ઊઠવામા ંઆãયા છે અન ેતમને તેમન ેઅથવા તેણીન ેCુદંર બાળક તર#ક) ઓળખવામા ં^|ુક)લી છે. 

તમે îુ ંનRBLુ ંછે? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. અને તમારા િવશે îુ?ં îુ ંતમે äત ેજોLુ ંઅને િનમાIતાની ±ખો ?ારા જોLુ ંક) તમ ેCુદંર બાળક છો? 

îુ ંતમે તનેે તમ ેકહ# શકો છો કારણ ક) તે તમારા હાથમા ંતેમનો ચહ)રો ધરાવે છે અને તમાર# 

±ખોમા ંદ)ખાય છે, "માય, મo તમને બનાãLુ ં7યાર) સાtંુ કામ કLુù!"? îુ ંતમે તનેા આનદં, તેના 

સતંોષ, તમે કોણ છો તેના પર તેમની મèૂંર#ની તમને સમજણ આપી શકો છો? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. સફાAયાહ 3:17 આપણને યાદ અપાવે છે ક) ત ેતમારા પર ®બુ ®શુી કર) છે અન ેકરશે 
 

 એ._________________________________ સાથે તમને ___________________________ 

 બી. તેઓ તેમના _________________________ ?ારા તમે ______________________, અને 

સી. તે તમન ે____________________________ મોટા અવા! સાથે _____________________ 

કરશે! ક.પના કરો! 
 

 

@"80$": પ+પા, આ! મન ેઆèુબાèુ èુએ છે અને મારા Qવનના િશ(કો, ચચIના નેતાઓ, નોકર#દાતાઓ, 

સાથી કમIચાર#ઓ, સરકાર# અિધકાર#ઓ, સા^દુાિયક સવેકો !વા èુદા èુદા લોકોનો સામનો કર# શક) છે - 

મને તે જોવા અને તમેને "એક Cુદંર બાળક" તર#ક) èુએ છે. "ìયાર) ßુ ંમાર# äતને અર#સામા ંજો“ ë ંઅન ે

માર# äતને નબ”ં પાrુ ંë ંઅને મા< માર# ખામીઓ જોવા મળે છે, 7યાર) મને યાદ કરાવો ક) તમે મારા પર 

®બુ જ આનદં કરો છો અન ેèુઓ ક) ßુ ંએક Cુદંર બાળક ë.ં" તમ ેમન ેCુદંર દ#કરા બનાવી દ#ધા છે. તમે 

મને તમાtંુ બનાãLુ ંછે આનદં અને આભારિવિધથી ßુ ંતમાર# :શસંા કtંુ ë ંકારણ ક) ßુ ંડર અને અ¥ત ë.ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 1 

T0"0"!: જોશેબેડની યોજનાOુ ંકામ કLુù તેના 0<ુન ેપોતાના હાથમા ંસલામત અને ઘર) પાછા આãયા ં

7યા ંCધુી તે Ç]ૃ થયો હતો. પછ# સમય આવી ગયો ìયાર) તે બાળકન ેફાtુનની દ#કર#ને લઈ ગઈ અને તે 

તેના 0<ુ બAયા. 
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1. |લોક 10 મા ંઆપણે સૌ :થમ કહ#એ છ#એ ક) બાળકOુ ંનામ આપવામા ંઆãLુ ંછે. ફાtુનની 0<ુી 

હવે આ બાળકનો દાવો કર) છે. તેણીએ તેન ેનામ આ+Lુ ંછે તેO ુનામ છે ___________________. 

તેOુ ંનામ îુ ંછે? _________________________________________________________________ 

2. ઇçજ+તના ઘરમા ંમોસેસનો 8હ° ૂઉભો થયો હતો અન ેમા< તે જ કોઈ ઘર ન હYુ.ં તેઓ પોતે 

ફાtુનની અદાલતોમા ંઊભા થયા હતા. આપણે äણીએ છ#એ ક) તે સ0ંણૂI ¢ાનથી ઉછયાI હતા ક) તે 

8હ° ુછે એક Lવુાન માણસ તર#ક) આપણે äણીએ છ#એ ક) 8હ° ૂલોકો સખત મહ)નત કરતા હતા. 

એક 8દવસ îુ ંથLુ ંìયાર) ત ેપોતાના લોકો  જોતા હતા (|લોક 11-14)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેમની 87યાના પ8રણામ îુ ંહતા?ં ___________________________________________________ 

4. ભયભીત ક) ફાtુને એક 8હ°નૂા બચાવ માટ) એક ઇçજ+તની હ7યા માટ) તેને માર# નાખશ,ે ^સૂાએ îુ ં

કLુù (|લોક 15)? _________________________________________________________________ 

5. |લોક 15 એ એટgુ ંસરળ ર#તે કહ) છે: "... પણ ^સૂા ફાtુનથી નાસી ગયો અને િમyાનની mિૂમમા ં

રXો. અને તે એક wવૂોથી નીચે બેઠો. "છતા,ં આપણ ેઆ <ણ કાયêન ેBયાનમા ંરાખીને 8હ{મત0વૂIક 

નજર રાખીએ છ#એ. 
 

એ. "મોસેસ ફાtુનથી નાસી ગયા ..." ફાtુન કોણ હતા? જો તે આ પૌ< તર#ક) તેન ેસારવાર કરતો 

માણસ હતો? એક ઘરમા ંઉગાડવાOુ ંîુ ંથLુ ંહશે ત ેBયાનમા ંલો ક) ઇçજ+તની તમામ જમીનમા ં

સૌથી શå:તશાળ# ãયå:ત કોણ હતા. îુ ંએ äણવા !Çુ ંછે ક) આ જ ãયå:ત તેન ેમાર# નાખવાનો 

:ય7ન કર# રXો છે?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

બી. "... અન ેિમyાની mિૂમમા ંરહ#ને ..." નકશાનો ઉપયોગ કરવો ક) ! 8હજરત સમયે જમીન અન ે

કનાનનો િવજય દશાIવે છે, િમyાન å2થત છે. ઇQ+ટ ના નાઇલ ડ).ટા, ગોશેન જમીન, અને રામેસે 

શોધો આ તમન ેસામાAય િવ2તાર આપશ ેìયા ંમોસેસ િમyાનની ^સુાફર# શV કરશે. પછ# દ*(ણ 

તરફ નાઇલની તરફ લાલ સ^kુની પિÕમી ±ગળ# તરફ ખસેડો. દ*(ણ િસનાઇ ?ીપક.પમા ં

ખસેડવાOુ ંચાg ુરાખો. 0વૂIની યા<ા અને લાલ સ^kુની 0વૂzય ±ગળ# પાર. 0વૂIમા ંજમીન 

િમyાન છે. િમyાનમા ંજવા માટ) કોઈ સરળ માગI નહોતો. Pતર મહાન હY ુ.ં માઉAટ. િસનાઇએ આ 

:વાસ લાબંા સમય Cધુી કયê હતો અને અિવરત રણન ેથોડો, જો કોઈ હોય તો, ર(ણ આપ ેછે. îુ ં

તે ફાVનના K2ુસાથી Cરુ*(ત રહ)વા માટ) ^સુાફર# કરવાની જVર છે? અમે શા માટ) િમyાન પસદં 

નથી અમને જણાãLુ ંનથી. શા માટ) તમે તેન ેપસદં કરો છો? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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સી. "અને ત ેએક wવૂોથી નીચે બેઠો." અમે આ સાર# ર#તે એક રણ?ીપ ર)તીના રણમા ંઆવલેી 

પાણીવાળ# હ8રયાળ# mિૂમમા ંહોઈ ક.પના કર# શકો છો તે જHયાએ ઘટેાપંાળકો તેમના ંઢોરઢાખંરના 

પાણીમા ંઆãયા હતા. કારણ ક) સાર# ર#તે િવ2તાર માટ)O ુ ંપાણી 0tંુૂ પાડવામા ંઆãLુ ંહY ુ ંતે 

સ^દુાય માટ) ભગેી કરવા અને મા8હતીOુ ંિવિનમય કરવા માટ)O ુ ંએક મોટ) ભાગે 2થળ હYુ.ં વાતાI 

ìયા ંસાર# છે 7યા ંમોસેસન ેતેના લાબંા અન ેકઠણ :વાસમાથંી 8રà)શ કરવામા ંઆવે છે 7યાથંી વાગ ે

છે. 
 

6. îુ ંથLુ ંìયાર) મોસેસ wવૂોથી (િનગIમન 2: 16-17)? 

 એ. કોણ પાણી ખoચ?ે____________________________________________________________ 

 બી. તેમના િપતા કોણ હતા? ______________________________________________________ 

 સી. તેઓ પાણી ક)મ ખoચતા હતા? _________________________________________________ 

 ડ#. |લોક 17 મા ંîુ ંથLુ?ં ________________________________________________________ 

 ઈ. ^સુાએ îુ ંકLુù? _____________________________________________________________ 

 

7. બહ)નો સામાAય કરતા ંપહ)લા ંઘર) પરત ફયાI હતા તેમના િપતા 8રયેલ માટ) આ ઊભા :~ો. તઓેએ 

! બALુ ંતે બxુ ંતેમને કÜુ,ં ક) ^સૂાએ તેમન ેબચાવી લીધા અને પછ# ઘટેાઓંને પાણી પીવડાãLુ.ં 

અમે ક.પના કર# શક#એ છ#એ ક) ઘણા ં^લુાકાતીઓ સાર# ર#તે આãયા ન હતા તેથી ^સુાના 

^લુાકાતમા ં2વાગત આશીવાIદ હતા બધા સવાલો પર Bયાન આપો. અમ ેત¨ન ખાતર# કર# શક#એ 

ક) સાત 0<ુીઓ સાથ ેઆ િપતા આ Lવુાનને મળવા આYરુ હતા. ^સુાએ ર)ઉલની આિત÷યન ે

2વીકારવા સમંત થયા અમ ેછદંો મા ંવx ુîુ ંશીખવા 21-22? 

 એ. તેની પ7નીOુ ંનામ îુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________ 

 બી. તેમના 0<ુOુ ંનામ îુ ંહY ુ ંઅને તેનો અથI îુ ંહતો? ________________________________ 

સી. તેથી, ^સૂા ____________________________________________________ વષê માટ) એક 

આòયદાતા તર#ક) િમyાનમા ંરહ)તા હતા (કાયદાઓ 7:30) 
 

8. દરિમયાન, ઇçજ+તમા ંપાછા ... અમે મા ંîુ ંશીéયા િનગIમન 2:23? 

 એ. આ રાäને îુ ંથLુ?ં મોસેસના દાદા? _____________________________________________ 

 બી. ઈïાએલીઓ સાથે îુ ંથઈ રÜુ ંહY ુ?ં ____________________________________________ 
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,!> JW- .)X> ш<х<? -)? (િનગIમન 2: 24-25): 
 

• અને ભગવાન _____________________________________ તેમના ઉ|ક)રાટ, 

• અને ભગવાન ________________________________________ તેમના કરાર. 

• ભગવાન __________________________________________ ઇઝરાયલ લોકો 

• અને ભગવાન __________________________________________________ .  

 

1. ઈbરના આ ચાર કાયêના :કાશમા,ં તમે તેને Bયાનમા ંલો અને તનેે ઓળખો તે ર#તે ભગવાનOુ ં

વણIન કરો. îુ ંતમે માનો છો ક) ભગવાન તમાર# કહો, તમારા ñુ: ખ અને તમાર# પીડા સાભંળે છે? 

îુ ંતમે માનો છો ક) તેમણ ેતમારા વચનો યાદ રાéયા છે ! તેમણે તમને બનાãયા છે? îુ ંતમે äણો 

છો ક) તે તમારા પર èુએ છે અને તમાર# હાલની સજંોગો èુએ છે, તમે èુએ છે ક) તમે ક)મ છો અન ે

äઓ છો, અને તમારા બધા દાખલાઓ અને x◊ુપાનથી ગાઢ ર#તે પ8ર*ચત છો? îુ ંતમે એ äણીને 

રહ)શો ક) તે તમારા િવશ ે*ચ{િતત છે, તે તમાર# દોષ, 7યાગ, અને Yટૂ)લા સબંધંોની લાગણીઓન ે

Bયાન આપે છે? તમારા ક)ટલાક :ાથIના7મક િવચારો îુ ંછે? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. તમારા Qવનમા ંîુ ંતફાવત છે તે äણવા અને માન ેછે ક) ભગવાન, તમારા િનમાIતા, તમારા 

ઉZચાર સાભંળે છે, તેમના કરાર વચન યાદ કર) છે, તમે તેમના બાળક તર#ક) èુએ છે, અને તમારા 

િવશે *ચ{િતત છે: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

@"80$": તમારા પોતાના શNદોમા,ં તમારા િપતાની !મ તમારા િપતા ! સાભંળે છે, યાદ રાખે છે, અને 

તમાર# બધી ર#તો િવશે *ચ{િતત છે, તમારા િપતાને ઈbર સાથે વાત કરો. ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

'"( 9 

4?-60: એકનો અથI એવો થાય છે ક) બxુ ંજ થઈ રÜુ ંછે. અ(રો ઓળખવામા ંઆવી છે. ઈïાએલીઓ 

અસYંiુટ છે. તેઓ તેમના સજંોગો િવશે મહાન અસતંોષ સાથે આહ ભરવી અને કડવી છે અને કંઇક અલગ 

માટ) તૈયાર છે. તઓે ^åુ:ત માટ) ભગવાનન ેપોકાર કરતા હતા. તેમણ ેતેમના ñુ: ખના üમૂો પાડØા છે. 
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અને, ભગવાન તેમના કરાર યાદ છે; તેમણ ેપોતાના પસદં કર)લા લોકો પર *ચ{તા ãય:ત કર# છે; તેને 

કtુણાથી ખસેડવામા ંઆãયો છે તે 87યા માટ) સમય છે! 
 

?-O+>Pш$: આપણે આÕયI પામીએ છ#એ ક) ઈbર) ઈïાએલીઓન ેKલુામીમાથંી ëટકારો આપવા માટ) 

તેમની શå:તનો ઉપયોગ ક)મ કયê? શા માટ) 7વ8રત બચાવ નથી? 

 

1. જો તેમણ ેપોકાર સાભંõયો અને તેમની å2થિત જોLુ ંતો તે શા માટ) äñુ äñુઈ લાકડ#ને ÿટંવી ન 

શTા અથવા äñુ શNદ કહ) ક) બxુ ંજ સાtંુ બનાãLુ?ં તે îુ ંકરÇુ ંતે માટ) ત ેઅથIમા ંબનાવશ?ે 

ઉદાહરણ તર#ક) માતાિપતા અને બાળ સબંધંોનો િવચાર કરો. îુ ંઅCિુવધાજનક અથવા ^|ુક)લ 

પ8રå2થિતમાથંી બાળકને બચાવÇુ ંએ òેiઠ વ2Y ુછે? આવા પગલાના કારણે બાળક îુ ંશીખી શકશ?ે 

^|ુક)લ વ2Yઓુમા ંશીખવવામા ંઆવતી ક)ટલીક વ2Yઓુ îુ ંછે? કયા પા<ો િવકસાવવામા ંઆãયા છે 

તેOુ ંઉદાહરણ îુ ંહોઈ શક)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈïાએલીઓએ પોકાર કયê અને ભગવાન તેમની રડ) સાભંõયા. ઈbર) ઈíાહ#મને îુ ંકÜુ ંતે ઉ7પિô 

15:13 મા ંતેના વશંજો સાથ ેથશ?ે તેઓ Kલુામીમા ંક)ટલો સમય Qવશ?ે _____________________ 

યાદ રાખો ક) ઘણી પઢે#ઓ યાwબૂ અને તેના બાર 0<ુોના સમયથી પસાર થયા છે. પરમેbર સાથે 

ઘિનiઠ સબંધં એ જ ર#તે હાજર ન હતો, કારણ ક) તે તેમના 0વૂIજો સાથે હતા. ભગવાન અને 

તેમના લોકો વZચેનો સબંધં િવકિસત કરવાની જVર છે. તેઓન ેતે äણવાની જVર હતી, તે કોણ 

હતો, અને તેમણ ેતેમની પાસેથી îુ ંઅપે*(ત હY ુ ંતેમણ ેતેમના ભગવાન હોવાOુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ ં

અને તેમને તેમOુ ંલોકો બનાãLુ ંહY ુ,ં પરંY ુતેઓ આ સબંધંનો અથI îુ ંશીખવા માટ) જVર# છે. 

તેઓને તમેની િવbાCતુા શીખવાની જVર હતી. તેમન ેઆધીનતા શીખવાની પણ જVર હતી. îુ ં

થવાની જVર છે તવેી ક)ટલીક અAય વ2Yઓુ હોઇ શક) છે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. ઈïાએલીઓ કનાન દ)શમા ંપાછા ફરવા અને જમીનનો કબજો લેવાની તૈયાર#મા ંહતા, એ પહ)લા ં

ઈbર) કઈ બાબતો તૈયાર કરવાની જVર હતી? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. જમીનના રહ)વાસીઓને એક ખતરનાક સ^દુાય બનવા માટ) તે îુ ંલેશ?ે તેઓ કનાન ગયા 7યાર) 

^સુાફર# અને તેમને પહ)લા ં! તે બધા માટ) મજüતૂ બનÇુ ંતે îુ ંલેશ?ે ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

@"80$": ßુ ંવારંવાર સરળ ર#તે બહાર માગંો છો. ßુ ંિશ2ત અને અગવડતાન ેડોજ કરવાનો :યાસ કtંુ ë ં

^|ુક)લ સમયમા ંમાર# અધીરાઈના પ8રણામ 2વVપ,ે તમે મારા Pદર ! કર# રXા છો તે બxુ ંજ Ÿકૂ# છે. ßુ ં

ઈZë ંë ંક) તમે મારામા ંતમારો અ(ર બનાવશો. મન ેસમજવા માટ) 2વીકાર# અન ે2વીકારો ક) પા<ની 
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ઇમારત એટલી જ નહÄ થાય ìયાર) વ2Yઓુ સરળ હોય 7યાર) ßુ ંતમને વળતર આપવા માટ) અન ેમારા 

Qવનમા ંતમાર# વફાદાર હાજર# પર Bયાન ક)Akીત કtંુ ë.ં સૌથી ઉપર, ભગવાન ભગવાન, મને સમäવો ક) 

તમાર# સાથે મારો સબંધં સૌથી મહ7વનો છે. ભલે ગમે તે ભરોસોમા ંßુ ંસહન કર# શwંુ ë ંક) તમ ેતેને મારા 

સારા માટ) અને બીäઓના Cખુાકાર# માટ) ઉપયોગ કરશો. ___________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3+)> #>$" 4- Y0"$ >;Z%& 

 
 

4?-60 

 

પાઠ 1 એ શNદો સાથે Pત આãયો, "ઈbર) સાભંõLુ ં... યાદ ... જોLુ ં... અને ભગવાન äણતા હતા. તેમણે 

તેમની ફ8રયાદો સાભંળ#. તમેણે તેમના કરાર, કરાર તેમણે અíાહમ, આઇઝેક, અને !કબ સાથ ેબનાવવામા ં

યાદ તેમણે જોLુ ંઅને તેમના લોકોના ñુઃખ સમQ. આ બધા વષê Cધુી ભગવાન તેમના લોકોથી ñૂર ñૂર 

અને ñૂર દ)ખાય છે, પરંY ુતઓે äણતા હતા અને *ચ{િતત હતા. હવ,ે યોHય સમય,ે તેઓ કામ કરવા તૈયાર 

હતા! 
 

ભગવાન મોસેસ Tા ંશોધે છે? તેનો અથI îુ ંછે ક) ઈbર તેમની સાથ ેસામનો કર) છે? îુ ંતમ ેTાર)ય િવચાLુù 

છે ક) જો તમે ફ:ત ભગવાન તમાર# સાથે બોલી ગયા હોવ તો Qવનના િનણIયો વx ુસરળ હશ?ે ભગવાનની 

યોજના અને તનેા માટ) îુ ંકરવાOુ ંપસદં કLુù તે િવશ ે^સુાએ ! જવાબ આ+યો હતો તે äણો. માતાનો 

ભગવાન પા< નવી સમજ શોધવા ઈbરના kFiટકોણથી QવનOુ ંમહ7વ äણો. મોટા *ચ< માટ) ભગવાનની 

*ચ{તા સાથે wુ2તી કરો, સમાજના Qવન. 
 

ભગવાન તેમના કરાર રાખવા ન[# કરવામા ંઆãLુ ંહY ુ.ં ^સુાએ સRપણી માટ) દ)વનો માણસ હતો. ^સુા 

તેમના પસદં કર)લા નતેા હતા. îુ ંBયાનથી િવચારો ક) મોસેસને પદ માટ) îુ ંયોHય છે? îુ ંઅશT શT 

બનાવશ?ે 

 

વાતાIનો સાર ઈbરના નતેામા ંઆરામ કરતો નથી, પરંY ુતેના નેતા !Oુ ંપાલન કરશે. નેતાઓ અOસુરો 

^સુાને અOસુરવા કહ)વામા ંઆãLુ ંહY ુ.ં વાતાI દાખલ કરો અને મોસસે èુઓ કારણ ક) તે મહાન ßુ ંë ં

અOસુર#ને સેવા આપ ેછે. 
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3+)> #>$" 4- Y0"$ >;Z%& 

 

'"( 1 

 

4?-60: ઘણા લોકોએ મોસેસ અને બિન⁄ગ ઝાડાની વાતાI સાભંળ# છે. આ વાતાIન ેતેની સ0ંણૂIતામા ં

વાચંવા માટ) સમય આપો િસનાઇ ?ીપક.પ å2થત, માઉAટ. િસનાઇ, અને િમyાન. !મ !મ તમાર# અ\યાસ 

તમારા નોટüકુમા ંતમારા :~ો અને અવલોકનોને યાદ રાખવાOુ ંચાg ુરાખે છે. 
 

 M4/<: વાચંો  િનગIમન 3-4: 17. 
 

T0"0"!: અમને કહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ^સુાએ પોતાના સાC ુમાટ) ભરવાડ તર#ક) કામ કLુù હY ુ.ં આ 8દવસ ે

તેમણે માઉAટ નQક ઘટેા ંચરાઈ હતી. હોર)બ, !ને એમટ#. િસનાઇ, તેના ઘરથી એક સરસ Pતર. 
 

1. પાદર#ઓ 2 અન ે3 મા ંમોસેસ îુ ંCચૂવ ેછે? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. તીª ગરમીની શરતો હ)ઠળ રણમા ંબનI કરવા માટ) ઝાડÇુ ંઅસામાAય નથી. 87ઓસૉટ +લાAટ આ કરવા 

માટ) äણીY ુ ંછે. આ ઘટના િવશે îુ ંઅસામાAય છે (|લોક 2)? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. ઝાડાની Pદરથી ^સૂાન ેકોણ દ)ખાયા હતા? 

આ ":mનુો ñૂત" કોણ હતો? ìયાર) હાગાર સરાઈથી ભાગી ગયો અને રણમા ંએક વસતં નQક મળ# આãયો 

7યાર) ભગવાન ñૂત તેની સવેા આપે છે (ઉ7પિô 16: 7-10). અમે મા ંઆગામી થોડા છદંો મા ંભગવાન આ 

દ)વñૂત િવશે વx ુäણવા િનગIમન 3.  

4. ઝાડÇુ ંબનI ન હતી શા માટ) çજ¢ાસા બહાર તર#ક) "આ િવ*ચ< ñૃFiટ èુઓ." મોસેસ üશુ પર#(ણ માટ) 

નQક આવી તર#ક) (|લોક 4) કોણ üશુ Pદર તેમને કહ)વામા ંઆવે છે? ___________________ ભગવાન 

ઝાડÇુ ંબહાર કૉલ îુ ંહY ુ?ં ______________________________________________________________ .  

5. ^સુાએ îુ ંકLુù?______________________________________________________________________ 

6. મા ંઈbરની આ¢ા îુ ંહતી |લોક 5? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. |લોક 6 ઈbર) કોને પોતાની äતન ેäહ)ર કર# હતી? તેમણે ક)વી ર#તે પોતે ^સૂા માટ) äણીતા હતા? 

_____________________________________________________________________________________ 

8. દ)ખીતી ર#ત,ે ^સુા äણતા હતા ક) તે કોણ હતો. તમેની તા7કા*લક :િત87યા îુ ંહતી? _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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9. ઇçજ+તના પયાIવરણમા ંઉછેર, :િશ*(ત અને િશ*(ત થયા પછ# ^સુાએ ભગવાનને ક)વી ર#તે 

ઓળખાãLુ?ં îુ ંતમન ેલાગ ેછે ક) ફાtુનની દ#કર#એ તેને તેમના વશંીય વારસાને યાદ કરાãLુ?ં __________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. ^સૂા સાથ ેભગવાન શેર તેમની યોજના <ણ ^éુય *બ{ñુઓ: 
 

એ. |લોક 7: તેમણ ેîુ ંજોLુ ંઅને સાભંõLુ ંછે _________________________________________________ 

___________________________________ તે îુ ં*ચ{િતત છે? ___________________________________ 

બી. |લોક 8: તેમણે îુ ંકરવાOુ ંન[# કLુù છે? _________________________________________________________ 

તેમની બચાવ યોજના તેમને બહાર લાવવા છે ___________________________________________________ 

અને તેમને લાવવા માટ) ___________________________________________________________________ 

સી. પછ# છદંો મા ં9-10 ભગવાન wુલ રડ) સાભંõLુ ંછે અને èુલમ જોવા મળે છે ક) ! કહ) છે. તેઓને િમસરમાથંી બહાર 

લાવવા કોણ છે? ________________________________________________________________________________ 

 
 

@.#U!V!: 
1. કોઈ ãયå:તન ેઆÕયI નથી થYુ ંક) તે ^સૂાના મનમા ંપણ :વેશ કર# શકતો નથી ક) ઈbર કહ) છે, 

"અને, ^સૂા, Yુ ંમારો માણસ છે!" તેણે ભગવાનને કદ# ન સાભંõLુ,ં "ßુ ંવાદળોમાથંી નીચે આવતા, 

ઇçજ+તવાસીઓને Qતી લીધા ંઅને મારા લોકોન ેમફતમા ંCયુોçજત કરવા માટ) !થી તેઓ વચનના 

દ)શ તરફ જઈ શક). "કદાચ ^સૂાએ િવચાLુù ક) ત ેકદાચ એમ કહ# શક) ક) તે કહ)Ç ુ ંજોઈએ, પરંY ુતે 

ચો[સપણ ેતે ! ખર)ખર કÜુ ંન હY ુ ંત ેકરવા જઈ રXા હતા! îુ ંતમે ક.પના કર# શકો છો ક) 

^સૂાએ છે.લી ભાગ Cધુી ઈbરની ! વાત કર# હતી તનેી સાથે કરારમા ંસળગી ઊઠØો હતો? તમારા 

િવચારો: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. એકવાર ફર#, અમે મદદ કર# શકતા નથી પરંY ુઆÕયI શા માટ) ભગવાન મા< પોતાની äતન ે

બxુ ંકાળQ ન હતી તે બxુ ંજ સરળતાથી કર# શક) છે. જો તે 2વગI અન ે0÷ૃવીનો સ¶ક હતો, !મ 

ક) આપણ ેäણીએ છ#એ ક) તે પછ# ત ેશા માટ) ઇçજ+તની Kલુામીમાથંી ઈïાએલીઓને છોડાવવા 

માટ) તેમણે ! ઉપયોગ કયê હતો તે પસદં કરવા તે શા માટ) પસદં કર) છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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'"( 3 

)]"-"$< -)O+>Pш$: 
1. વાતાIમા ંઆગળ વધતા પહ)લા,ં આપણે ! શીéયા તેના પર Bયાન આપÇુ ંજોઈએ. ભગવાન 

જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,, "äઓ, ßુ ંતમને મોકલવા ë ં..." મોસસે જણાãLુ ંહY ુ ંક) ,, "ßુ ંકોણ ક) ßુ ંજÇુ ં

જોઈએ ..." અન ેભગવાન |લોક 12 મા ંજણાãLુ ંહY ુ ંક), "ßુ ંતમાર# સાથે હશે." "ખાતર#, ßુ ંતેના પર 

અિધકાર મળશે મને આ ઘટેા ંપાછા િમyાનમા ંલઈ જવાની તક પણ આપો. "ઈbરના સદંશIનથી, 

^સુાને સRપણી િવશ ેäણવાની જVર છે? ______________________________________________ 

2. તેના મનમા ંક)ટલી ઝડપથી શકંા અને :~ો ઊભા થયા! "ßુ ંકોણ ë ંક) ßુ ંજÇુ ંજોઈએ?" "ધારો ક) ßુ ં

ä“ ë ંઅન ેઈïાએલીઓન ેઆનો સવાલ છે ક) ßુ ંTા ંમોક.યો ë?ં" "મને ખબર નથી. મને લાગે છે 

ક) તમને ખોટા માણસ મõયા છે. ßુ ં7યા ં40 વષI પહ)લા ંછોડ# દ#xુ ંએક નવી ફ)રોની છે લોકો મને 

ઓળખતા નથી. "" તમે મને શા માટ) પસદં કરો છો? "" îુ ંમને જવાOુ ંછે? " 

આ. îુ ંતમે પ8રå2થિત સાથ ેઓળખી શકો છો? Tાર) તમારા Qવનમા ંએક સમય આવી ગયો છે 

ìયાર) સRપણી અસX લાગતી હતી અને તમ ે! કાઇં લાHLુ ંત ેતમે પારખી શTા હોત? _________ 

______________________________________________________________________________ 
 

તમે .કયા :~ો 0છૂöા હતા? îુ ંતેઓ એવા :~ો હતા ક) ! 0નુવzમો માટ) ભીખ માHયા?ં અથવા, îુ ં

તેઓ તમને નોકર# માટ) યોHય ãયå:ત હતા ક) નહÄ ત ેPગે શકંા ãય:ત કરતા હતા?____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. આ! ! કંઈ સRપવામા ંઆવે છે, એ îુ ંથઈ શક)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,Y0"4$: દર)ક *É2તીન ેઈbર તરફથી બોલાવવામા ંઆવે છે. બા;+ત2મામા ંભગવાન પોતાના બાળકનો 

દાવો કર) છે તેમના બાળકોને Qવનની તમામ બાબતોમા ંતેમOુ ં:િતિનિધ7વ કરવાની જવાબદાર# છે. એક 

Ç]ૃ િપY ૃમાટ) િવbાCપુણ ેકાળQ રાખતા તર#ક) ãયå:તને તેમOુ ંકહ)Ç ુ ંતેવો બહાñુર શેઠ હોઈ શક) છે. આ 

:કાશમા,ં આ જHયાએ સામાAય પ8રå2થિતઓમા ંઆ¢ાપાલન કરવા પડકારો િવશે િવચારો. 
 

@.#U!V! 6"^%: 
 

1. તમને જવા માટ) તમને તમેની કોલ ?ારા ક)વી પડકારવામા ંઆãયા છે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

કદાચ તે કોઈકને હોå2પટલમા ંઅથવા કોઇન ેએકલાની ^લુાકાત લેવા માટ) કૉલ હતો ... કદાચ ત ે

કોઈ એવી ãયå:તને ફોન કરવાનો કૉલ હતો ક) !ણે 8દલાસો મેળãયો છે અન ેએક આવકારદાયક 
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શNદ શેર કયê છે ... કદાચ તે તમારા પ8રવારને ઘર) ઘર) લઇ જવા માટ) કૉલ હતો ... અથવા કૉલ 

કરો કામ પર નેY7ૃવની å2થિત 2વીકાર# ... કદાચ તે તમારા શહ)રમા ંબેઘરને મ<ંી અથવા méૂયાને 

ખવડાવવા માટ)નો કોલ હતો ... કદાચ ત ેગર#બો માટ) આòય 0રૂો પાડવા માટ) કૉલ હતો ... 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. તમારો :િતસાદ îુ ંછે? તમે 0છૂºુ ંછે, "શા માટ) મને?" અથવા "ßુ ંકોણ ë?ં" અથવા "મન ેકોણ 

મોક.યો છે?" તમે આ :~ોના જવાબ ક)વી ર#ત ેઆપી છે? ________________________________ 

3. ભગવાનના બોલાવવાનો બીજો ર2તો îુ ંહોઈ શક)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

T0"0"!: તેથી ભગવાન મોસેસ :~ો જવાબ શV થાય છે, પરંY ુભગવાન Tાર)ય તેમના મન બદલવા 

નથી મોસેસ જÇુ ંછે! 
 

1. ^સુાએ ઈïાએલીઓન ેîુ ંકÜુ ંહY ુ?ં કોણ તેને મોક.યો? તેOુ ંનામ îુ ંછે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મા ંîુ ંકહ)વા માગતા હતા |લોક 15? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. મોસેસને ભગવાનની :થમ 8દશામા ંવડ#લોની સભા હોવી જોઈએ! તેમને કહ)વા માટ) તેમણે îુ ં

Cચૂન કLુù છે (|લોક 16)?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આગલા વ2Y ુભગવાનને Bયાનમા ંલો (છદંો 16-17). તે પોતાના લોકોને કહ) છે ક) તેઓ îુ ંચાલી 

રÜુ ંછે તેની સાર# ર#તે વાક)ફ છે, ક)વી ર#તે તેમની સાથ ેãયવહાર કરવામા ંઆવે છે, અને તે તેમન ે

તેમના ñુઃખમાથંી બહાર લાવવાનો વચન આપે છે. તે િવચારો તમારા માટ) ઉôેજન આપે છે? ____ 

______________________________________________________________________________ 

5. પછ# ભગવાન આગળની ઘણી છદંો િવતાવે છે (િનગIમન 3: 18-22) બાક#ની વાતાI ^સુાને કહ)વા 

ઈbર) ^સુાને ! વ2Yઓુની અપે(ા રાખી હતી તેમાથંી îુ ંકહ# શકાય? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી.____________________________________________________________________ 

 સી.____________________________________________________________________ 

 ડ#.____________________________________________________________________ 
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'"( . 

>4/> JW- .)X> ш<х<? -)?: આપણ ેિનગIમન 4 ની આગળ જતા પહ)લા,ં ચાલો આપણે કયા 

:કરણ 3 િવશે ઈbર િવષે જણાવે છે, એના પર િવચાર કર#એ. ક)ટલાક લોકો માને છે ક) ભગવાન અ7યાર 

Cધુી સ¶ન ñૂર છે. તઓે માને છે ક) જો તે ખર)ખર તેમણે ! બનાãLુ ંછે અને ! લોકોએ તે બનાãLુ ંછે તે 

િવશે તેઓ ખર)ખર સભંાળ રાખે છે તો તે બxુ ંજ સાર# ર#તે સભંાળ લેશે. ગો›સ +લાન, અવર ચોઇસના 

અ\યાસના એકમમા,ં અમે äણીએ છ#એ ક) ક)વી ર#તે િવનાશક પાપ છે અન ેñુિનયાOુ ં! Oકુસાન થLુ ંછે. 

:કરણ 3 ?ારા શોધો અન ેભગવાન, તેમના લોકો માટ) કાળQ, કtુણા, અને આ7મીયતા બધા નRધ. 
 

  &3'0   #>!$" +%к%  "8>$% >H!<0#" ш>-% 
 

િનગIમન 3: 4 

 

ભગવાન માનવäત માટ) નીચે આવે છે wુલ નામ ?ારા મોસેસ કહ) છે. 
 

િનગIમન 3: 6 

 

ભગવાન પોતે મોસેસ પ8રચય 

 

િનગIમન 3: 7 

 

 

િનગIમન 3: 8 

 

 

િનગIમન 3: 9 

 

 

િનગIમન 3: 10 

 

 

િનગIમન 3: 12 

 

 

િનગIમન 3: 14-15 

 

 

1. ભગવાન તેમની રચના સાથે ગાઢ સબંધં ધરાવે છે અને !ઓ તેમને તેમના ભગવાન અને િપતા 

તર#ક) äણે છે. યોહાન 15: 14-15 મા ંઈC ુિમ<ો િવશ ેબોલે છે તે પોતાના િશiયોન ેતેમના િમ<ોને 

બોલાવે છે કારણ ક) ત ેકહ) છે, "મo તમને િમ<ો તર#ક) બોલાãયા છે, માટ) ____________________ 

_______________________________________________________________________” 
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2. િનગIમન 3: 16-22 મા ંપાછા îુ ંતમે ભગવાન ક) મોસસે સાથે 2થાપના છે સબંધં જોઈ શwંુ? તે 

^સૂાને જણાવવાOુ ંજણાવે છે ક) îુ ંથવાOુ ંછે. તમેણે તમેને વ2Yઓુ છે ક) ! અAય ખબર ન હતી 

છતી છે. ત ેમોસેસન ેતેના િમ<ને બોલાવે છે કારણ ક) ભગવાન ^સૂાને ઈbરના પોતાના ãયવસાય 

િવશે કહ) છે. 

3. îુ ંઈbર) તેમના ñુિનયાની, તેના લોકો, તેમની સ¶ન :7યે ઉદાસી, અનૈિતક અને ઉદાસીનતા ãય:ત 

કર# છે? તમે આ સબંધં િવશ ેîુ ંäણો છો ત ેતમાર# સાથે છે? તે તમારા િવશે Bયાન આપે છે તે 

ઇZછે છે ક) તમે તેન ેતમારા િમ< તર#ક) äણશો ! તમને તેમOુ ંãયવસાય જણાવવા માગંે છે. 

િમ<તા ક)વી ર#તે ચાલી રહ# છે? îુ ંતમે િવbાસથી તેમના િમ< બAયા છો, ઈCનુે તમારા ભગવાન 

અને ઉ]ારક તર#ક) äણો છો? 

 

@"80$": હ) ભગવાન ભગવાન, ßુ ંતમને એક ગાઢ, દ)ખભાળ દ)વ અને પ+પા તર#ક) જો“ ë.ં તમ ે! કLુù છે 

તે તમે છોડ# દ#xુ ંનથી પણ તમે તેન ે:ેમ અન ેકtુણાથી èુએ છે. તમાર# પાસ ેમાનવäત-કાળો અને 

સફ)દ, સ^]ૃ અને ગર#બ, Lવુાન અને Ç]ૃ માટ) તમારા Åદયમા ંિવશેષ 2થાન છે. મોસેસ માટ) તમ ેનીચે 

આવે છે અને એક બિન⁄ગ ઝાડÇુ ંમા ંદ)ખાય ?ારા પોતાન ેછતી. તમ ેપિવ< થઈને તમે પિવ< બનાãLુ ંઅને 

છતા ંપણ તમે નામથી મોસસે તર#ક) ઓળખાતા હતા અને પોતાની äતન ેનામથી પણ ઓળખાવતા હતા. 

િમ<ો આમ કર) છે િમ<ો એકબીäન ેતેમની યોજનાઓ કહ) છે. તેઓ તેમના ભય, *ચ{તા અને અ2વ2થતા શેર 

કર) છે. તમે અને ^સુાએ રણમા ંકાયમી સબંધંો શV કયાI. ભગવાન, ßુ ંતમાર# સાથે પણ યોHય સબંધં 

રાખવા માKં ુë.ં મને તમારા િમ< બનવાની ઇZછા છે અને ßુ ંતમને મારા િમ< કહ# શwંુ ë.ં !મ !મ ßુ ં

ઈCનુે ઓળખી શwંુ તેમ તમે અમાtંુ સબંધં મજüતૂ બનશે. __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 1 

 M4/<: િનગIમન 4. ફર#થી ^સુ¨ા અને ભગવાન વZચે ચચાI ચાg ુરહ) છે. 
 

,!+: મોસેસ પાસ ેક)ટલાક :~ો છે. ભગવાન મોસેસને બે સકં)તો આપે છે !નો ઉપયોગ કરવાથી લોકો 

માને છે ક) ત ેભગવાન ?ારા મોકલવામા ંઆãયો છે. 
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1. મા ં:થમ િનશાની îુ ંછે િનગIમન 4: 1-5? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મા ંબીQ િનશાની îુ ંછે છદંો 6-8? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પછ# ભગવાન તેમન ે<ીä સાઇન આ+યો, મા< 8ક2સામા ંતેઓ અAય બે માનતા ન હતા. તેમણે 

^સુાને îુ ંકરવાOુ ંકÜુ ં(|લોક 9)? ___________________________________________________ 

4. તમને એમ લાગે છે ક) મોસસે તેને મળેવશે પણ તે હèુ પણ પોતાનામા ંઅને તેના પોતાના ભય 

અને નબળાઈઓમા ંઝપંલાવશે. îુ ંઈbર એવી કાળQ રાખે છે ક) ^સુા îુ ંકર# શકતા નથી? તેમOુ ં

વધાર) રસ îુ ંછે? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. મા ંમોસેસનો આગામી બહાOુ ંîુ ંછે િનગIમન 4:10? _____________________________________ 

6. મા ંભગવાન ક)વી ર#તે જવાબ આપ ેછે |લોક 11? _______________________________________ 

7. આ *બ{ñુ Cધુી îુ ંતમે સહમત ન થશો ક) ભગવાન મોસસે સાથે ®બૂ ધીરજ અને સમજણ છે? 

ભગવાન äણે છે અન ેપાિ◌નર તર#ક) માણસની å2થિતને સમ! છે. ભગવાન માણસની å2થિત äણ ે

છે તે હક#કત હોવા છતા,ં ઈïાએલીઓના ઇરાદા0વૂIકની તેમની પસદંગીને ઈનકાર કરશે નહÄ. 

તોપણ, મા ં^સૂાએ îુ ંકÜુ ંછે િનગIમન 4:13? ___________________________________________ 

8. તે ફ:ત ત ેકરવા માગંતો નથી. આ વખતે ભગવાનનો 7ોધ ^સૂા િવtુ] બળતામા ંછે. સRપણીમાથંી 

બહાર નીકળવાનો મોસસેનો :ય7ન ભગવાનને હરાãયો નથી. તેમણ ેપહ)લેથી ચો[સ vુકડાઓ 

2થળ મા ંઘટ# છે તઓે îુ ંછે (|લોક 14)? 

 એ. __________________________________________________________________ 

 બી. __________________________________________________________________ 

 સી. __________________________________________________________________ 
 

9. અને, |લોક 15 મા ંભગવાન કહ) છે, "તમે ..." 

• હા, મોસેસ, તમે તેને ___________________ અને તેમના મRમા ં_____________________ ^કુશો. 

10. અને, તે કહ) છે, "ßુ ં..." 

• હા, મોસેસ, ßુ ંતમાર# ___________________________________ અને તેના મR સાથે હોઇશ અન ે

________________ તમે બનંે îુ ંકરÇુ ંજોઈએ. 
 

11. અને, તે કહ) છે, "આરોન થશ ે..." 

 એ. હા, મોસેસ, હાtુન તમારા માટ) લોકો સાથે વાત કરશ,ે અને તે તમારા ______________ રહ)શે 

અને તમે તેમન ે_________________________________ તર#ક) રહ)શે. 

 બી. к+  !&]! 
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12. પછ# ભગવાન આ પકડ જમીન છોડ# પહ)લા ંમોસેસ એક Pિતમ Cચૂના આપ ેછે. મા ંîુ ંછે  

િનગIમન 4:17? 

 એ. તેમણે તમેની સાથે îુ ંલેવાOુ ંCચૂન કLુù હY ુ?ં _____________________________________ 

 બી. મોસેસની સેવા માટ) îુ ંકામ હY ુ?ં ______________________________________________ 

અમારા અ\યાસમા ંઆપણે જોઈîુ ંક) ìયાર) મોસસે 2ટાફનો ઉપયોગ કર) છે ભગવાન લોકો હતા 

!ઓ માટ) ત ેwૃપા અને દયા ના 2ટાફ હતી. !ઓ દ)વના લોકો ન હતા તઓે Aયાયના અમલદાર 

હતા. 
 

?-O+>Pш$: જો તમે રસ:દ વાતાI શોધવા એલે:ઝાFAæયા ટાઈøસના પ<કાર હતા, તો તમ ેîુ ંિવચારો છો 

ક) ^સૂા સાથેની તમાર# ^લુાકાતમા ંશામેલ થશ?ે શિનવારના િવિશiટ ãયાજ િવભાગમા ંલેખ સાથે તમને કઈ 

*ચ<નો સમાવેશ થશ?ે હ)ડલાઇAસ îુ ંવાચંશ?ે _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

'"( 9 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 4: 18-23 અન ે4: 27-31. 
 

4?-60: મોસેસ મીટની આસપાસના :દ)શમાથંી િમyાનમા ંપોતાના સાCનુા ઘર) પાછા ફર) છે. હોર)બ ìયા ં

તેમણે ઘટેા ંરાéયા હતા. તમેણે પોતાની પ7ની િસ+પોરાહ અને તેના 0<ુોને એક ભરવાડ તર#ક) રાéયા હતા 

અને પોતાના િપYઓૃના દ)વ પાસેથી મળેલા ઘર) પાછો ફયê અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાથંી બહાર 

લાãયો." તેમના મતંãયો ઘર) પાછા જવાના îુ ંછે? તેમણે પોતાના સાC ુ!¿ો (8રLએુલ) ને îુ ંકÜુ ંહY ુ?ં તે 

િસ+પોરાહને ક)વી ર#તે સમäવતો હતો ક) ત ેઅને તેમના બે 0<ુો તેમની સાથ ેપ8ર*ચત છે ત ેબxુ ંજ છોડશે 

અને તેમની સાથ ેઅä¡યા તમામ અä¡યો અને તેમની પાસેના કોઈ સવાલોના જવાબ સાથે તમેની સાથ ે

^સુાફર# કરશે. 
 

ફાVનના ઘરમા ંએક બાળક ઉગાડવામા ંઆવે તેમ તેના િવચારો પણ તેમના Qવનની પાછળ હતા. તે હવે 

માણસ હતો. ¬સી વષI èૂના. તે ચાળ#સ વષI Cધુી િમyાનમા ંરહ)તો હતો અને સીનાય ?ીપક.પમા ં

જમીનનો ઢોળાવ શીéયા હતા ìયા ંતેમણ ેઘટેા ંચરાãયા ંહતા.ં ભગવાનએ તેમને અOભુવો અને તકોની 

ãયાપક તક આપી હતી. તનેે ઇçજ+તમા ંòેiઠ ?ારા તાલીમ અને િશ*(ત કરવામા ંઆવી હતી. તેમણે હ#° ુ

તર#ક) તેમનો વારસો સમìયો અને તેના લોકો પર દમન કર#ને અને †રતા0વૂIક Kલુામો તર#ક) જોવામા ં

આãયા હતા. ત ેજમીન પર રહ)તા હતા ક) ! તે વચનના દ)શના ર2તા પર દ)વના લોકોની આગવેાની કરશે. 
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ભરવાડ તર#ક) તેમણે ઘટેાનં ેસમQ તેમને ખબર પડ# ક) લીલા પîઓુ અને wલૂ પાણી Tા ંશોધÇુ.ં તણેે 

પોતાના Qવનકાળ દરિમયાન અOભુãLુ ંહY ુ ંક) તેણ ેફાtુન પાસે જવા માટ) ભગવાનને આ િવનતંી માટ) 

તૈયાર કયાI હતા અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાથંી બહાર લાãયો". 

 

к -#: 
1. ìયાર) તે િમyાનમા ંપાછો આવે છે 7યાર) ^સુા îુ ંકર) છે (|લોક 18)? ________________________ 

2. તે îુ ં0છેૂ છે? ___________________________________________________________________ 

3. |લોક 19 મા ંભગવાન ^સૂાને કઈ મા8હતી આપ ેછે? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેથી ^સૂા અન ેતેમOુ ંwુvંુબ ઇçજ+તમા ંપાછા ફરતા. ઈbર) Cચૂના આપી હતી તમે, ^સૂાએ તેમના 

હાથમા ં____________________________________________________ (હાથથી 20) લીધો હતો. 

5. ભગવાન મોસેસ Cચૂના આપે છે માગI સાથે Tાકં. તે ઇZછે છે ક) ^સૂાએ ä¡Lુ ંક) ફાtુને îુ ંકર# રÜુ ં

છે અને દ)વ ઇZછે છે ક) તે મોસેસને જવાબ આપે. છદંો વાચંો 21-23. 

 એ. ઇQ+ટ પાછા ફર) 7યાર) મોસેસ îુ ંકર) છે? ________________________________________ 

 બી. પરંY ુફાtુનના ÅદયOુ ંîુ ંથશ?ે ________________________________________________ 

સી. તો પછ# ભગવાન ફાtુનને îુ ંકહ)શે ત ેમોસેસન ેîુ ંકહ)શે? "ઇઝરાયેલ માર# 

____________________________  દ#કરો છે, અને ßુ ંતમને કßુ ંë,ં 'મારા દ#કરાને જવા દો ક) 

તેઓ મન ે________________________________________________________ કર# શક) છે.' 

ડ#. પરંY ુફાtુને ઈïાએલને (ઈbરના :થમજિનત 0<ુ) જવા દ)વાનો ઇAકાર કરશે; તો ભગવાન 

îુ ંકરવાના છે? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. આરોન ^સૂાના મોટા ભાઇ છે. ઈbર) હાtુનને îુ ંકરવાની Cચૂના આપી છે (િનગIમન 4:27)? 

______________________________________________________________________________ 

એ. તેમણે ભગવાન પવIત (માઉAટ િસનાઇ, માઉAટ હોર)બ) ની ^લુાકાત લીધી અન ે7યા ંતેમણે 

મોસેસને મõયા. îુ ં8રLિુનયન? તેઓ એકબીäન ેજોયા પછ# ક)ટલો સમય લાHયો હશ?ે સભંવતઃ 40 

વષI? 

  બી. હાVન  સાથ ે^સૂાએ îુ ંકLુù (|લોક 28)? 

 • __________________________________________ 
 • __________________________________________ 
 

7. એકસાથે મોસેસ અને હાtુન ઈïાએલીઓના વડ#લો સાથે વાત કર) છે. 

 એ :વ:તા કોણ હતા? _________________________________________________ (|લોક 30) 

 બી. તેમણ ેîુ ં*ચ„ો કયાI?________________________________________________________ 
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 સી. લોકોની :િત87યા îુ ંહતી (|લોક 31)? __________________________________________ 

 
 • __________________________________________ 
 • __________________________________________ 
 • __________________________________________ 
  

 

@"80$": હ) :m,ુ Tાર)ક મને લાગ ેછે ક) સRપણી માટ)ની સ0ંણૂI જવાબદાર# માર# છે અને ßુ ંગભરાયેલા ë.ં 

તમે તેને સહાય અને :ો7સાહન આપવા માટ) હાVનન ેમોસેસ આ+યો. તમે મારા માટ) પણ એમ જ કરો છો. 

પ8રવાર અને િમ<ો અને કદાચ મારા ચચIના લોકો પણ, ! મને તેમનો ટ)કો અને :ો7સાહન આપે છે, ખાસ 

કર#ને ìયાર) Qવન ®બૂ જ ^|ુક)લ લાગે છે, તે આપવા બદલ આપનો આભાર. તમ ેતેમને મારફતે મન ે

આવવા તમાર# હાજર# ખાતર# અને તેમના દયા ના કાયê તેમના શNદો ?ારા 2પiટ કરવામા ંઆવે છે. 

તકલીફના સમયમા ંઅને ઉજવણીના સમય દરિમયાન મને અAય લોકો માટ) સમથIન અને :ો7સાહન 

આપવા માટ) સ(મ બનાવો. આપણ ેäણીએ છ#એ ક) Tા ંબ ેક) <ણ ભેગા થાય છે તમે હાજર છો! 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4?-60 

એક એÇુ ંિવચારÇુ ંગમશ ેક) Qવન સરળ હશ,ે ખાસ કર#ને ìયાર) ઈbર) તેના હ)Yઓુ 0રૂા કરવા માટ) 

બોલાãયા. મોસેસને કÜુ ંહY ુ ંક), "äઓ, ßુ ંતને મોકgુ ંë ં... મારા લોકોન ેબહાર લાવવા ..." પછ# તમ ે

:mનુી ઇZછાને આધીન છો. પછ#, તેમણે ^સુા સાથે આ શNદોન ેખાતર# આપી, "ßુ ંતમાર# સાથે હોઇશ." 

પરંY ુ^સુાએ ä¡Lુ ંક) ભગવાનનો બોજ સરળ છે. ઇçજ+તવાસીઓએ પોતાOુ ંકાયI બળ છોડવા તૈયાર હતા? 

îુ ંઈïાએલીઓએ ઉજવણી કર# હતી ક) ઈbર) તેમને બચાવવા ^સુાન ેમોક.યા? îુ ં^સૂા ખર)ખર તેમના 

મિસહા હતા? 

 

! ર#તે અપે(ા રાખવામા ંઆવે છે તે બxુ ંજ કરતા, ભગવાન äñુOુ ંકાયI કરનાર તર#ક) દ)ખાવાOુ ંપસદં 

નથી તેના બદલ,ે તે દર)કને-ફાtુન અને તેના äñુગરો, ઈïાએલીઓ અને તેમના વડ#લોOુ ંBયાન દોLુù, અને 

એમ પણ કÜુ ંક), "ßુ ંભગવાન ë.ં" èુઓ, îુ ંથાય છે ત ેîુ ંથાય છે, કારણ ક) તે મોસસેને "દ)વની !મ 

ફાtુનની !મ" બનાવે છે. ઈbર) ^સૂાને ઇçજ+તમા ંિમyાનમાથંી તેમના મિસહા તર#ક) લાãયો હતો, 

ઈïાએલીઓ માટ)O ુ ંQવન પહ)લા ંકરતા ંવx ુ^|ુક)લ બALુ ંહY ુ.ં 
 

પરંY ુભગવાન ઉપજ નહÄ. તેમણે ઇઝરાયલની ચેåøપયન અને તેમના ñુ|મન સાથ ેએAકાઉAટર માટ) તૈયાર 

હતા. ફાtુન Tા ંતો ઉપજ આપતા નહોતા. ઈbર) ^સુાને તેના કમIચાર#ઓ સાથે સƒજ કયાI હતા, !નો 

ઉપયોગ ભગવાનએ કયê હતો. ફાtુન અને ઇઝરાયલના લોકોને અO7ુમે Aયાય અને દયા બનં ેલાવવા માટ) 

તે ક)વી ર#તે ઉપયોગમા ંલવેાયો હતો ત ેશોધો. 
 

ભગવાનએ દર)ક ãયå:તને એ જણાવવાOુ ંકÜુ ંક) તે ભગવાન છે. આપણે પણ આ યાદ રાખવાની જVર છે. 

અને, !મ !મ તે ઈïાએલને છોડાવવા માટ) ^સુાનો ઉપયોગ કર) છે, તેમ ભગવાન આપણને આપણા 

Qવનમા ંલાવે છે !થી આપણને ! Kલુામ બનાવવામા ંઆવે છે, તે હ)Y ુમાટ) આપણે એક જ સાચા 

પરમેbરને ઓળખી શક#એ, અને ઈC ુ*É2તમા ંતેમની 2વત<ંતા અOભુવી શક#એ, તેમOુ ંમહાન બચાવનાર 

. 
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 M4/<: વાચંો િનગIમન 5  
 

,Y0"4$: સમય આવી ગયો. ^સુા અને હાVન ફાtુન સાથે સામસામ ેહતા. તઓેએ તેમન ે! કÜુ ંતે કÜુ ં

નહોY ુ,ં પરંY ુઇïાએલના દ)વ યહોવાએ ! કLુù તે કÜુ.ં પરંY,ુ ફાVન રસ ધરાવતો નથી. તેમણ ેઠપકો 

આ+યો, ":m ુકોણ છે ક) ßુ ંતેની આ¢ાOુ ંપાલન કtંુ અને ઈïાએલીઓને જવા દ)? ßુ ંયહોવાને ઓળખતો 

નથી, અને ßુ ંઈïાએલીઓન ેજવા દઈશ ન8હ. "ફાtુનને આ માણસો મા< એક જ *ચ{તા કરતા હતા, એક 

ઉપkવ ! ઈïાએલીઓએ પોતપોતાના કામ કરતા હતા. 
 

L]ુની ર)ખાઓ દોરવામા ંઆવી હતી. આ L]ુ હY ુ ંઈbર) ઇçજ+તના †ર શાસકોના èુલમમાથંી પોતાના 

લોકોને બચાãયા હતા. :થમ નજરમા ંતે દ)ખાશે ક) મોસેસ અને ફાtુન િવરોધીઓ હતા. 
 

1. વા2તવમા,ં િવરોધી દળો કોણ હતા? ઉ7પિô 3: 14-15 èુઓ ______________ અને ____________ 

2. îુ ંઇડન ગાડIનમા ંબદલાઈ ગયો છે? _________________________________________________ 

માનવäિતના આ7માઓ માટ) L]ુનો ભગં 

 

ભગવાન માટ) ફાtુન માતાનો િનલIƒજ અવ¢ા 2પiટ છે. તે તેન ેäણતો નથી અને ચો[સપણે તેને 

અOસુરવાની જVર નથી. કારણ ક) તે ભગવાનની કદર કરતો ન હતો, તેથી તે ભગવાનના ñૂત, ^સુા અને 

હાtુનની આગળ ઊભા રહ)લા આ સદં)શવાહકોને તેમની પાસે કોઈ જ વાધંો નહોતો. 
 

ફર#થી, ફાVનને કહ)વામા ંઆãLુ ંક) ત ેઈïાએલીઓને જવા દ)વાOુ ંહY ુ.ં 

1. રણમા ંતેમની ^સુાફર#નો હ)Y ુîુ ંહતો? _______________________________________________ 

2. અને, જો તઓે ગયા ન હતા, તો તઓે ફાVનને ઈïાએલીઓ (|લોક 3) સાથ ેîુ ંકહ# શક)? ________ 

______________________________________________________________________________ 
 

T0"0"!: :થમ એAકાઉAટર ®બૂ સાર# ર#તે જવાOુ ંલાગYુ ંનથી. છદંો મા ં4 અને 5 ફાtુન ન8હવત અન ે

^સૂા અને આરોન માતાનો દલીલ માટ) શા માટ) ફાtુન ઇઝરાયેલ લોકો રણ મા ં0äૂ કરવા માટ) જવા 

જોઈએ ®બૂ ò]ેય ન હતી. કોણ હવે ઉપર# હાથ ધરાવે છે? ઇQ+ટના રાäએ îુ ંકLુù? 
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1. Kલુામના ચાલકો અન ેસૈિનકોને  ફાVનનો આદ)શ îુ ંહતો (ફકરો 6-7)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Kલુામના ચાલકોએ ઇઝરાયલના બાળકોમાથંી સૈિનકોન ેિનL:ુત કયાI. |લોક èુઓ 14 

2. ફાtુનના આદ)શથી કાયI શå:ત પર ક)વી અસર પડ# (|લોક 8)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ક)વી ર#તે ફાtુન ઈïાએલીઓ િવષ ેમાનતા? તેમણે îુ ંકÜુ ંહY ુ ંક) તેઓ છોડ# દ)Ç ુ ંઅને તેમના 

ભગવાન માટ) બ*લદાનો કરવાની ઇZછા છે? ___________________________________________ 

4. વકI ફોસIને િનયિં<ત કરવા માટ)ની તેમની પ]િત îુ ંહતી? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. આ છે.લા સદ#ની Pદરની ãયå:તઓ િવશે િવચારો ક) !ઓ લોકોના ઉપચાર પર સમાન િવચાર 

ધરાવતા હતા. આપણા હાલના જગતમા ંèુલમ થવાના ઉદાહરણો આપો. ãયå:તઓ કોણ છે? 

પ8રå2થિતઓ îુ ંછે? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. |લોક 10 મા ંKલુામ æાઇવરો અને ફોરમેનએ લોકોને îુ ંકÜુ?ં ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

કોઈ 2Sો વx ુકાયI તે ચો[સપણે ઇઝરાયેલી કાયIકાર# દળ સાથે સાર# ર#તે બેસતો ન હતો. Kલુામ 

æાઇવરોએ તેમને :વોટા માટ) દબાણ કLુù અને ìયાર) :વોટા મõLુ ંન હY ુ ં7યાર) îુ ંથLુ ં(|લોક 14)? 

______________________________________________________________________________ 

7. તેથી, 2વાભાિવક ર#ત,ે ફોરમેન ગયા અન ેફાtુનને અપીલ કર#. તેઓ મા ંîુ ં0છૂº ુ ં|લોક 15? _____ 

______________________________________________________________________________ 

8. અપે(ા îુ ંહતી? _________________________________________________________________ 

9. ફાtુનનો :િતભાવ îુ ંહતો (છદંો 17-18)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. તેમણે કોઈ પણ ર#ત ેતેના િવચાર બદલી? ____________________________________________ 

2Sો વગર તેમણે સ0ંણૂI :વોટા માગંવાOુ ંચાg ુરાéLુ.ં 

11. અમે આ !વા સમય ેિવિવધ શNદસ^હૂોનો ઉપયોગ કર#એ છ#એ. આપણ ેએÇુ ંકહ# શક#એ ક), 

"અåHનને વx ુગરમ મõLુ ંછે." અથવા, "! ગરમી ઉભો?" અથવા, "જો તમે ગરમી ન ઊભા કર# 

શકતા હોવ, તો પછ# રસોડામાથંી નીકળો." અથવા, તેઓ સરળ થઈ શક) તે પહ)લા.ં "અમે દર)ક 

:કારની શNદાડબંરનો ઉપયોગ કર#એ છ#એ પરંY ુઅમે ñુઃખ અને èુલમ ક) ! વx ુતીª છે તેના 

:કાશOુ ંિનમાIણ કરતા નથી. સૈિનકો પ8રå2થિત િવશ ેિનરાશાજનક લાગણી અOભુવ ેછે |લોક 19 îુ ં

કહ) છે? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. તમે äણશો નહÄ? ઈïાએલી સૈિનકોએ ફાtુન સાથે સ< 0tંુૂ કLુù હY ુ ંઅને તે તેમના માટ) રાહ જોતા 

હતા (|લોક 20)? અને îભુZેછા! તઓે આરોન અન ે^સૂાને îુ ંકહ) છે (|લોક 21)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 



34 

13. પ8રå2થિત સાર# દ)ખાતી નથી. ^સૂાએ îુ ંકLુù (|લોક 22)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. હવે લોકોએ લોકોની વચમા ં:mનુ ેિવનતંી કર# ત ેપહ)લા ં^સૂાન ેદ)ખાયો. તેની :ાથIના îુ ંછે? ____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4?-60: વ2Yઓુ રફ શVઆત માટ) બધં છે તેઓએ ફાtુન સાથેની તેમની સભાને 0ણૂI કર# દ#ધી છે, !ણે 

તેમને સ0ંણૂIપણ ેઅવગ¡યા, 8હ°નૂા દ)વની કોઈ પણ äણકાર# નકાર# દ#ધી, તેમના કામ બળજબર#થી 

કહ)વાય, અને કોઈ પણ äતની 0 ૂછંડ# આ+યા વગર જ Gટોની જ :વોટાની માગણી કર#. 
 

ઈïાએલી સૈિનકોને ઇçજ+તના Kલુામોના æાઈવરો ?ારા મારવામા ંઆવ ેછે, કારણ ક) લોકો ફાVનના આદ)શો 

અને ફાVનની ફાtુનની અપીલને બહ)રા કાન પર પડ) છે તે 0tંુૂ કર# શકતા નથી. મèૂરોની માગં જ રહ) છે. 
 

અને હવે, સૈિનકોએ મોસેસ અને હાtુન પર K2ુસો કાઢöો છે, કારણ ક) ઈïાએલીઓએ તેમને ફાદંો અને તેના 

અિધકાર#ઓને હાિન પહRચાડ# છે. 
 

?-O+>Pш$: તો, તમે îુ ંકરશો? પોતાને મોસેસની જHયાએ ^કૂો. તમ ેિમyાનમાનંા તમારા પોતાના 

ãયવસાયને Bયાનમા ંરાખતા હતા, તમારા િપતા સાCનુા ઘટેાનંે સભંાળતા હતા. તમ ેએક ઝાડÇુ ંબિન⁄ગ 

જોLુ ંક) !નો ઉપયોગ કરવામા ંઆãયો ન હતો !થી તમે ગયા અન ેતેને તપા2યા. તમે ઝાડમાથંી દ)વનો 

અવાજ સાભંõયો છે અન ેઇçજ+ત જવા માટ) અને તેના લોકોને જમીનમાથંી બહાર લાવવા માટ) દ)વના 

બોલાવીને 2થળ છોડ#ને Pત આãયો છે. તમે ઘર) ગયા, તમાર# પ7નીને કÜુ,ં અને છોડવાની તૈયાર# કર#. 

પછ# તમે અન ેતમારા wુvંુબીજનોએ ઇçજ+તમા ંલાબંા સમય Cધુી ^સુાફર# શV કર#. એકવાર તમે ઇQ+ટ 

પહRZયા 7યાર) તમે અન ેતમારા ભાઈને વડ#લો સાથે મõયા હતા ક) !ઓ તમેની સાથે શેર કર)લા બધા સાથે 

®બૂ જ અOwુળૂ છે. પછ# તમે ફાtુન સાથે વાત કરવા ગયા હતા અને હવે એÇુ ંલાગે છે ક) તે 7યાથંી 

ઉતારતો હતો. અન,ે બીèુ ંબxુ ંજ, લોકોએ તમારામા ંઅને તમારા નેY7ૃવમા ંિવbાસ Kમુાવી દ#ધો છે. તમાર# 

પાસે ઝાડાની બહારથી બોલાવેલા એકને છોડ#ને જવાની કોઈ જHયા નથી. તેથી, ઈïાએલીઓ 2Sો વગર 

Qવન Qવે છે અને તમ ેQવન Qવતા હોવ છો, !ને તમે Tાર)ય એકની આ કૉલન ેકારણે ઝાડમાથંી નહÄ 

માણી! Qવન Tાર)ક અથIમા ંલાગYુ ંનથી, તે કર) છે? 
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,-Q4a: અમે ફાVનની 2Sોમાથંી બનાવલેા Gટોની માગંણીની વાતાI વાચંી છે. દ)ખીતી ર#તે, Qવન 

^|ુક)લ હY ુ.ં હક#કતમા,ં Qવન અશT લાગYુ ંહY ુ ંતઓે ફાVન ?ારા ન[# કરવામા ંઆવેલા ધોરણોન ે0રૂ# 

કર# શક) તેમ નથી. ક)ટલીકવાર આપણ ેઊäI દોડ# શક#એ છ#એ અને વx ુકામ કરવાની જVર છે. Tાર)ક 

અમે ઉ7કટ ચલાવીએ છ#એ અને હèુ Cધુી વx ુલોકોને :ો7સાહન આપવાની જVર છે. Tાર)ક અમે સમય 

બહાર રન અને કામ સમા+ત નથી. ક)ટલીકવાર આપણ ેએÇુ ંઅOભુવીએ છ#એ ક) અમારા કરતા અમે 

અપે(ા રાખીએ છ#એ અથવા વx ુસ(મ છ#એ તેના કરતા વx ુઅપ(ેા છે. કદાચ તમાર# પાસે તમારા 

Qવનમા ંફારો-:કારો છે, !ઓ તમાર# Âચી અપે(ાઓ અને અશT માગંણીઓથી તમને િનયિં<ત કરવા 

માટ) ન[# છે. 
 

1. તમારા Qવનમા ંએક સમય યાદ કરો ìયાર) સજંોગોમા ંતમે !ટgુ ંમાગતા હતા ત ેકરતા ંવx ુમાગ 

કર# શકો છો? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમાર) îુ ંકરવાની જVર નથી ક) ! ફ:ત ઉપલNધ જણાય છે? _____________________________ 

3. ^|ુક)લ સમયમા ંતમન ેમદદ અને તાકાત Tાથંી જશો? __________________________________ 

4. મોસેસ ભગવાન પરત ફયાI ^સુાએ 0છૂºુ,ં "હ) :m,ુ શા માટ) ..." મોસસેના સજંોગોથી તમે ક)વી ર#તે 

:િતભાવ આપી શકશો? ___________________________________________________________ 

 

R!-/+>х$: ગીતશા£ના લેખક દાઉદને આવા સજંોગોમા ંઅOભુવ થયો. ના શNદો લખો ગીતશા£ 

86: 6-8. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. ડ)િવડ ભગવાન :ાથIના äય છે. ત ેભગવાન િવશ ેîુ ંäણ ેછે અને તે 2વીકાયI છે? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. |લોક 6 મા ંભગવાન પાસથેી îુ ં0છેૂ છે? ______________________________________________ 

3. ડ)િવડ તેના Qવનન ેહમણા ંક)વી ર#તે સમ! છે? ________________________________________ 

4. તેમના "મારા ^|ુક)લીના 8દવસ" નો તેનો ઉક)લ îુ ંછે? ___________________________________ 

5. તે શા માટ) ભગવાનન ેબોલાવે છે (|લોક 7)? __________________________________________ 

 

આ કલમો ^|ુક)લીની આપણા 8દવસમા ંઅમને આશા આપે છે. અમને ખાતર# છે ક) ભગવાન અમાર# 

:ાથIના સાભંળશે અને અમાર# *ચ{તાઓ સાભંળશ ેકારણ ક) અમે દયા માટ) પોકાર કર#એ છ#એ. તેમણે અમન ે

જવાબ આપવા માટ) પણ વચન આ+Lુ ંછે! ઇAડ):સ કાડI પર ગીતશા£ 86: 6-8 લખો. તેન ેમેમર#મા ં^કૂો 

^|ુક)લીના તમારા 8દવસમા ંઆ વચનને દોરો. 
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@"80$": ભગવાન સાથ ેશરે કરવા માટ) સમય કાઢો તમે તમારા Qવનમા ંઅOભુવી શક) તેવી ^|ુક)લ 

પ8રå2થિત. મોસેસની !મ, ભગવાનન ે0છૂવા માટ) 8હ{મતથી બોલો, "શા માટ)?" 0છૂવાથી શા માટ) િનરાશાની 

રડ# છે તેટgુ ંજવાબ માગતો નથી. ભગવાન ! તમાર# સાભંળે છે, તમાર# å2થિતને સમ! છે અન ેમોvંુ *ચ< 

äણ ેછે તેના માટ) તમારા િનરાશાને છોડો. તેમન ે! ગમે તે પસદં કર) છે, ìયાર) તે ઇZછે છે ક) તે તેમની 

બધી સાર# અને wૃપા” ઇZછા :માણે કરવામા ંઆવે. _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( . 

 

4?-60: અમે ભયાવહ પ8રå2થિતને äણીએ છ#એ !મા ંમોસેસ અન ેઈïાએલીઓ પોતાની äતને શોધી 

કાઢ) છે. તણાવ મહાન છે. îુ ંકરÇુ ંતે ä¡યા પછ#, ^સૂા ભગવાનન ેપાછો ફયê અને 0છેૂ છે, "îુ ંતમ ેઅહÄ 

આ લોકોને વધાર) ^|ુક)લી ઊભી કરવા માટ) અહÄ લાãયા છો?" મોસેસ ફાtુનની !મ જ યહોવાએ તમેને 

કરવા કÜુ ંહY ુ ંઅને ફાtુને ! કLુù છે તે બxુ ંફ)લાLુ ંછે. તેમના પર વx ુ^|ુક)લી. નીચે લીટ# છે: "તમ ે

તમારા લોકોને બચાવી નથી." 

આ એક િનણાIયક (ણ હY ુ.ં દર)ક ±ખો ભગવાન પર હતા, પણ મોસેસ ની ±ખો લોકો ફાtુનના èુલમથી 

^:ુત થવાના નથી કારણ ક) વડ#લો યોજના સાથે સમંત થયા હતા. તઓે 8રલીઝ થવાના નથી કારણ ક) 

હાVન વ:તા 2પીકર હતા અથવા મોસેસએ ! આ¢ા પાõયો હતો તે બxુ ંજ કLુù હY ુ.ં અને, તેઓ ચો[સપણે 

છોડાવવાના નથી કારણ ક) ફાVને તેમને જવા દ)વાનો િનણIય કયê. આખર), તેમના :કાશન થવાOુ ંજ હY ુ ં

કારણ ક) ભગવાન પોતે તે કરશે. કંઈ ન8હ અને કોઈ :mનુે ન8હ ગૌરવ લશેે. 
 

 M4/<:  વાચંો િનગIમન 6: 1-12. 
 

,Y0"4$: ભગવાન મોસેસનો જવાબ આપે છે. îુ ંતમે ઈbરના અવાજમા ંક)ટલાકં ઉôેજના અOભુવો 

છો? îુ ંતમે ઈïાએલીઓન ેછોડ# દ)વાની તેમની આYરુતાને સમજો છો, તે äણીને ક) સમય યોHય છે? !કબ 

(ઇઝરાયેલ) ના બાર 0<ુો ઇçજ+તની આ િવદ)શી mિૂમમા ંતેમના માટ) 0રૂા પાડવામા ંઆવલે તમામ 

જોગવાઈઓ અને ર(ણ સાથે એક શ8કતશાળ# રાiS તર#ક) િવકિસત થયા હતા. યહોવાએ તેમને ! જમીન 

આપી હતી ત ેજમીનનો કબજો લેવા માટ) તેમની સéંયાની જVર હતી. તેઓન ે:વાસ માટ) શાર#8રક ર#તે 

8ફટ કરવાની જVર છે તેઓ હાડI òમ ?ારા ચો[સપણે અઘરા હતા અને િશ2ત સહન કર#. તેમના 8દમાગ 

સમQ તેમના Qવતં 2વ+નોથી આગળ િવચારવા માટ) ખoચાઈ ગયા હતા અને તઓે એક નવી જમીન, 
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Kલુામીના èુલમ અન ેèુલમની Kલુામીમાથંી ^:ુત જમીનમા ંQવનની 0વૂાIOમુાન કરવાOુ ંશV કLુù હY ુ.ં 

હવે ભગવાન દર)કના Bયાન હતા કારણ ક) તેમને લાHLુ ંહY ુ ંક) તે એકમા< એવી ãયå:ત છે ! તેમના 

ëટકારો િવશે લાવી શક) છે. પોતાને ?ારા તઓે ફાtુન સામે ન0ુસંક હતા 
 

T0"0"!: િનગIમન 6 મા ંભગવાન એક શå:તશાળ# થોrુ ંશNદ સાથ ેવાતચીત શV થાય છે "હવે." સમય 

યોHય છે. બxુ ંજHયાએ છે સારમા ંતેમણે તમેને કÜુ,ં "હવે કમાAડર-ઇન-ચીફ તર#ક) ßુ ંચા¶ ë.ં તે 87યા માટ) 

સમય છે! "ત ેશVઆતથી જ 2પiટ કર) છે ક) ત ેફાtુન સાથે îુ ંકરશે, !ણે ફાtુનને મજüતૂ હાથથી  

ઇઝરાયેલીઓ પોતાના દ)શમાથંી બહાર કાઢવા માટ) દોયાI હતા (1 |લોક). 
 

1. ફર# એકવાર ભગવાન તે કોણ છે મોસેસ સાથ ે2થાપના. તે લોકો îુ ંઇZછે છે, ^સૂા સ8હત, તેના 

િવષે îુ?ં 

 એ. |લોક 2: _____________________________________________________________ 

 બી. |લોક 3:_____________________________________________________________ 

નRધ: |લોક 3 ઈbરOુ ંનામ બોલ ેછે. અíાહમ, આઇઝેક અને યાwબૂને તે ઓલમાઇટ# 
અથવા અલ-શાદાઈ (હ#°)ુ તર#ક) ઓળખાY ુ ંહY ુ.ં પરંY,ુ તેમણે પોતાની äતને આ 
|લોકમા ંપોતાની äતને ઓળખી કાઢ#ન ેભગવાન તર#ક) પોતાની äતને äહ)ર કર# 
નથી. નામ ભગવાનએ ભગવાનને સકં)ત આ+યો હતો ! વx ુãયå:તગત, વx ુઘિનiઠ 
હતો, અને !ણ ેપોતાના લોકો માટ) 0રૂા પાડØા અન ેતમેની સભંાળ લીધી. ત ેિનગIમન 
3: 13-15 મા ં^સૂાને આપેgુ ંનામ છે. 8હ° ુશNદ યહવાહ છે. 

2. તે તેમને યાદ કરાવે છે ક) તેમની પાસે આ લોકો સાથ ેકરાર છે અને કરારમા ં_________________ 

ના _________________ (|લોક 4) સમાવેશ થાય છે. તે નRધÇુ ંરસ:દ છે ક) ìયાર) તેઓ :થમ 

કનાન આãયા 7યાર) તઓે તમેના પોતાના જ દ)શોમા ંએ*લયAસ (:ધાનો) તર#ક) રહ)તા હતા. 

3. પછ# તે કહ) છે, "મo ________________________ ના લોકોના __________________ ને સાભંõLુ ંછે 

!મને ____________________ _______________________ તર#ક) પકડ# રાખે છે, અને માર# પાસે 

________________________________ મારા _____________________________________ છે." 

 
 

,Y0"4$: આ તમામ વષê દરિમયાન, આ બધી પેઢ# ?ારા, ઈíાહ#મ સાથે કર)લા કરારને ઈbર યાદ છે 

કોઈ Qવતો હતો ! યાદ રાખશે. તેમના વચનો માટ) તમેની પાસે કોઈ જવાબદાર નથી. પરંY ુતે વફાદાર 

છે. તેOુ ંવચન કાયમ રહ) છે. તેમણે અíાહમ, આઇઝેક અને !કબને કÜુ ંહY ુ ંક) તે સમયના આ (ણે તેમના 

માટ) છે. તેઓ Cરુ*(ત ર#ત ેઆરામ કર# શક) છે હક#કતમા,ં îુ ંબxુ ંજ થઈ રÜુ ંછે !મ તેમણ ેઅíાહમને 

કÜુ ંહY ુ ંક) તે ઘણા વષê પહ)લા ંકરશે? 
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1. ઉ7પિô 15: 13-14 વાચંો. આ કલમો îુ ંભાખે છે? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમણે !કબને બેથલેમા ંજણાãયા હતા તે યાદ કરો ઉ7પિô 28: 13-15 èુઓ આ કલમો îુ ંભાખ ે

છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

,!> JW- .)ш> ш<х<? -)? (િનગIમન 6): દ)વે ^સુાન ેકÜુ ંહY ુ ંક) ત ેકોણ હતો અન ેîુ ંકરવાOુ ં

હY ુ.ં 
 

1. ^જુબ ઈbર િવશ ેäણવાની જVર છે ત ેએક મા< સ7ય îુ ંછે |લોક 6? ______________________ 

2. આગળની સ7ય ત ેતેમને äણવા ઇZછે છે ક) તઓે ક)વી ર#તે äણશ ેક) તે ભગવાન છે. 

 એ. |લોક 6: ßુ ંલાવીશ _____________________________________________________ 

 બી. |લોક 6: ßુ ંિવત8રત કર#શ _______________________________________________ 

 સી. |લોક 6: ßુ ંછ#નવીશ ___________________________________________________ 

 ડ#. |લોક 7: ßુ ંલઈશ ______________________________________________________ 

 ઈ. |લોક 7: ßુ ંહશે ________________________________________________________ 

 એફ. |લોક 8: ßુ ંલાવીશ ____________________________________________________ 

 Q. |લોક 8: ßુ ંઆપીશ _____________________________________________________ 

 તેમણે શNદો 0નુરાવતIન કર#ને 0ણૂI કર) છે, "________________________________________" 

 
 

-)O+>Pш$: લોકો ! કહ) છે તે મોસેસની બધી બાબતોનો િવચાર કરવા થોડો સમય લો. કારણ ક) તે 
ભગવાન હતા, તેમણે તમેના લોકો !ને તઓે :ેમભયાI માટ) આ બધી વ2Yઓુ કરશે. તેઓ વx ુકંઇ ઇZછતા 

હશે? તેમણ,ે સારમા,ં તેમને િવbOુ ંવચન આ+Lુ ં|લોક મા ં7 તમેણે તમેના ભગવાન હોઈ તેમના કરાર રાખે 

છે! îુ ંતમને એમ નથી લાગYુ ંક) મોસેસ અને હાtુન ઈïાએલીઓન ે! બધી વ2Yઓુ શેર કરવા કÜુ ંહY ુ ંતે 

કહ)વા માટ) ઉ7સા8હત હતા? તેઓ ઈïાએલીઓને જણાવવા માટ) આકરા :હાર કર) છે અને 9 |લોકમા ં

આપણન ેકઈ ર#તે જણાવવામા ંઆãLુ ંછે, તેઓએ ^સુા અને હાtુનનો સદં)શો મળેãયો? _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

તમે તેમન ેદોષ આપી શકો છો? મોસેસ અને હાtુનની 8રપોટI િવશે તઓે કોઈ પણ ર#તે સાભંળવા માગંતા ન 

હતા. તેઓ િનરાશ થયા હતા. ìયાર) િનરાશ થઈ äય 7યાર) îુ ંતમે હકારા7મક અને :ો7સાહક શNદો 

સાભંળવા અન ે:ા+ત કરવા માટ) એક ^|ુક)લ સમય છે? િનરાશા એ એક એવો સમય છે ક) ìયાર) આગળ 

વધવા માટ) 8હ{મત ન હોય. બxુ ં®બૂ ^|ુક)લ છે. 8હ{મતની અછત, જોખમો લેવા, Qવનની તકોમા ંભાગ 
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લેવા, અને આગળ વધવા અને નવા સાહસોનો અOભુવ કરવા માટ) :ેરણાથી ñૂર છે. િનરાશામા ંãયå:તની 

ઊäIનો વપરાશ થાય છે અને મા< દર)ક 8દવસ, (ણથી (ણભર રહ)વા માટ) પરવાનગી આપે છે. 
 

1. િનરાશ થવાનો તમારો અOભુવ îુ ંછે? _______________________________________________ 

2. તમાર# િનરાશાOુ ંકારણ બને તેવી ક)ટલીક બાબતોને ઓળખો: __________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. તમે િનરાશામા ંક)વી ર#તે :િતસાદ આપશો? ___________________________________________ 

4. તમને કોણ આશા આપ ેછે તે કોણ છે? _______________________________________________ 

5. îુ ંતેમના :ો7સાહન 2વીકારÇુ ં^|ુક)લ છે? _____________________________________________ 

 

 

@"80$": હ) ભગવાન, Tાર)ક ßુ ંિનરાશ થવાની સભંાવના ë.ં Qવન મન ેનીચ ેબનાãયા બxુ ં^|ુક)લ લાગે 

છે તે સમય દરિમયાન આશાના તમારા સદં)શને સાભંળવા માટ) મન ે8હ{મત આપો. આશાના તમારા સદં)શા 

પર કાયI કરવા માટ) મને શå:ત આપો મન ેિવbાસ કરો ક) તમે મારા પર ભરોસો રાખો, ! મને આશા આપે 

છે. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( 1 

T0"0"! (.$(0!$ = 6"^%): પરંY ુફાVનના હાથમાથંી પોતાના લોકોને છોડાવવાના ં:mનુા કાયI પર 
આિòત ન હતા ક) ઇઝરાયલેએ તેમના સદં)શ સાભંõયા અને :ા+ત કયાI, અથવા તમેને :ો7સાહન આ+Lુ ં

અથવા િનરાશ કયાI, અથવા આશાવાદ# અથવા િનરાશાજનક Qવન Qવી રXા હતા. 
 

1. મા ંભગવાનને ^સુાએ îુ ંકરવાOુ ંકÜુ ં|લોક 11?____________________________________ 

2. મોસેસ ભગવાનન ેક)વી ર#તે જવાબ આપે છે (|લોક 12)? ____________________________ 

3. :ામા*ણકપણ,ે અહÄ આપણી પાસે એક ãયå:ત છે ! હાડI સમય બોલતા હોય છે, ! આપણે äણીએ 

છ#એ તે બધા માટ) પણ હડપ કર# શક) છે, અને ભગવાન તેને ફર#થી રાäન ેમોકલી રXા છે !મણ ે

તેમને કÜુ ંક) તે ભગવાનને ઓળખતો નથી, તો શા માટ) તે તેમની વાત સાભંળે? :થમ વખત આ 

રાäએ 2Sો ñૂર કર# હતી. આ સમય ેતે ઈïાએલીઓન ે^ ૂઝંવણમા ં^કૂાવી દ)શે અને મોસેસન ેપણ 

ઘüુ ંખરાબ કરશે? જો ઇïાએલ ! :mનુ ેäણે છે, તો તે સાભંળશે નહÄ, શા માટ) ફાtુન ભગવાનન ે

ઓળખતો નથી? 
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,Y0"4$: હવે અમાર# 87યામા ંિવરામ છે ગમ ેતે કારણોસર, વાતાI ચકરાવો લે છે િનગIમન 6: 13-27 

મા,ં !ઓ ઈïાએલી wુvંુબોના વડા હતા તેમની એક ±િશક વશંાવળ# છે ર)ઉબને, િશમયોન અને લેવીના 

wુળના wુvંુબોના નામના wુvંુબો હતા. શા માટ) આ નામોનો ઉ.લેખ અહÄ થાય છે તે Pગે અિનિÕત, અમાર# 

પાસે એક શT કારણ છે આ બધા નામો વZચ ેઅમે |લોક મા ંકહ)વામા ંઆવે છે 20 મોસેસ અને આરોન 

વશં િવશ ે

 

1. મા ંિપતા અ◊મ િવશે îુ ંકહ)વાLુ ંછે |લોક 20? તે îુ ંકર) છે? અ◊મ અને યોચેબેડ ક)વી ર#તે 

સબંિંધત છે ?____________________________________________________________________ 

2. અ◊મ તેની કાક#થી લHન કર) છે તેઓન ેબ ે0<ુો __________________ અને_________________ 

3. તેઓની 0<ુી પણ આ વશંાવળ#મા ંશામેલ નથી કારણ ક) 0tુુષો ?ારા રકતર)ખા પસાર કરવામા ં

આવી હતી. તેમ છતા,ં તમને યાદ છે, નબંરો 26:59 નામ ?ારા તમામ <ણ ભાઈબહ)નોનો ઉ.લખે 

કર) છે. 0<ુીOુ ંનામ îુ ંહY ુ?ં ________________________________________________________ 

 

-)O+>Pш$: આ ભાઈઓના વશંજોએ લેવીના wુળમાથંી છે તે ચકાસવા માટ) અને 26 અને 27 ની કલમો 

અOસુાર ખાતર# કરવા માટ) આ મદદ ન કર# શક) ક) આ જ આરોન અને મોસેસ ત ેજ 0tુુષો હતા !મણ ે

ભગવાનન ેબોલાãયા હતા અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાથંી બહાર લઈ જવાOુ ંકÜુ"ં ... તે એ જ લોકો હતા 

!મણે ઇçજ+તના રાä ફાtુન સાથે વાત કર# હતી. આ કૌvંુ*બક ર)કોડIએ આ હક#કતોની ચકાસણી કર# છે. 
 

અમે એ પણ äણીએ છ#એ ક) ^સુાની પેAટાટºકુના લખેક છે, બાઇબલના આ :થમ પાચં 02ુતકો. îુ ંતે 

^સૂા માટ) અગ7યOુ ંબની શક) છે ક) તે ર)કોડI દશાIવે છે ક) તે ઈbર) તનેા લોકોન ેિમસરમાથંી બહાર લાવવા 

માટ) બોલાãયા હતા? îુ ંતે મહ7વOુ ંહY ુ ંક) લોકો äણતા હતા ક) તે પણ 8હ° ૂહતો, !ને ઈbર) ઇઝરાયલીના 

^åુ:ત માટ) પસદં કયાI હતા અને તેની વશં તે 0રુવાર કર# હતી? કારણો અિનિÕત છે પરંY ુમા8હતી 2પiટ 

છે. 
 

 &'.)# @d: îુ ંતમને લાગે છે ક) 8હ° ૂલોકો, ઈïાએલીઓ, ફાtુનના હાથમાથંી બચાવવા માટ) 8હ°નૂે 

લઈ ગયા? ક)મ અથવા ક)મ નહÄ? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 7  
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T0"0"!: ^સૂા અન ેહાtુને પહ)લીવાર ફાtુનને મõયા 7યાર) એક જ શNદ કામ ન કરતો (િનગIમન        

5: 1-2). તેમ છતા,ં ઈbર) ^સુાને કÜુ ંહY ુ ંતે :માણે ઇવAે§સ ચાg ુજ રહ)શે. 
 

1. િનગIમન 6:30 મા ંઆપણ ે|લોક 12 મા ંવશંાવળ#મા ંઅટવાLુ ં7યાર) તે જ શNદો સાથે શV થાય છે. 

ક)વી ર#તે |લોક 12 સમા+ત થાય છે? ની કલમમા ંîુ ં0છેૂ છે ત ેજ :~ છે ^સુા 30? __________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન મોસેસ કંઈક સમäવવા માટ) જVર# મા ં^સુાએ îુ ંકÜુ ંિનગIમન 7: 1? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન ફાtુનમા ંભય, ધાક અને આદર બનાવશ,ે !થી તે ^સૂાને ભગવાન તર#ક) માને. ઇçજ+તના 

લોકોએ ઘણા દ)વોની 0äૂ કર# હતી પરંY ુહવે તેઓ બધા દ)વતાઓના ભગવાનના િવ2તર)gુ ં

હાથમા ંŸકુાદો, આÕયI અન ેશ8કતશાળ# wૃ7યો અOભુવી રXા હતા. 

3. મોસેસ ભગવાન આદ)શ બxુ ંકરÇુ ંહY ુ.ં મોસેસ અને હાtુને îુ ંકરવાની :થમ આ¢ા હતી (|લોક 

2)? ___________________________________________________________________________ 

4. ભગવાન કહ) છે ક) ફાtુનOુ ંîુ ંથશે: 

 એ. |લોક 3: તે ______________________ ફાtુનના _____________________________ કરશે. 

બી. |લોક 3-4: તેમ છતા ંભગવાન ____________________ તેમના _______________ અને 

_________________________________ ઇQ+ટ દ)શમા,ં _________________ __________ ન8હ 

સી. |લોક 4: પછ# ભગવાન ઇçજ+ત પર તેમના હાથ ^કૂ) કરશે અને મહાન 

__________________________________________ ?ારા ______________________ લાવશે. 

 તેમના યજમાનો કોણ છે? ________________________________________________________ 

 ડ#. |લોક 5: પ8રણામે, ઇçજ+તવાસીઓ îુ ંäણશ?ે ____________________________________ 

5. મોસેસ અને હાtુનની આ¢ા પાળવી અન ેયહોવાએ ! આ¢ા આપી હતી ત ે:માણ ેકLુù. ^સૂા îુ ં

હતો? _________________________ એરોનની “મર ક)ટલી હતી? __________________________ 

 
 

'"( 9 

,Y0"4$: આ :87યા ?ારા ભગવાન મોસેસ અન ેઆરોનને ક)ટલી કાળQ0વૂIક માગIદશIન આપે છે તે 

Bયાનમા ંરાખÇુ ંરસ:દ છે. તેઓ સતત તેમન ેîુ ંથવાOુ ંછે ત ેPગેની મા8હતી આપે છે !થી ìયાર) તે થાય 

7યાર) આÕયI નહÄ થાય. પછ# તે તેમન ેમાગIદશIન આપે છે ક) તઓે îુ ંકરવાના છે. આ લગભગ નેY7ૃવ 101 

!વી લાગ ેછે. ભગવાન :87યા ?ારા તેમને માગIદશIન છે. તેમણ ેતેમને આ અસાધારણ સRપણી આપી નથી 

અને પછ# તેમન ેછોડ# દ#ધી છે. એકવાર બxુ ંથઈ äય પછ# 87યા શV થાય છે. 
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к -#: 
1. ફાtુન એક ચમ7કાર કરવા માટ) તેમને 0છૂવા રÜુ ંછે |લોક મા ંભગવાન મોસેસ અને આરોન 

Cચૂના îુ ંછે 9? _________________________________________________________________ 

2. તે પયાI+ત સરળ લાગYુ ંહY ુ ંતેથી તેઓ ફાtુન પહ)લા ંäય છે અને બxુ ંજ ભગવાન જણાãLુ ંહY ુ ં

ક), !મ જ ગયા અથવા ત ેકLુù? અમે છદંો 11 અને 12 મા ંîુ ંકહ)વાLુ ંછે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ભગવાન તેમને કÜુ ંહY ુ ંક) îુ ંથશે! 

3. પરંY ુપછ# îુ ંથLુ?ં ______________________________________________________________ 

4. આ વાતાIનો આ ભાગ એક ñુ: ખદ Pત છે. |લોક 13 એ ફરોનના Åદયના આBયાç7મક 

િવÊતુચાäIનો છે. ત ેસાtંુ નથી આપણે îુ ંશીખી શક#એ? _________________________________ 

5. આ |લોક :માણ ેતમે તનેા Åદયને શા માટ) કઠોર બALુ ંછે, તેના િવશે તમ ેîુ ંિવચારો છો? ______ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

P+%L-+,-: અમ ેપાઠ 3 ના Pતમા ંઆવી ગયા છ#એ. પાઠ 4 ભગવાન અન ેઇçજ+તની mિૂમમાથંી 

તેમના લોકોના ëટકારો િવષેની વાતાI સાથે ફર# શV થશે. આપણે કામ પર ઈbરની શå:ત જોîુ ંકારણ ક) ત ે

તેમના Aયાયી હ)Yઓુ માટ) ^સૂા અને હાtુનનો ઉપયોગ કર) છે. !મ !મ જમીનના શાસકો પર Ÿકુાદામા ં

મોસેસના કમIચાર#ઓનો વધારો થયો છે તેમ, આપણ ેતેમને તેમના 8દãય :ેમ અને દયાને તેમના લોકો પર 

ર)ડØા, !મ ક) તેમને પહRચાડ) છે. 
 

પાઠ 1 અને 2 એ 2ટ)જ સેટ કયê છે. અમે વાતાIના :ાથિમક પા<ો ઓળખી કાઢöા ંછે અમે મોસેસ સાથે 

બિન⁄ગ ઝાડાની સાથે હતા, કારણ ક) દ)વે તેને પોતાના પા<ોને ñૂર કરવા માટ) બોલાãયો હતો "ìયા ંતમે 

ઊભો છો તે પિવ< mિૂમ છે." Tાર)ક અમે ઈZછ#એ છ#એ ક) આપણી પોતાની ઝખંના અને અમાર# પોતાની 

પિવ< mિૂમ હતી. અમ ેઈbરના અવાજને અમારા નામથી બોલાવીîુ ંઅને અમાર# સRપણીઓન ેમોસેસના 

કોલ તર#ક) 2પiટ બનાવીîુ.ં 
 

અમાર# પાસે આવા ઝાડÇુ ંછે ! આપણા Åદયમા ંબળે છે, ઈbરOુ ંવચન. gકુ મા ં24:32 તઓે તેમના 

0નુજzવન બાદ તેમન ેઆવી પછ# અમે ઈCનુા િશiયોની બે ચચાI કર# શકો છો. તઓે એકબીäને îુ ં0છેૂ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

અમાર# પાસે તેમની હાજર#મા ં:વેશવાનો અને પિવ< mિૂમ પર ઊભા રહ)વાનો િવશેષાિધકાર છે. અમે 

તેમની હાજર#મા ંઆવીએ છ#એ કારણ ક) આપણ ેતેમની સાથે :ાથIના કર#એ છ#એ, આપણા ંગીતો અન ે

ગીતશા£ ગાયન કર#એ છ#એ અને આપણી આભારિવિધ અને :શસંાથી તેમની 0äૂ કર#એ છ#એ. ફાtુનOુ ં
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Åદય કઠણ બની ગLુ ંહY ુ ંકારણ ક) તે ભગવાનને ઓળખતા નહોતા અન ેતે તેના શNદ સાભંળવા માટ) 

નહોતા, કારણ ક) તે મોસસે અને હાtુનના અવાજ ?ારા તેમને આãયા હતા. ભગવાન તેમના શNદ ?ારા બોલે 

છે અને અમે બધા તેમના અવાજ સાભંળ#ન ેિવશેષાિધકાર છે. 
 

@"80$": હ) :m ુદ)વ સવIશå:તમાન, !મ તમે ^સુા અને હાtુનની સાથે હતા, તમે માર# સાથે હાજર છો. 

તમે ઇZછો છો ક) ßુ ંતમાર# હાજર#મા ંઆવીશ, સ7યOુ ંવચન સાભંળો અન ેતમે îુ ંકહ)શો તે આધીન જવાબ 

આપો. મને ®.ુgુ ંઅન ે<હણ કરનાtંુ Åદય આપો. મન ે! ÅદયOુ ંવચન આ+Lુ ંછે તે કરવા માટ) તમે 

િવbાસ કરો. *É2ત ઈCમુા ંમારા માટ) તમારા માટ)ના મહાન :ેમને અOwુળૂ થવા માટ) મને Åદય0વૂIક 

:ાથIના કરો. ખાસ કર#ન,ે ભગવાન, આ 8દવસે ßુ ંતે 0છૂો ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4?-60 

તણાવ તીª બને છે. ફાtુને ઈbરના લોકોને છોડાવવા માટ) ના પાડ# દ#ધી અને ભગવાન તેન ેઅíાહમ 

સાથે કર)લા કરારને äળવી રાખવા તેમના :ામા*ણક હ)Yનુે અOસુર) છે "ßુ ંતેઓના ñુ: ખીઓન ેäüુ ંë,ં 

અને ßુ ંિમસરવાસીઓના હાથમાથંી તેઓન ેછોડાવવા અને તે mિૂમમાથંી એક સાર# અને િવશાળ mિૂમમા ં

લઈ આવવા નીચ ેઆãયો ë.ં" પણ, ફાVનની હઠ#લા અને અિવરત Åદયથી ન8હ પણ તેમણે ! કરવા માટ) 

ન[# કLુù છે તે 0ણૂI કરવાથી. 
 

વાતાI કથા બહાર આવ ેછે અને L]ુ પર ભડકો èુઓ. લડતા પ(ો કોણ છે? ઈïાએલીઓ Kલુામીમાથંી ^:ુત 

થયા પછ# îુ ંકર) છે? તેમના વક#લ કોણ છે? ìયાર) ભગવાન તેની િવtુ] બળ 2વીકારશે નહÄ 7યાર) îુ ં

અસાધારણ અથI છે? તેમના લોકો માટ) ભગવાન ના રહ)િમયત ધબકારા શોધો 
 

^સુાએ કમIચાર#ઓને રાéયા અને દ)વે આદ)શો આ+યા. ઈïાએલીઓના ëટકારો િવષે ! આદ)શો આ+યા 

હતા, એ îુ ંઆદ)શો હતા? અ\યાસ કરતી વખતે તમાર# ક.પનાનો ઉપયોગ કરો. વાતાI પ8રå2થિતઓમા ં

દાખલ કરો અને ભગવાન ઇઝરાયેલ દમનકાર# èુલમ તોડવા માટ) પસદં િવિવધ અથI S)ક. 
 

ઇઝરાયેલ માટ) તેનો અથI îુ ંછે ક) ત ેભગવાન હતા? તેઓ ક)વી ર#તે Qવશે એમા ંîુ ંતફાવત છે? તેઓ ફ:ત 

કોઈ પણ ãયå:ત ન હતા. તઓે દ)વના લોકો તમેના ?ારા અને તેમના માટ) અલગ પાડવામા ંઆãયા હતા. 

આ પાઠ દરøયાન તમાર# äતને :~ 0છૂો, "મારા Qવન માટ) તેનો અથI îુ ંછે ક) ßુ ંભગવાન ?ારા અલગ 

કરવામા ંઆવી છે તનેે ફ:ત સેવા આપવા માટ)?" 
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4?-60: અમે ફાtુન, તેના ¢ાની માણસો અને äñુગરો અને äñુગરોથી ^સૂા અને હાtુન સાથે પાઠ 3 

0ણૂI કLુù છે. આરોનOુ ં2ટાફ સાપ બની ગLુ ંહY ુ ંäñુગરોના કમIચાર#ઓ પણ સાપ બAયા અને પછ# 

આરોનના સાપએ તેમના કમIચાર#ઓને ગળ# લીધી. આ ચમ7કા8રક સકં)ત હોવા છતા ંફાtુનOુ ંÅદય ^|ુક)લ 

હY ુ;ં તેમણે સાભંõLુ ંન હY ુ ંતે બધા જ એÇુ ંથLુ ંક) !મ :mએુ કÜુ ંહશે. 
 

આ પાઠમા ંદસ +લગેના અહ)વાલ છે. ઘણા લોકોએ એક wુદરતી ઘટના તર#ક) દર)ક +લેગન ેસમäવવાનો 

:યાસ કયê છે. ઉદાહરણ તર#ક), દર વષ» નદ# પરની જમીન પર નાઇલ નદ#ના 0રૂ અને સ^]ૃ ખિનજો 

અને પોષક ત77વોOુ ંપાણી. આ નદ#ના પ…ાના ર:ત રંગીન માટ#ને ચ8કત કર) છે. ફર#, જમીન પર વારંવાર 

શાપ તે તીડ પર આ7મણ કર) છે ! પાકને બગાડ) છે. િવ¢ાન દસ +લેગમાથંી નવ સમäવી શક) છે. તેમ 

છતા,ં આ િવપિô ભગવાનના 2પiટ wૃ7યો હતા !મા ંતમેણે પોત ેજ સાચા પરમેbર બAયો હતો, નાઇલના 

દ)વો ન8હ. આ અ\યાસ તમને ઈઝરાયેલ અને ઇçજ+તના ઇિતહાસમા ંઆ સમય િવશે બાઇબલ îુ ંકહ) છે 

તેOુ ં¢ાન આપવાનો છે. ઇિતહાસમા ંફાtુનOુ ંશાસન અને ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwબૂના દ)વ સાથેના 

તેમના એAકાઉAટરનો ર)કોડI છે, ! ઇçજ+તના રાäના મહાન èુલમથી તમેના લોકોને છોડાãયા હતા. 
 

 M4/<: ઈïાએલીઓ પર દ)વે ! ñુiટો લીધા હતા ત ેિનગIમન 7: 14 થી 11:10 મા ંનRધાયા હતા. આ 

:કરણોની સ*ં(+ત ઝાખંી કરો દર)ક સદંભI માટ) +લેગન ેઓળખીન ેઆ ચાટI ભરો. આ િવહગંાવલોકનને 

પગલે અમ ેãયå:તગત +લગે પર વx ુનQકથી જોîુ.ં 
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િનગIમન 7: 14-24  

િનગIમન 8: 1-15  

િનગIમન 8: 16-19  
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િનગIમન 10: 21-29  

િનગIમન 11: 1-10  

 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 7: 14-24. 
 

к -#: 
 

1. |લોક 14 મા ંભગવાન મોસસેને કÜુ ંક) ફાtુનOુ ંÅદય ___________________ હYુ ંઅને તેમણે 

___________________________________________________ લોકોને લોકોને જવા દ)વાOુ ંકÜુ.ં 

2. |લોક 15: મોસેસને ઈbરના ંCચૂનો îુ ંહતા? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

નાઇલ ઇçજ+તના દ)વોમાનંો એક હતો. મોસેસ નદ# પર ફાtુન મળવા માટ) તમેના હાથમા ંભગવાન 

2ટાફ સાથે હતી. િનગIમન 7: 1 મા ંઆપણે શીéયા ક) ઈbર) ^સૂાને ફાtુનને દ)વની !મ બનાãયા છે. 

નાઇલ ખાતેની આ બેઠક લગભગ નાઇલના દ)વ અન ેઇïાએલના દ)વ વZચ ેએક શોડાઉન બની 

રહ# છે. 

3. આ સમય Cધુીમા ંફાtુને સાભંõLુ ંનથી (|લોક 16). પછ# ^સૂા કહ) છે, "આ ભગવાન કહ) છે, 'આ 

?ારા તમે äણશો ક) ßુ ંભગવાન ë ં...'" ^સૂાએ îુ ંકÜુ ંક) તે |લોક 17 મા ંîુ ંકરશે?_____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. કલમ 18: પ8રણામ îુ ંઆવશે? ___________________________________ અને ____________ 

________________________________________________________________________ 
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5. |લોક 19 મા ંઆપણે äણીએ છ#એ ક) ભગવાનનો Ÿકુાદો ક)ટલો ãયાપક હશે. તથેી, ઈbરના 

કમIચાર#ઓને ઊભા કરવામા ંઆãયા અન ેનાઇલ નદ#ના પાણીને <ાટક# દ#ધા. |લોક 21 મા ંઆપણ ે

äણીએ છ#એ ક) તે જ ખરાબ હY ુ ંકારણ ક) તઓેએ કÜુ ંહશે. પરંY,ુ |લોક 22 મા ંîુ ંથાય છે?  

______________________________________________________________________________ 

6. અને ફાtુનOુ ંÅદય ________________ રÜુ ંહY ુ ંતેમણ ે^સૂાને ___________________ ન હોત. તે 

તેના મહ)લમા ંગયો અન ે______________________________________________ (છદંો 22-23). 

7. દરિમયાન, ઇçજ+તવાસીઓના પ8રણામ îુ ંહતા, કારણ ક) ફાtુને આ¢ા પાળવાનો ઇનકાર કયê હતો? 

______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( 3 

,Y0"4$: ìયાર) તમે બાઇબલનો અ\યાસ કરતા હોવ 7યાર) તે િવભાગમા ંવારંવાર વપરાતા શNદો 

શોધવાOુ ંમહ7વ0ણૂI છે. સામાAય ર#તે તેનો 0નુરાવતIન થવાOુ ંકારણ એ છે ક) તઓે બાઈબલના સ7યને 

સમજવા માટ) મહ7વ ધરાવ ેછે. ઉદાહરણ તર#ક), એક શNદ, આ 11 કલમોમા ંચાર વખત વપરાય છે 

(િનગIમન 7: 14-24). આ ચાટI 0ણૂI કરો નRધ કરો અને આ દર)ક સદંભêમા ંશNદ "2ટાફ" માકI કરો. 
 

  &3'0    ,!> R,"g .)ш> h%& кK%& ->  
િનગIમન 7:15 2ટાફ એક સાપ મા ંબદલાઈ 

િનગIમન 7:17  

િનગIમન 7:19  

િનગIમન 7:20  

 

અમે 2ટાફ િવશે îુ ંäણો છો? િનગIમન 4:20 મા ંîુ ંકહ)વાLુ ંહY ુ ંિનગIમન 4:20? _____________________ 

યાદ રાખો ક) ભગવાનએ ફાtુન અને ઇçજ+તના લોકો પર Ÿકુાદો äહ)ર કરવાના હ)Yથુી 2ટાફનો ઉપયોગ 

કયê હતો. ઈbર) લોકો પર તેમના K2ુસો Ÿકુાદો લાãયો, ìયાર) તે ઉગાડવામા ંઆવી હતી, ઉદાહરણ તર#ક), 

ઇQ+ટના પાણી પર અન ેતઓે ર:ત તરફ વõયા. !મ !મ તમે િનગIમનનો અ\યાસ ચાg ુરાખો તેમ તેમ, 

ભગવાનની 2ટાફ માટ) સાવચેત રહો, !મ ક) વાતાI ઉભી થાય છે. તમારા હાઇલાઇટર સાથે તમાર# 

બાઇબલમા ંિનશાની કરવા તૈયાર રહો ìયા ંકમIચાર#ઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે અને તે Ÿકુાદા માટ) 

èુઓ ક) ભગવાન ફાtુન અને ઇçજ+તવાસીઓ પર લાવ ેછે.  
 

2ટાફ અAય હ)Y ુસેવા આપી હતી. તે ^સૂાન ેયાદ કરાãLુ ંક) તે ભગવાન છે ! ચમ7કારો કર) છે. તે ભગવાન 

હતો ! ફાtુન સામે L]ુમા ંહતો. તે તેમના લોકો િવત8રત કરવા માટ) બહાર હતી ! ભગવાન હતી તે 
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સવIશå:તમાન દ)વ હતો, અલ-શાદાઈ (િનગIમન 6: 3), ! ભગવાન છે, મહાન ßુ ંë ં(િનગIમન 3:14). 

િનગIમન ના અમારા અ\યાસમા ંઅમે 2ટાફનો બીજો ઉપયોગ શોધîુ ં- ભાગ II. 
 
 

 M4/<: િનગIમન 8: 1-15 વાચંો. અમ ેäણતા નથી ક) લોહ# ક)ટલી વાર જમીન પર ફસાયેલ છે પરંY ુ

અમે äણીએ છ#એ ક) સાત 8દવસ પછ# îુ ંથાય છે. 
 

T0"0"!: આ k|ય ફર#થી ફર# શV થાય છે. 
 

1. |લોક 1: મોસેસ માટ) ભગવાન Cચૂનો બદલી નથી. ફાtુનને સદં)શો બદલાયો નથી:____________ 

________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ં2-4 îુ ંઆગામી +લેગ હોઈ વચન આ+Lુ ંછે અને તે ક)વી ર#તે ãયાપક હશે?___________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. જો ક), આ સમયે કંઈક અલગ થાય છે. ફાtુન ^સૂા અન ેહાtુનને બોલાવ ેછે. |લોક 8 મા ંîુ ં0છેૂ છે? 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો 9 અન ે10 મા ં^સૂા અને ફાtુન સહમત થાય છે ક) બીä 8દવસે +લેગ અટક). પછ#, તે સા*બત 

કરવા માટ) ક) આપણા ભગવાન ભગવાન !Çુ ંકોઈ નથી, ^જુબ îુ ંથશ ે|લોક 11? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. |લોક મા ં12 ^સૂા અને હાtુન ફાtુનને છોડ# દ) છે મોસસે ભગવાન પહ)લા ંäય છે અને તેઓ îુ ં

વાત કર) છે? àોHસ! ^સુાએ îુ ં0છૂº ુ?ં_________________________________________________ 

અને ભગવાન îુ ંમèૂંર? ________________________________ ભગવાન મા< દ)ડકા અñૃ|ય થઈ 

ન હતી (છદંો 13 અને 14). જો ^સૂાએ આ માટ) 0છૂº ુ ંહોત? îુ ંઆમાનંા દર)કને આÕયIજનક જવાબ 

હતો, !મા ંફાtુન સ8હતનો સમાવેશ થાય છે? તમે î ુિવચારો છો, તમને î ુલાગ ેછે? ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

6. ઓ મારા દ)વતા! |લોક 14 બનાવવાનો :ય7ન કરો તમાર# પોતાની ક.પનામા ંQવતં બનાવો. 

તમારા િવચારો પર ક)ટલીક નRધ લો ત ે8દવસોમા ંઇQ+તમા ંરહ)વાOુ ંîુ ંગøLુ ંહોત? 

7. તો, ફાtુન îુ ંિવચારતા હતા? |લોક 15 કહ) છે ક) ìયાર) તેમણે રાહત જોઇ 7યાર) તેમણે __________ 

અને __________________________________________________________________________ 

8. અમે એક ચોરસ પાછા છ#એ! પરંY,ુ શા માટ) આપણ ેઆÕયI પામીએ છ#એ? અથવા, îુ ંઆપણ?ે 

|લોક Pત નથી? ________________________________________________________________ 
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'"( . 

@.#U!V!: તમે આ બધા îુ ંકરો છો? અમે äણીએ છ#એ ક) આમાનંી દસ +લગે છે અને અમે ફ:ત બે જ 

જોયા છે. લોહ# અને દ)ડકાના ñુગùધને કારણે ઘણા ંલોકો મોસેસ અને હાtુને તમેની િવનતંીને મèૂંર# આપી 

પણ દ)ખીતી ર#ત ેફાVન ન હતા. ઈbરના કમIચાર#ઓએ આ લોકો પર ભયકંર Ÿકુાદો આ+યો. ઈbરનો અથI 

થાય છે વેપાર. ત ેફાtુનને કોઈ દયા બતાવતા નથી ક) !ણે પોતાના Åદયન ેકઠણ કLુù છે અન ેતેની ન 

સાભંળશે. િનગIમન 7 મા ંઅને હવે ફર#થી િનગIમન 8 મા ંએÇુ ંકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ફાtુનOુ ંÅદય 

_________________ બની ગLુ ંછે અને ત ેનહÄ __________________________________________ 

 

માનવ શર#રની tુિધરા*ભસરણ ત<ંOુ ંિવચારો કરો. એÇુ ંછે ક) ફ)રોને ધમનીઓની સéતાઈનો ખરાબ ક)સ 

કયê છે અને તનેી å2થિત વx ુખરાબ થઈ રહ# છે. તે એક હઠ#લા, ગવI માણસ છે. િમસરના મહાન mિૂમ 

પરના શાસક અને રાä તર#ક) તેમણે પોતાની äતને ભગવાન તર#ક) 2થાિપત કર# છે. ઈïાએલના દ)વ 

યહોવાએ તેના Kલુામો માટ) તે કોઈ આ¢ા ન8હ પામે. તે કોઈની આ¢ા નહÄ કર), ખાસ કર#ને કારણ ક) તે 

રાä છે અન ેમા< ઓડIર આપે છે. તે એક અને મા< છે તેને 7યા ંબીèુ ંકોઈ નથી. તે એમ માન ેછે ક) તેણે 

પ2તાવો કયê છે અને તOે ુ ંમન બદલાLુ ંછે તે બદલ તેમને ચાલાક# કરવાનો :યાસ કર#ને ^સૂા અને 

હાtુને èૂ ંુ અને છેતરÇુ ંપડશે. અમે äણીએ છ#એ ક) ત ેનથી. તેમણે જમીન પરથી દ)ડકાના ઉપkવન ેñૂર 

કરવા માટ) મા< પ2તાવો કયê છે. જો ક), દ)ડકાઓમાથંી ëટકારો મેળવવાને બદલે ભગવાન તેમને બહારના 

Qવનને લઈ લે છે અને દ)ડકાને ^7ૃL ુપામ ેછે. હવે દ)શ Àમુાડાની દ)ડકાની À ૂટંણથી ભર0રૂ છે. îુ ંñુગùધ! 
 

તમે આ બધા îુ ંકરો છો? તમારા 8રપોટIર ટોપીને ફર# એકવાર ^કુો. તમે ર)મસેસમા ંîુ ંથઈ રÜુ ંછે તેની 

નQકની અને ãયå:તગત બાèુએ äણ કરવા એલે:ઝાFAæયા ટાઈøસ ?ારા મોકલવામા ંઆãયા છે. આ 

પ8રå2થિત િવશે કહ#ને શેર#મા ંલોકો îુ ંસાભંળે છે? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

,!> '()"$ .)ш> ш<х<? -)?: îુ ંતમે ભગવાનના Åદયના ધબકારા અને તેમના લોકો માટ) 

તેમના :ેમની વાત સાભંળો છો, "મારા લોકોને જવા દો!" આ શNદો ભગવાનOુ ંÅદય દશાIવે છે આ તેમના 

લોકો છે ìયાર) તમેણે ઈíાહ#મ સાથે તેમનો દ)વ બનવાનો કરાર કયê 7યાર) ઉ7પિô 17:19). અને, તે બધા 

સબંધંીઓ સમાવેશ થાય છે! ઈíાહ#મના બધા વશંજો! ભગવાન તેમને જોયા, તેમને સભંાળ, અને તેમના 

પર દયા હતી, તેઓ તેમના Kલુામ અિધકાર#ઓ સવેા આપી હતી પણ હવે પણ. 
 

ફાtુનને દ)વની આ¢ા તેના લોકો ^:ુત કરવા છે. :થમ તો એÇુ ંલાગે છે ક) ઈbર) ઇઝરાયેલીઓને ભૌિતક 

બધંનમાથંી છોડાવવાની માગંણી કર# છે. પરંY ુઅમ ેતમેના લોકો માટ) પરમેbરના èુ2સોને સમજવામા ં
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િનiફળ રહ# શક#એ છ#એ. તેમના :ેમ તેને કોઈ િવક.પ આપ ેછે. તેમના :ેમ તમેના લોકો :કાશન માગંણી 

અને જો ત ે8રલીઝ ન થાય, તો તે તઓે માટ) લડશે. તઓે તેમના માટ) L]ુમા ંજશે. અમે સારા અને અિનiટ 

વZચેના L]ુના મBયભાગમા ંછ#એ, ભગવાન અને ફાtુન વZચ,ે ભગવાન અને શતેાન વZચે. ભગવાન 

તેમના લોકોની આ7માઓ માટ) લડતા છે. તેમણે માગંણી કર# હતી ક) તેઓ તમેના Qવનમા ંQવવા માટ) 

7મમા ંછોડવામા ંઆવ ેછે, ! તેમણે સ¶નમા ંતમેના માટ) િવિધવત કLુù હY ુ.ં તે કરારનો દ)વ હતો ! 

ઇઝરાયલના 0વૂIજો સ^Ãૃ], સતંિત અને િમલકતને વચન આપ ેછે. ત ેતે વચન પાળવાનો ઈરાદો હતો.  
 

દ)વનો :ેમ એક હઠ#લા :મે છે. અમે હઠ#લા, 2વ-ક)FAkત માણસ તર#ક) ફાtુનનો ઉ.લેખ કર# શક#એ છ#એ. 

જો ક), ભગવાન હઠ#લા :ેમી છે. તે ! :ેમ કર) છે તે માટ) તે ^7ૃL ુCધુી પણ લડશે. îુ ંતમે ભગવાનન ે:ેમ 

કરો છો !મણ ેહઠ#લા :ેમથી :ેમ રાéયો છે- :ેમ ! માફ કર) છે, :ેમને ચાહ) છે, :ેમ ! તમારા િવશ ેબxુ ં

જ પ8ર*ચત છે, :ેમ ! તમાtંુ ભગવાન બનÇુ ંછે અને તમે તેમOુ ંબાળક બનવા માગો છો? 

 

1. îુ ંતમે આવા :ેમને ઓળખો છો? આ બે કથાઓ વાચંો અને આવા મહાન :ેમ પર િવચાર કરો! 

ઈbરના :ેમ િવશ ેઆ બે કથાઓ તમન ેîુ ં:ગટ કર) છે? 

 એ. gકુ 15: 1-7 __________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. gકુ 15: 11-24 ________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. îુ ંતમે ભગવાનન ેશોધી રXા છો ! તમન ેશોધી કાઢ) છે, તમને શોધવા માટ) બધે જ શોધે છે અને 

એકવાર તે તમને શોધે છે તો તે તમને હમંેશા ંતમેની સાથે રહ)વા માટ) ઘર આપ ેછે? îુ ંતમે 

ભગવાન ! તમારા માટ) L]ુમા ંäય છે 7યાર) પણ તમ ેતેને તમારા પોતાના 2વાથz આનદં માટ) 

છોડ# દ#ધી છે તે äણો છો? îુ ંતમે ભગવાનન ેäણો છો ક) ! તમન ેઆવે છે અન ે:ેમના ®.ુલા 

હિથયાર સાથે તમને મળવા માટ) ચાલ ેછે? તેમની અડગ :ેમ આપણા સવI માટ) છે. તમારા 

િવચારો: 
 

@"80$": તમાર# પોતાની :ાથIના િવચારો લખો !મ તમે ભગવાનના હઠ#લા :ેમને Bયાનમા ંલો છો ક) ! 
તમારા પર દયા અને Kલુામ બનાવવા માગંે છે તેમાથંી તમાર# Õટછાટ માગંે છે. તેમની માગં છે: "મારા 

લોકોને જવા દો!" તમારા માટ) તેમના èુ2સાદાર :ેમન ેયાદ રાખો. તેમના ®.ુલા હિથયારોની ક.પના કરો 

ક) તમને :ા+ત થાય અન ેતમે 2વીકાર કરો. તેને કહો ક) તે તમને ãયå:તગત ર#ત ેîુ ંકહ) છે ક) ત ેતમન ે

શાbત :ેમ સાથે :ેમ કર) છે: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 M4/<: િનગIમન 8: 16-19 વાચંો. આ +લગે ચાg ુરહ) છે. ભાગ 3 ઇçજ+તમા ંરોટલા દ)ડકાઓના 

વાહનોના થાભંલાઓ સાથ ેPત આãયો. 
 

T0"0"!: આ <ીQ +લેગ સાથે આપણે äણીએ છ#એ ક) ફાtુનના Åદયમા ંîુ ંથLુ ંછે કારણ ક) તેમણે 

તેમના સેવકો મોસેસ અન ેહાtુનના અવાજની વાત કરતા દ)વની આ¢ા સાભંળવાની ના પાડ#. 
 

1. |લોક 16 મા ંભગવાન ^સૂાને આગળ îુ ંકરવા કહ) છે? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આ _________________________________ ના +લગે છે. આ િવ*ચ< :ાણીઓ છે ! ફ:ત તમને 

એકલા ન દો કરશે. તઓે બળતરા છે તઓે તમારા ચહ)રા પર ઉડાન તઓે રોગ લાવે છે. આરોન 

જમીનની xળૂને મારવાનો હતો. ક.પના કરો! |લોક 17 îુ ંિવશ ેઅમને જણાવો? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આ +લેગ :થમ બે કરતા અલગ હતી. અમે મા ંîુ ંશીéયા |લોક 18? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. |લોક મા ંäñુગરો éયાલ îુ ંકLુù 19? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈbર) ^સુાને îુ ંિનગIમન 7: 5 મા ંકÜુ ંહY ુ?ં ઈbર) ઇçજ+તવાસીઓને îુ ંકÜુ ંહશ?ે______________ 

______________________________________________________________________________ 

અમે આ îુ ંથઈ રÜુ ંછે કારણ ક) äñુગરોએ 2વીકાLુù છે ક) આ +લેગ તેમની શå:તની બહાર છે. 

જોક), :થમ બ ે+લેગમા ંäñુગરો પાણીને ર:તમા ંફ)રવી શકતા હતા અને જમીન પર દ)ડકા ઉભા 

કરવા સ(મ હતા, પણ તઓે થી ëટકારો મળેવવામા ંઅસમથI હતા. તે ઈbરના wૃ7ય  ને લીધો હતો 

(િનગIમન 8: 12-13). 

5. ફાVન, તેમ છતા,ં તેમના મન બદલી ન હતી િનગIમન 7:13 મા ંઅમન ેકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ફાtુનOુ ં

Åદય ^|ુક)લ હY ુ ંતે થઈ રÜુ ંહY ુ ંિનગIમન 8:15 મા ંઅમને કહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) 

___________________________________ તેના Åદયને કઠણ બનાવ ેછે. િનગIમન 8:19 આપણને 

îુ ંકહ) છે? ________________________________ 

 
 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 8: 20-32. 
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1. આગળની ક)ટલીક પåં:તઓ ચોથા +લેગની રèૂઆત કર) છે. તે +લેગની છે __________________ 

2. ફર# એક વખત ^સૂાન ેદ)વની આ¢ા ફાVનની સામે છે. ફર#, ભગવાન આદ)શ îુ ંછે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. જો ફાtુને આ¢ા ના પાડ#, તો îુ ંપ8રણામ આવશ?ે (|લોક 21)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

@.#U!V!: થોડ# િમિનટો માટ) Œલાœસ પર િવચાર કરો જો તમે Tાર)ય થોડા કંટાળાજનક Œલાœસ સાથે 

બહાર ખાવાનો :ય7ન કયê છે તો તમને ખબર છે ક) તઓે ક)વી ર#તે બળતરા કર# શક) છે. તેઓ ગદંક# અને 

સડોમાથંી બહાર આવ ેછે. તઓે કોઈ પણ વ2Y ુપર જમીન ^કૂવા માટ) બો.ડ છે. લોકો માખીઓ તરફ 

આકિષ–ત નથી પરંY ુŒલાœસ લોકો ìયા ંપણ હોય 7યા ંશોધવાOુ ંસચંાલન કર) છે. તેઓ ચચIમા ંિવચ*લત 

થઈ શક) છે અથવા ચાલવા પર હ)રાન કર# શક) છે તેઓ એક ર)2ટોરAટમા ંખલેલ પહRચાડ# શક) છે અથવા 

ક8રયાણાની ñુકાનમા ં®.ુલા ઉ7પાદન પર કંટાળાજનક હોઈ શક) છે. 
 

Œલાœસ ઇçજ+ત પર આ7મણ કરવાના હતા તે કોઈ સમ2યા છે ક) તઓે એક સમ2યા હશે. દ)ડકાના રો… )સ 

માસં સાથ,ે ñુગùધ માખીઓન ેઆકિષ–ત કર) છે અને ઉગાડતી મડદાઓ માખીઓ માટ) સવંધIન જમીન તર#ક) 

સેવા આપ ેછે. ક.પના કરો ક) તમે એટલા äડા લો છો ક) તમે તેમના પર ચાલશો. *ચ< કંટાળાજનક છે. 
 
 

તમે જમીનની શરતોની ક.પના કરો તેમ તમારા પોતાના ક)ટલાક િવચારો લખવા માટ) થોડો સમય લો: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. કલમો 22-23: ભગવાન માખીઓની +લેગ સાથે અલગ ર#તે ãયવહાર કરશે. તે આ સમયે îુ ંકર# 

રÜુ ંછે? ________________________________________________________________________ 

ઇçજ+તવાસીઓ બધા માખીઓ સાથે ãયવહાર કરશે - ફાtુન, તેના અિધકાર#ઓ, લોકો માછ#મારોના 

ગીચ હારમાળા લોકો અને તેમના ઘર પર આવતા હશ.ે પરંY ુતે વ2Yઓુ અલગ ર#તે કર# રXા છે 

કારણ ક) તે ગોશને અને ફાtુનના લોકોની જમીનમા ંતેમના લોકો વZચ ેભાર) તફાવત છે. આ 

તફાવત ઇઝરાયલેીઓ જમીન હèુ પણ ìયાર) અOભુવી રXા છે ક) ëટકારો છે. પરમેbર દયા” છે, 

તેમના Ÿકુાદાથી તેમના Ÿકુાદામાથંી પાછા ફયાI છે. તમેનો Ÿકુાદો મા< ફાtુન અને તેના લોકો પર 

જ લાદવામા ંઆãયો છે. 

2. ખાસ કર#ને, ભગવાન îુ ંઇZછે છે ક) ત ેફાtુનને äણશ?ે __________________________________ 

તે äણવા માટ) "ßુ,ં ભગવાન, આ દ)શમા ંë ં..." 

 એ. શા માટ) આન ેäણÇુ ંઅગ7યOુ ંછે? _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. ઈïાએલીઓએ શા માટ) äણÇુ ંમહ77વOુ ંછે? _____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

3. કલમ 24: "અન ે:mએુ આમ કLુù." તેમણ ેîુ ંકLુù તે Bયાનમા ંલો: 

 એ. ફાtુનના મહ)લમા:ં ______________________________________________________ 

 બી. તેમના અિધકાર#ઓના મકાનોને: ___________________________________________ 

 સી. ઇQ+ટ દરøયાન: ______________________________________________________ 

4. ફાtુન વાટાઘાટો માટ) તૈયાર દ)ખાય છે. 

 એ. |લોક 25 મા ંતનેા :2તાવના îુ ંછે? ____________________________________________ 

 બી. ^સૂાએ છદંો 26 અને 27 મા ંîુ ંભાર ^Tૂો છે? તે îુ ંઆપ ેછે? _______________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

સી. |લોક 27 ^જુબ ઈbરOુ ં2થાન બદલાLુ ંછે? િનગIમન 3:18 èુઓ ભગવાન ફાtુન સાથે 

વાટાઘાટ કરવા તૈયાર છે? _______________________________________________________ 

5. મા ંîુ ંકર) છે |લોક 28? ___________________________________________________________ 

6. ફાVન ^સૂા 0છેૂ છે તે છે.લો વ2Y ુîુ ંછે? _____________________________________________ 
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7. ^સુાએ ફાtુનને ખાતર# આપી ક) તે ભગવાનન ે:ાથIના કરશે અને માખીઓ ફ)રો, તેના અિધકાર#ઓ 

અને લોકો છોડ# જશે. ^સુાની મા ંઆપલેી ચેતવણી îુ ંછે કલમ 29? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. છદંો 30-31: ^સુાએ ફાtુનને છોડØા તમેણે ભગવાન માટ) :ાથIના કર#. યહોવાએ ^સૂાને ! કÜુ ંતે 

કLુù. Œલાœસ બાક# Cધુી "____________________________________________ નથી." îુ ંઆપણે 

આÕયI પામીએ ક) ફાtુને ફર#થી તેOુ ંÅદય સખત કLુù? કદાચ અમે આÕયI નથી કારણ ક) આપણે 

વાતાIનો Pત äણીએ છ#એ પણ જો તમ ેફારો છો તો îુ?ં ñુગùધ અને હારમાળાના :કાશમા,ં તમે શા 

માટ) ભગવાનના આદ)શનો ઇનકાર કર# દો છો ક) તેમના લોકોને જવા દ)? અથવા, તમે કરશો?_____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

>4/> JW- .)ш> ш<х<? -)?: માખીઓની આ +લેગ બતાવે છે ક) તેમના લોકો પર તેમની 

દયા ર)ડવામા ંઆવી છે. તઓે તેના માટ) એક બાèુએ રાખેલા લોકો છે. તઓે èુદા èુદા છે ત ેતેમના ઈbર 

છે. તેમણ ેદાવો કયê ક) તઓે કરાર હ)ઠળ પોતાના હોવાOુ ંતેમણ ેઇíા8હમ સાથે બનાãLુ ંછે અને આઇઝેક 

અને !કબ સાથ ેનવેસરથી. હવે તે ઇZછે છે ક) ñુિનયા äણશ ેતે ઇZછે છે ક) ફાtુને äણÇુ ંક) તે ઈïાએલીઓ 

સાથે રહ)તો હતો. "ßુ ંગોશને દ)શને ìયા ંમારા લોકો રહ) છે 7યાથંી એક ંુ કર#શ, !થી તમે äણી શકો ક) ßુ ં

0÷ૃવીની મBયમા ંભગવાન ë ં(િનગIમન 8:22). :ાચીન માAયતા એ હતી ક) દ)વો :ાદ)િશક દ)વતાઓ હતા. 

દાખલા તર#ક), ઇçજ+તના ંદ)વો થોડો, જો કોઈ હોય તો, પ*લ2તીઓના દ)શમા ંદ)વતાઓની સામે સôા. જોક), 

ભગવાન, તે દશાIવે છે ક) તે :ાદ)િશક દ)વ નથી, પરંY ુતે ìયા ંપણ ઉપયોગ કર) છે તે 7યા ંતેની સôા છે. 
 

ઈbર) વચન આ+Lુ ંક) તમેણ ે!કબને બનાãLુ ંછે ìયાર) તેમણે પોતાના પ8રવાર સાથે ઇçજ+ત માટ) 2થા+Lુ ં

(ઉ7પિô 46). ઈbર) !કબન ેઉ7પિôમા ંîુ ંકÜુ ંહY ુ ંતે 46: 3-4? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ઈbર) ઈïાએલીઓને ઇçજ+તમાથંી બહાર લાવવા માટ) "દ)વે ઇïાએલીઓને િમસરમાથંી બહાર લાવવા" 

મોક.યો 7યાર) દ)વે વચન આ+Lુ ંક) તે ^સૂાને બનાવશ.ે મા ંદ)વે ^સુાને ! કÜુ ંએનો તરત જવાબ હતો 

િનગIમન 3:12? __________________________________________________________________ 

 

ઈbર) આપણા માટ) એ જ વચન આ+Lુ ંછે ક) !ણે ઈCમુા ંિવbાસ ?ારા તેમના પર આãયા છે અને માને છે 

ક) તે આપણા તારણહાર છે અને પાપ અને ñુiટતાના દમનમાથંી આપણને છોડાãયા છે. મા ંમળેલી 

આbાસનના શNદો îુ ંછે મ÷ેL ુ28:20? _____________________________________________________ 
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આપણે äણીએ છ#એ ક) ઈCનુે આપવામા ંઆવલેા નામમાOં ુ ંએક નામ ઈમેALઅુલ છે મા7થી 1:23 આપણન ે

આ નામનો અથI îુ ંકહ) છે? ___________________________________________ ભગવાન તેમના લોકોમા ં

હાજર છે ક) નહÄ તે કોઈ :~ નથી. 
 
 

R!-/шSP#: ઈïાએલીઓની !મ આપણામાનંા લોકોએ તેમને ઓળખી કાઢöા છે અને !ઓ નથી કરતા 

તેમની વZચે તફાવત છે. ત ેઆપણને 1 પીતર 2: 9, 10 મા ંîુ ંકહ) છે? ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પåં:તઓ 

લખો અન ેતેમન ેતમાર# મમેર# લાઇíેર#મા ં^કૂો. આ! અને દર)ક 8દવસે તમે ક)વી ર#તે "Pધકારમાથંી 

તેમના અદmતૂ :કાશમા ંબોલાãયા છે, તેના સવêપર# વાતો äહ)ર કરો." તમે તમેની 2Yિુત äહ)ર કરો તેમ 

જ તમાર# તકો અને અOભુવોની જનIલ બનાવો! 
 

').4V( ')4-: અમે ઈïાએલીઓ િવશ ે! શીખતા હોઈએ છ#એ તેના :કાશમા ંBયાનમા ંરાખીને થોડો 

સમય પસાર કરો ... 
 

1. તે તેમના માટ) îુ ંઅથI છે ક) તેઓ હતા ... 

 એ. એક પસદં કર)લ äિત ___________________________________________________ 

 બી. રાજમાAય યાજકવગI ___________________________________________________ 

 સી. પિવ< રાiS __________________________________________________________ 

 ડ#. તેમના પોતાના કબä માટ) લોકો ___________________________________________ 

2. એનો îુ ંઅથI હતો ક) તેમની પાસે કોઈ હ)Y ુહતો, તેમને ઉ7wૃiટતા (2Yિુત) äહ)ર કરવાનો હ)Y ુîુ ં

તેમને Pધારામાથંી તેમના અ—ત :કાશમા ંબોલાãયા? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સ^દુાય તર#ક) તેમન ેતેનો îુ ંઅથI થશ ેક) એકવાર તેઓ _________________ ન હતા ંપરંY ુહવે 

તેઓ ___________ _______________ છે; એકવાર તેઓ ___________________ :ા+ત થયા ન 

હતા પરંY ુહવે તેઓ પાસે _________________ ________________________ છે? તમારા િવચારો: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ઈbર) તેમના 0<ુ, ઈC,ુ તેમના Qવન, ^7ૃL ુઅન ે0નુtુ7થાન ?ારા આપણને તેમના લોકો બનાãયા 

છે. તમારા માટ) તેનો અથI îુ ંછે ત ેિવચારવા માટ) થોડો સમય િવતાવો ... 

 એ. પસદં કર)લ ãયå:ત _____________________________________________________ 

 બી. રાજમાAય યાજકવગI ___________________________________________________ 

 સી. પિવ< રાiS __________________________________________________________ 

 ડ#. લોકો અથવા ãયå:ત ભગવાન સબંધંી છે _____________________________________ 
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5. તમે તેનો અથI îુ ંછે તેનો અથI એ કરો ક) તમાર# પાસ ેહ)Y ુછે, !ણે તમને તેના અ—ત :કાશમા ં

Pધકારમાથંી બહાર બોલાãયા છે, તેના ઉ7wૃiટતા äહ)ર કરવાનો હ)Y:ુ _____________________ 

________________________________________________________________________ 

6. િવચાર કરો ક) તમે ચચI તર#ક) ઓળખાતા સ^દુાય તર#ક) તેનો અથI îુ ંથાય છે ક) તમે એક વાર 

______________ નહ# પરંY ુહવે તમે ______________ __________________; એકવાર તમને 

___________________________ મõયો ન હતો પરંY ુહવે તમાર# પાસે ___________________ 

___________________________________________________________________________ છે. 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

@"80$": તમન ેતેમની ઓળખ આપવા બદલ ભગવાનનો આભાર માનવો. તમે તેમOુ ં2Yિુત äહ)ર કરો 

તેમ તમારા Qવન હ)Y ુઅન ેઅથI આપવા બદલ તેમન ેઆભાર. માને છે ક) શર#ર, ચચI, પોતાના લોકો, અને 

તેમના દયા માટ) તેમણે આ સ^દુાય પર ર)ડવામા ંછે માટ) તેને આભાર. _________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4?-60 

ઇçજ+ત િવtુ] ઈbર) Ÿકુાદો આપવો તેનો હાથ ફર# પાછો આãયો. +લેગ જમીનને તોડ# નાખે છે. તે જ 

સમયે, જો ક), તમે ! ર#ત ેઅ\યાસ કરો છો તે પરમેbરની wૃપા અને દયાના ંહાથની તપાસ કરવાની જVર 

છે કારણ ક) તે તમેના લોકોOુ ંર(ણ અન ેબચાવ કર) છે. wૃપા અને દયા માટ)ની ãયાéયાઓની સમી(ા કરો 

આ બ ેશNદો વZચે îુ ંતફાવત છે? મા ંઈbરના કયા લ(ણો તમે ઓળખી શકો છો િનગIમન 9-11? 

 

છે.લી ભગવાન કહ) છે, "હèુ Cધુી એક ફાદંો વx ુßુ ંફાtુન અને િમસર પર લાવશ." ^સુાને ફાtુનના સવેકો 

અને લોકો સાથ ેå2થિત હતી. ^સુાએ ઇçજ+તમા ંએક ^|ુક)લી ઊભી કરનાર તર#ક) આãયા, !મને 

ઈïાએલીઓએ ફ8રયાદ કર# હતી. હવે તે જમીન તરફ)ણ કર# અને જમીનમા ં®બૂ જ મહાન ગણવામા ંઆવે 

છે. આવા ફ)રફાર િવશે îુ ંલાãLુ?ં 

 

^સુાએ છે.લી +લગેની ધમક# આપી ઇçજ+તના :થમજ દ#કરાના ^7ૃLનુા િવચારથી ફાtુનના કઠોર Åદય, 

પોતાના :થમજિનત દ#કરાના ^7ૃLનુી પણ બદલી નાખી. આ +લગે મOiુયો અને પîઓુની ^7ૃL ુહશ,ે 

પરંY ુફાtુન સાભંળશે નહÄ. ક)મ ન8હ? ઇçજ+તમા ંઈbર) îુ ંકરÇુ ંછે? જો ફાtુને ઈbરના લોકોને જવા ન દ#ધા 

તો îુ ંથવાની જVર છે? 

 

પાપ એક વખત માનવäતને Kલુામીમા ંરèૂ કર) છે એનો અથI äણો ક) દ)વે આપણને બધાને ^:ુત કયાI 

છે! 
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'"( 1 

,Y0"4$: આ વાતાIમા ંમોસેસ એક રસ:દ mિૂમકા ભજવે છે. ઈbર) તેના લોકોને èુલમ અને Kલુામીની 

mિૂમમાથંી બહાર લાવવા માટ) મોક.યો હતો. તે રાäને આ શાસક પાસનેા આદ)શ સાથે ફાtુનને સામનો 

કરવા મોકલવામા ંઆãયો હતો. ^સૂા ?ારા આ જમીન અને તેના લોકો માટ) ગરબડ, Pધાx ૂધંી, અને િવનાશ 

લાવવા માટ) ભગવાન આ +લેગનો ઉપયોગ કર) છે. િનગIમન 8: 8 અને 8:28 મા,ં ફાtુને ^સૂાને ભગવાનને 

:ાથIના કરવા માટ) બોલાãયો, !ણે તનેે +લેગ બધં કરવા માટ) મોક.યો. અમ ેજોઈ શક#એ છ#એ ક) ફાtુને 

2વીકાLુù ક) ^સૂાના દ)વ ઇçજ+તના દ)વો કરતા ંવx ુશå:તશાળ# અને શå:તશાળ# છે, તેથી હવે તે ઈïાએલના 

દ)વથી ëટકારો શોધે છે અન ેઈbર) ãયå:તગત િવપિôઓનો Pત લાવીને :િત87યા આપી છે. 
 

ઈbર) ફાtુન માટ) îુ ંકLુù હોવા છતા,ં ફાtુન તેના èુલમથી ઇઝરાયલને છોડાવશ ેનહÄ. ફાtુન તેના હઠ#લા 

અને કપટવાળા Åદયના પ8રણામોથી ëટકારો મેળવતો હતો તે ઈbરની ઇZછાને આધીન રહ)વામા ંરસ 

નહોતો. તેમ છતા,ં ફાVનની ^િૂત–0જૂક ર#ત, ^સૂાએ ફાtુનને ! િવનતંી કર# તે 0છૂ# હતી. અને ભગવાન 

જવાબ આ+યો! ફાVન ઇZછે છે ક), ફાVને ઈbર) ! માHંLુ ંતે ન કLુù! 
 

îુ ંતમને આ સમજÇુ ં^|ુક)લ છે? શા માટ) ફાVને 0છૂº ુ ંહશે ક), îુ ંફાtુને નકામા રહ)વાOુ ંઅને કપટ કરવાOુ ં

ચાg ુરાખÇુ ંજોઈએ, તો પણ તે શા માટ) ઈbર કરશે? યશાયાહ 26: 9-11 મા ં:બોધક યશાયાહ îુ ંકહ) છે? 

આ પåં:તઓ વાચંો 
 

1. |લોક 9 îુ ંકહ) છે ક) ìયાર) દ)વના Ÿકુાદા આવ ેછે 7યાર) િવbના લોકો સાથે îુ ંથાય છે?_________ 

______________________________________________________________________________ 

2. |લોક 10: "જો _______________ _________________ ને બતાવવામા ંઆવ ે_________તો તઓે 

____________ _______________________ નથી." 

3. તેઓ મા ંîુ ંજોતા નથી |લોક 10? ___________________________________________________ 

4. આપણે ñુiટ  િવશ ેવx ુîુ ંશીખી શક#એ (|લોક 11)? :mનુા હાથ ઉઠાવાય છે, પણ ____________ 

________________________________________________________________________ 

5. યશાયાહ |લોક 11 મા ં:mનુ ેકહ) છે: "તઓેને તમારા _____________ અને તમારા ____________ 

ને જોવા દો _______________________________________________________________ 
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દ)વના Ÿકુાદા ફાtુન પાસે આãયા છે, !ણે :ામા*ણકતા શીખી નથી. Ÿકુાદો ભગવાન માતાનો હાથ 

ઉઠાવવામા ંઆવ ેછે, પરંY ુતેની વૈભવ 2વીકાLુù નથી. તેમના લોકો માટ) ભગવાન ઉ7સાહ શરમ માટ) તમામ 

ઇQ+ટ ^કૂવામા ંઆવશે. આ +લેગ, અAય લોકોની !મ, ઉદાસી નRધ પર સમા+ત થાય છે. ફાtુન કપટથી 

બોલે છે તેOુ ંÅદય કઠણ છે. તે ઈbરના લોકોને જવા દ)શે ન8હ. તે ભગવાનની આ¢ાOુ ંપાલન કરશે નહÄ. 
 

 M4/<: િનગIમન 9 અને 10 વાચંો. અ7યાર Cધુી અમે સૌ :થમ ઇçજ+તવાસીઓને મોકલેલા :થમ ચાર 

િવપિôઓમા ંિવગતવાર વણIન કLુù છે કારણ ક) ફાVન સખત અને અિનવાયI હY ુ.ં આગામી પાચં +લેગ 

િનગIમન 9 અને 10 મા ંજોવા મળે છે. ક)ટલીક વ2Yઓુ :થમ ચાર !વી જ છે. ફાVનની હઠ#લાને કારણે 

ભગવાનએ îુ ંકLુù ત ેPગે વx ુસમજણ આપવા માટ) ક)ટલાક શNદો અને શNદસ^હૂોનો ઉપયોગ થાય છે. 

આ બ ે:કરણોમા ંવાચંવા માટ) સમય કાઢો અને 7યારબાદ એવા જવાબો સાથે ચાટI 0ણૂI કરો ક) ! 

ãયå:તગત +લગે પર લાK ુથાય છે. દર)ક ચોરસનો જવાબ નહÄ હોય. 
 

;+>( # 9: +લગે ઓન ___________________________ 

 

  &3'0   !"$#" i#-jk lm,   T0SP#(# ?,;4/< 
 

િનગIમન 9: 1 
   

 

િનગIમન 9: 2-3 

   

 

િનગIમન 9: 4 

   

 

િનગIમન 9: 5-6 

   

 

િનગIમન 9: 7 
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;+>( # =: +લગે ઓન ___________________________ 

     &3'0   !"$#"  i#-jk lm,    T0SP#(# ?,;4/< 

 

િનગIમન 9: 8-9 

   

 

િનગIમન 9:10 

   

 

િનગIમન 9:11 
   

 

િનગIમન 9:12 

   

 

'"( 3 

;+>( # `: +લગે ઓન ___________________________ 

 

 &3'0     !"$#"     i#-jk lm,    T0SP#(# ?,;4/< 
 

િનગIમન 9:13 

   

 

િનગIમન 9: 15-16 

   

 

િનગIમન 9: 18-19 

   

 

િનગIમન 9: 20-21 
   

 

િનગIમન 9: 22-25 

   

 

િનગIમન 9:26 

   

 

િનગIમન 9: 27-

30,33 

   

 

િનગIમન 9: 34-35 
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,Y00$: ભગવાન ઇçજ+તવાસીઓ અન ેઇઝરાયેલીઓ વZચે 2પiટ ભેદ કર# રXા છે. !મ !મ 

ઇçજ+તવાસીઓ સહન કરવા માટ) ñુ: ખદાયી હતા તમે આપણે äણીએ છ#એ ક) ઈïાએલીઓ બચી ગયા 

હતા આપણ ેઈbરના Ÿકુાદા અને દયાના હાથ વZચેનો 2પiટ તફાવત જોઈ શક#એ છ#એ. ગઢના આ 

+લેગમા ંભગવાન જણાવ ેછે ક) ઇçજ+ત પરનો તમેનો Ÿકુાદો ફાtુન અને તેમના તમામ લોકોન ેતોડ# શTો 

હોત. તે તઓેને +લેગથી હરાãયા હોત !નાથી ત ે0÷ૃવીનો ચહ)રો નાશ કર# શTો હોત. તે નRધÇુ ંરસ:દ છે 

ક) જમીન પર લાવવામા ંઆવેલા તમામ િવપિôઓ છતા,ં ભગવાનએ તમેની દયાન ેઇçજ+તવાસીઓ પર 

નiટ કર# ન આપી. 
 

1. િનગIમન 9:16 ત ેકારણ આપે છે ક) દ)વ ેતેમને બચાવી લીધા હતા. તે îુ ંકહ) છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. એ äણીન ેપણ ક) ફાtુને ઈbરના લોકો તેમની ઉપાસના કરવા ન જવા દ)ત, તોપણ ભગવાન હèુ 

પણ ફાtુનની િવનતંીન ેવીજળ#નો અને કરા કરાતી વાવાઝોrુ ંઅટકાવવાOુ ંકહ) છે. િનગIમન 9:33 

મા ં^સુાએ ભગવાન તરફ હાથ ઉગાડØો અને ભગવાનએ તેમની દયાને ઇçજ+ત આ+યો. તેણે îુ ં

કLુù? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ફર# એકવાર ફાtુન અને તેના અિધકાર#ઓના 8દલમા ંકઠણ બALુ.ં 
 

,-Q: îુ ંઆ :કરણોમા ંઅમારા માટ) એ;+લક)શન છે તે શોધવાOુ ં^|ુક)લ છે? થોડ# િમિનટો લો અને 

િવચારો ક) ક)વી ર#તે આપણ ેઆ! આપણા Qવનમા ંપરમેbરના દયાOુ ંદ)ખીY ુ ંèુએ છ#એ. અમે મèૂંર માટ) 

®બૂ જ Qવન લ ેછે. આપણામાનંા ઘણા એવા જગતમા ંરહ) છે ક) ! માન ેછે ક) આપણે સાર# વ2Yઓુની 

જVર છે અને ^|ુક)લીઓનો અOભુવ કરવાનો કોઈ કારણ નથી. િનગIમનના આ :કરણોમા ંñુiટોને લીધ ે

િવપિôઓ િવષ ેજણાવતા આપણે äણીએ છ#એ ક) પરમેbરની દયા પણ ફાtુન પર ર)ડવામા ંઆવી હતી. 

ભગવાન îુ ંકર# શક) છે અને ભગવાન îુ ંકરવાOુ ંપસદં કLુù તે બે અલગ અલગ વ2Yઓુ છે. તે તેમન ેએક 

+લેગથી નાશ કર# શTા હોત અને અAય નવ *બનજVર# હતા. તેમ છતા,ં તેમણે તમેને પસદં કરવાની તક 

આપવાOુ ંપસદં કLુù, !મણે 0÷ૃવીને 2વગIમા ંબનાવેલ છે. તેમણ ેäહ)ર કLુù ક) તઓે તેમના શ8કતશાળ# 

શå:ત બતાવશે !થી તેOુ ંનામ સમ< િવbમા ંäહ)ર થઈ શક). 
 

T0"n0"$<  !<o": પાપી મOiુય તર#ક) આપણ ેકંઈ પણ લાયક નથી પરંY ુપરમેbરના 7ોધ અને 

સä, તેમનો Ÿકુાદો. પરંY ુ! આપણે લાયક છે ત ેછતા,ં આપણ ેબધા દ)વની wૃપા અને દયા અOભુવી રXા 

છ#એ. 
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 • T0"n0": E>  

ભગવાન મને તેમના :ેમ આપે છે ક) ßુ ંકમાઇ શwંુ નહÄ અને ચો[સપણે લાયક નથી. પાપ માટ) 

સä ^7ૃL ુછે. આ ßુ ંલાયક ë ંતે છે ઉ7પિô 2:17 અને રોમનો 6:23 èુઓ ઈCનુા િશ(ા અને 

^7ૃL ુ?ારા ßુ ંઈbરના અપમાિનત :ેમને :ા+ત કર# શwંુ ë,ં તેની wૃપા, અને તે :ેમ મને સદાકાળ 

તેની સાથે રહ)વા માટ) ^:ુત કર) છે. ઈbરના યોજનાના પાઠ 2 èુઓ, અમાર# ચોઇસ. 

 • T0"n0": ! p 
મસzનો અથI એ છે ક) ભગવાન ! લાયક છે તે અમલ કરવાOુ ંપસદં કરY ુ ંનથી. આપણા પાપ 

અને અિનiટ કરવાના આપણા 8દલના કારણ,ે આપણે સä કરવા પા< છ#એ અમે ^7ૃL ુપામે 

લાયક નથી રોમનો 6:24 મા ંઆપણ ેäણીએ છ#એ ક) "પાપOુ ંવેતન મરણ છે, પણ દ)વOુ ંદાન 

*É2ત ઈC ુઆપણા :mમુાOં ુ ંશાbત Qવન છે." આપણ ે! ^7ૃL ુપામીએ છ#એ, તે ^7ૃL ુછે પણ 

ભગવાન આપણને આપણી દયા બતાવે છે ક) આપણે îુ ંલાયક છે તે આ+યા નથી. તેના બદલ,ે 

તે ઈCમુા ંઆપણન ેશાbત Qવન આપીને આપણા માટ) તેમના :ેમOુ ંિનદશIન કર) છે. ઈbરના 

+લાનની પાઠ 4 èુઓ, અમાર# પસદંગી. 
 

?-O+>Pш$: સમી(ા માટ), અહÄ અને હવે તમારા Qવન પર અસર કરવા માટ) ફર# એક વખત સમય 

લાગી. તે સમયને ઓળખો ìયાર) તમને ખબર છે ક) તમે તમારા Qવનમા ંભગવાનની wૃપા અOભુવી રXા 

છો, તમારા માટ) તેમની જોગવાઈઓ છે ક) ! તમને તમેની ભલાઈ આપ ેછે, પછ# ભલે ત ેતમે લાયક ન હો. 

:~ 0છૂવાનો બીજો ર2તો: તે સમય Tાર) આવે છે ìયાર) તમે äણો છો ક) તમ ેદ)વની દયા અOભુવી રXા ં

છો, તમે ખર)ખર îુ ંકર# શકો છો ત ેતમારા તરફથી રાખવાOુ ંકાયI છે? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

ઈïાએલીઓ ભગવાન સાથનેા સબંધંમા ંરહ)તા હતા ! તેમને દ)વની wૃપા અન ેદયાથી સYં+ૃત કયાI. તમેણે 

તેમને તેમOુ ંભગવાન બનવાOુ ંઅને પોતાની äતને ભગવાન તર#ક) äહ)ર કર# દ#ધી હતી. આ સબંધં 

ઇçજ+ત સ8હતના અAય દ)શો િસવાયના ઇઝરાયલન ેબધં કર) છે. દ)વે તેમના લોકો અને ફાtુનની વZચ ે

તફાવત (િનગIમન 8:23) બનાãLુ ંહY ુ.ં તણેે પોતાના લોકોને ^7ૃLથુી બચાãયો ક) તેઓ ઇçજ+ત પર લાવશે 

(િનગIમન 9: 4). 
 

@"80$": હ) ભગવાન ભગવાન, તમે મારા ભગવાન છો અને તમ ેમને તમારા લોકોમાનંા એક તર#ક) äહ)ર 

કયê છે. આ માટ) ßુ ંતમન ેમારા આભાર અને :શસંા આ0ુ ંë.ં તમ ેમને દયા બતાવો છો. તમે મન ેતમારા 

આશીવાIદોનો બ*(સ આપો છો. ìયાર) Qવન ^|ુક)લ લાગે 7યાર) પણ ખબર છે ક) તમે મારા ઈbર છો, મને 
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8દલાસો અને આશા આપ ેછે. તમારા 0<ુ, ઇC ુ*É2ત ! મારા :m ુઅન ેઉ]ારક છે, ?ારા તમે સનાતન 

:ેમથી મને :ેમ કયê છે. મારા Qવનમા ંતમાર# દયા અને wૃપાને Bયાનમા ંરાખો. મને માફ કરો ìયાર) ßુ ં 

 

તમારા :ેમને <હણ કtંુ ë ંઅને દરરોજ તમાર# ભલાઈ તાQ અન ેનવી જોવા માટ) માર# ±ખો ખોલીશ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( . 

 

4?-60: આગામી બ ે+લગેના તમારા અ\યાસOુ ંફર# શV કરો. !મ !મ તમ ેમા ંકLુù તેમ કામ કરવાOુ ં

ચાg ુરાખો ભાગ 3. 
 

;+>( # e: +લગે ઓન ___________________________ 

 

 &3'0     !"$#"     i#-jk lm,    T0SP#(# ?,;4/< 
 

િનગIમન 10: 1 
   

 

િનગIમન 10: 2 

   

 

િનગIમન 10:3-6 

   

 

િનગIમન 10:7 

   

 

િનગIમન10: 8-9 

   

 

િનગIમન10:10-11 

   

 

િનગIમન10:12-15 

   

 

િનગIમન 10:16-20 
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;+>( # F: +લગે ઓન ___________________________ 

 

 &3'0     !"$#"     i#-jk lm,    T0SP#(# ?,;4/< 
 

િનગIમન 10:21 
 

   

 

િનગIમન 10:21 
 

   

 

િનગIમન 10:22-23 

 

   

 

િનગIમન 10:24-26 

 

   

 

િનગIમન 10:27-29 

 

   

 

'"( 1 

4?-60: દસ +લેગમાથંી નવ ઇçજ+તવાસીઓ પર લાદવામા ંઆãયા છે. ચલાવવા માટ) એક વx ુ+લેગ 

છે :થમજિનત 0<ુ પર આ +લેગ પાસે કોઈ વૈ¢ાિનક સમèૂતી નથી. દ)ખીતી ર#ત,ે આ એક wુદરતી ઘટના 

ન હતી. જમીનના :થમજિનતને ñૂર કર#ને ભગવાન િનદશIન કરશે ક) તેમની તાકાત ફાtુનની તાકાત 

કરતા ંવx ુબળવાન હતી. ભગવાન સવIશå:તમાન છે અને તેમની શå:ત એક વx ુસમય :દિશ–ત થવાની 

છે. અને હèુ Cધુી, પણ ફાtુન ચેતવણી સાભંõયા ન આપી અને સાભંõLુ ંઅન ેઇઝરાયેલીઓ તમેના દ)શ 

છોડ# દ)વા અને છોડ# દ)શ ેનહÄ. :થમ જAમેલાઓની ^7ૃL ુઇçજ+તના અિધકાર#ઓ, શાસક અને બધા દ)વો 

પર દ)વનો Pિતમ Ÿકુાદો હશે. 
 
 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 11 . 
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к -#: 
 

1. યહોવાએ ^સૂાને કÜુ ંક) તે ફાtુન અને િમસર પર તેમની Pિતમ અને Pિતમ +લગે લાવવાનો છે. 

તેણે મા ં^સૂાને îુ ંકÜુ ંહY ુ ંિનગIમન 11: 1? ____________________________________________ 

2. બxુ ંતયૈાર છે. સમય યોHય છે. છેવટ) ઈïાએલીઓએ ફાtુનના હાથમાથંી બચાãયા. હક#કતમા,ં એ 

Pત આવશ ેક) ઈïાએલીઓ જમીનથી સ0ંણૂIપણે હાકં# કાઢશે. |લોક 2 મા ંઈïાએલીઓ માટ) 

ઈbરની Cચૂના îુ ંહતી? __________________________________________________________ 

ભગવાન તેમના લોકો કહ) છે ક) તેઓ પોતાની äતન ેઇçજ+તવાસીઓને g ૂટં# લેવા માટ) તૈયાર કર) 

છે! તઓે ઇçજ+તની સપંિôને g ૂટં# રXા છે. 
 

 !<o": ઇઝરાયેલી આ +લેગની જમીન પરથી ચાદં# અને સોનાથી જવાOુ ંહY ુ.ં ઈïાએલીઓ દ)શથી 

Kલુામો ન છોડશ,ે પરંY ુિવ!તાઓ તર#ક) 430 વષIના ં†ર Kલુામી હ)ઠળ Kલુામી અને Kલુામી. 
 

1. મા ંદ)વે ^સૂાન ે! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંત ેîુ ંહY ુ ંિનગIમન 3: 21-22?__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અમે તે પåં:તઓ વાZંયા પછ# ®બૂ જ થLુ ંછે. યાદ કરો ક) ઈbર ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે બxુ ંજ 

અશT હYુ.ં પાછા પછ# મોસેસ હèુ પણ પોતાની નેY7ૃવ (મતાઓ િવશ ેભગવાનને :~ કરતા 

હતા. ઇïાએલી સૈિનકોએ ^સુા િવtુ] ફ8રયાદ કર# હતી કારણ ક) તેમને Gટો માટ) પોતાની 2Sો ભગેી 

કરવાની ફરજ પડ# હતી. તમે તેમના સજંોગો િવશે યાદ છે અAય વ2Yઓુ îુ ંછે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મોસેસને લોકોના સબંધં પર િવચાર કરવા માટ) સમય કાઢો, ઈbરના િનL:ુત નેતા ìયાર) આ ñુઃખ 

થાય છે 7યાર) આ સમયગાળા દરિમયાન તેમના સબંધંો બદલાયા છે?_______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈïાએલીઓ માટ) ઈbર) ëટકારો શV કયê 7યાર) તેમણ ેતેમના લોકો અને ફાtુનના લોકો વZચે ભેદ 

કયê. ઇïાએલને ઈbરના ëટકારો લાવનાર આ |લોકોમા ંકયા તફાવત છે? 

 એ. િનગIમન 8:22 ________________________________________________________ 

 બી. િનગIમન 9: 4 ________________________________________________________ 

 સી. િનગIમન 9:26 ________________________________________________________ 

 ડ#. િનગIમન 11: 7 ________________________________________________________ 

 

,!> JW- .)ш> ш<х<? -)?: આ :કરણો ઈïાએલ તરફ ઈbરની િવિશiટ 87યા અને તેમના 

લોકો માટ)ના ëટકારાની વાત કર) છે. આપણે ભગવાનના ં2વભાવ અન ેપા< િવશે îુ ંશીખી શક#એ? 

 
 



68 

કસરત: 
 

1. ફાVનના ઘમડં# અને હઠ#લા વલણ હોવા છતા,ં િનગIમન 11: 3 îુ ંઆપણને ફાtુનના અિધકાર#ઓ 

અને ઇçજ+તના લોકો િવષે જણાવે છે? ________________________________________________ 

2. િનગIમન 10:28 મા ંફાtુને ^સૂાને આ શNદોથી બરતરફ કયê હતો, "માર# નજરથી નીકળ# äઓ! 

ખાતર# કરો ક) તમે મન ેપહ)લા ંફર#થી દ)ખાતા નથી! ! 8દવસે Y ુ ંમારો ચહ)રો જોશે તે Y ુ ંમર# જશે. 

"પરંY,ુ ^સૂા ગયા પછ#, તણેે િનગIમન 11: 4-7 મા ંફાtુનને કÜુ ંક), છે.લી તકલીફ îુ ંહશે. આ +લગે 

^7ૃLનુી +લેગ, માનવ QવનOુ ંOકુશાન હશે. દર)ક :થમ દ#કરો ^7ૃL ુપામશે. ઢોરની :થમ જAમેલ 

પણ ^7ૃL ુપામશે. આ ñુઃખ તે સમય પહ)લા અથવા 7યારથી તે કરતા ંવx ુખરાબ હશે. ફાtુન ! 

8દãય તર#ક) માનવામા ંઆવ ેછે, અથવા ઓછામા ંઓછા લગભગ !થી, ^åુ:ત આપવામા ંઆવશે 

નહÄ. રાä તર#ક) તેમOુ ં2થાન ઇçજ+ત પરના દ)વના Ÿકુાદામાથંી તેના :થમજિનત 0<ુOુ ંર(ણ 

નહÄ કર). સૌથી મહાનથી લઇન,ે દર)ક ઇçજ+તીયન પ8રવારના :થમજિનત ^7ૃL ુપામશે. ^સુા પાસે 

Pિતમ શNદ છે. ઇçજ+તવાસીઓ માટ) આ +લેગOુ ંપ8રણામ îુ ંહશ ે(|લોક 6)? ________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. |લોક મા ંઇઝરાયેલીઓ િવશે îુ ં7? __________________________________________________ 

Pિતમ ભેદ કરવામા ંઆવશ.ે ઈïાએલીઓ વZચે કોઈ ±C ુવહચ́ાશ ેનહÄ. 

4. મોસેસ Tાર) આવશ ેતે ઇçજ+ત છોડવાની સમય હતો (|લોક 8)? __________________________ 

 

 

િનગIમન 5: 1-4મા ંઆપણ ેજોઈ શક#એ છ#એ ક) ફાtુને તેમની હાજર#થી ^સૂા અન ેહાtુનને બરતરફ કયê. 

આ :થમ એAકાઉAટરથી ઘüુ ંથLુ ંછે વારંવાર ફાtુને ઈïાએલના દ)વન ે2વીકારો કરવાનો ઇનકાર કયê છે 

વારંવાર ભગવાન ઇQ+ટ પર Ÿકુાદો તેમના હાથ ઊભા છે હવે જમીન Yટૂ# ગઈ છે. અમે મદદ કર# શકતા 

નથી પરંY ુઆÕયI îુ ંવx ુબની શક) છે. ^સુાએ આ છે.લી +લેગ િવશે ફાtુને કÜુ ંછે. 8હ{મતભેર તેમણ ે

ફાtુનને હક#કત કXો, સ7ય પછ# |લોક 8 કહ) છે ક) "મોસેસ, K2ુસાથી ß ૂફંા”ં ..." હવે, ^સૂાએ તેન ેફાtુન 

સાથે રાéયા હતા! 

યાદ રાખો ક) આપણે િનગIમન 10:28 મા ંનRBLુ ંછે ક) ફાtુને Pિતમ શNદ જોયો છે. િનગIમન 11: 8 વાZંયા 

પછ# આપણે äણીએ છ#એ ક) મોસેસ પાસ ેફ:ત છે.લો શNદ જ નથી, પણ તે પણ સમäવ ેછે ક) ભગવાન 

આ છે.લી +લેગ ફ)રોની અિધકાર#ઓ કર) પછ# તેમને છોડ# જવા િવનતંી કર) છે; પણ ફાtુને તેમને દ)શમાથંી 

બહાર કાઢ# ^કૂવાનો છે. !મ ઈïાએલીઓ િમસરવાસીઓના િવદાય અવાજોથી ñૂર રહ) છે તેમ તેમનો 

Tાર)ય નાશ થયો ન હતો ક) Tાર)ય ફર# Tાર)ય નહÄ આવે. હવે ઇçજ+તમા ંભગવાનના અäયબીઓની 

ÇÃૃ] થશે (|લોક 9). 
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'"( 9 

4?-60: :કરણ 12 પર આગળ વધતા પહ)લા, ભગવાન îુ ંકરવાના છે તેના મહ7વની તપાસ કરવા 

માટ) સમય કાઢવો જVર# છે. |લોકમા ં5 ^સૂા ફાtુનને કહ) છે ક), "િમસરનો :થમ દ#કરો ^7ૃL ુપામશ,ે 

ફાtુનના :થમ 0<ુમાથંી, Kલુામ છોકર#ના :થમજિનત 0<ુન ે... અને પîઓુના :થમજિનતો પણ." 

 

('-", ;#"-) -q" ->: ભગવાન ä¡યા હતા ક) તે ! ચમ7કારો અને સôાઓને ^સુાએ કર)લા હતા 

તે ફાtુનના મનને બદલી શકશે નહÄ. ભગવાન äણતા હતા ક) ફાtુને પોતાOુ ંÅદય કઠણ કLુù હY ુ ંક) 

ભગવાન તે છે ! આખર) ફાtુનના Åદયને કઠણ બનાવી દ#ધા હતા !થી ત ેબદલી શકતો ન હતો. તે હોઈ 

શક) છે, તે હોઈ શક) છે, ભગવાન ઇçજ+તનો દમન તેમના લોકો િવત8રત એક હશ,ે ફાtુન નથી. 
 

1. િનગIમન 4: 22-23મા ંઈbર) ^સુાને ફાtુનને કહો તે îુ ંCચૂન કર) છે? ભગવાન કહ) છે, 

"_______________ એ માtંુ ____________________ _____________ છે, અને ßુ ંતમને કßુ ંë,ં" 

માર# ____________ જવા દો, !થી તે ____________________________ મને કર# શક). જો તમ ે

__________________ તેને જવા દો, તો èુઓ, ßુ ં________________________________ તમાર# 
______________________ ____________. " 

2. તો, :થમ જAમેલા દ#કરાOુ ંîુ ંમહ7વ હY ુ?ં ગીતશા£ 78:51 ચાg ુકરો. આ કલમ :થમ જAમેલા 

0<ુ િવષ ેîુ ંજણાવે છે? ___________________________________________________________ 

3. :થમજિનત રાiSની શå:તને રèૂ કર) છે :થમજિનત દ#કરો િપતાOુ ંમરણોôર :િતિનિધ7વ કર) છે, 

રાiSની તાકાત. ઈbર) äહ)ર કLુù ક) ઇઝરાયેલ તેના :થમજિનત 0<ુ હતા ઇઝરાયલે ?ારા તેઓ 

તેમની શå:ત અને શå:ત દશાIવશે. ફાtુન સાથે આ એAકાઉAટર માતાનો ભગવાન સા◊ાìય શå:ત 

અને શå:ત સાથે તેની તાકાત અને શå:ત ની એAકાઉAટર હતી. હવે આ Pિતમ +લગેમા ંઆપણે 

િનગIમન 11: 5 મા ંશીખીએ છ#એ ક) ઇçજ+તનો પહ)લો દ#કરો મરશે. ફાtુન અને ઇçજ+તવાસીઓ 

માટ) આનો અથI îુ ંથશ?ે ફાtુનની શå:ત અન ેશå:ત િવશે આ îુ ંકહ)વાશ?ે ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

મજüતૂ કોણ છે? સવIશå:તમાન કોણ છે?______________________________________________ 

ભગવાન તેમના :થમજિનત (ઇઝરાએલ) Qવન સાથ ેસમથIન કર) છે અને ^7ૃLદંુડને :થમ 

જAમેલા 0<ુો અન ેઢોરની તમામ :થમજિનત 0<ુોને લઈને ઇçજ+તનો નાશ કર) છે. 
 

નRધ: તમારા અ\યાસમા ંઆમાનંા ક)ટલાક ^ુ̈ ાઓ સમજવા માટ) ^|ુક)લ હોઈ શક) છે. િનરાશ ન થશો અમ ે
ભિવiયના અ\યાસોમા ંઆ જ સ7યો પર 2પશI કર#îુ.ં ફ:ત િનગIમનના અમારા અ\યાસ માટ) äણો ક) 
:થમજિનતની હ7યા તેના લોકોની શå:ત અને તાકાતOુ ંઈbરOુ ં:દશIન છે, તેમના :થમ 0<ુ, ઇઝરાયેલ. 
 



70 

,Y0"4$: 7યા ંએક અAય :થમજિનત 0<ુ છે ! આપણે અવગણÇુ ંનથી 8હ{મત. gકુ 2: 7 તમન ેએક 

પ8ર*ચત |લોક હોઈ શક) છે આ |લોક વાચંે છે: "તેણી [મેર#] તેના ________________________________ 

________________________ ને ______________________________ આપી હતી." જો આ કોઈ પ8ર*ચત 

વાતાI નથી, તો તમને gકુ 2: 1-20 વાચંવા માટ) સમય કાઢવા :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. આ ઇC ુજAમ, 

ભગવાન એક અન ેએક મા< 0<ુ એકાઉAટ છે. ÷હોન 3:16 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ઈbર) જગતને 

એટgુ ંચાÜુ ંક) તેમણ ેતેમના એક અને એક મા< 0<ુને આ+યો ક) ! કોઈ પણ ___________________ તેને 

_______________________________ ન8હ પરંY ુ________________ ___________ ઇC ુ?ારા, માતાનો 

ભગવાન :થમજિનત 0<ુ, તેમણે તેમની તાકાત અને શå:ત દશાIવ ેછે. ત ેતેમના :થમજિનત 0<ુના 

Qવન અન ે^7ૃLમુા ંછે ક) નરકની સôાઓ અન ેતમામ ñુiટતાનો નાશ થાય છે. પાપ, ^7ૃL ુઅન ેશેતાન ઈC ુ

*É2તના ^7ૃL ુઅને 0નુtુ7થાનને કારણે તેમની શå:ત Kમુાવી છે. :ેિષત પાઊલે એફ)િસઅAસ 1: 19-20 મા ં

લéLુ ંછે ક) આ જ શå:ત ક) ! ઇCનુ ે^7ૃLમુાથંી ઊભા કર) છે તે આપણા માટ) છે, !ઓ માને છે. 
 

>4/> JW- .)ш> ш<х<? -)?: છે.gુ ં+લગે થવાOુ ંછે પરંY ુઈbરની ક)ટલીક બાબતો તે કર) છે 

! તે કામ કર) તે પહ)લા ંતનેે 2થાન આપે છે ! બALુ ંછે તેના પર ફર#થી :િત*બ{*બત કરવા માટ) આ એક 

સાtંુ 2થાન છે. અમે વાચંતા પહ)લા તમારા bાસન ેપકડવાનો સમય છે. અમે ઇઝરાયેલીઓ પર આપવામા ં

ભગવાન દયા િવશે વાત કર# છે. આ તમેના લોકો છે તેમની સાથેનો તેમનો સબંધં િપતાના િપતા !Çુ ંજ 

છે. તેમના બાળકો માટ) તમેના :ેમ તેમને Kલુામી Kલુામી અને èુલમ માથંી ^:ુત કરવા માગે છે તેમને 

ખસેડવામા ંફાtુને હઠ#લા અવ¢ામા ંકામ કLુù હોવા છતા,ં તેમના :ેમથી તેમને તેમના વતી કામ કરવાOુ ં

છોડ# દ#xુ ંન હોત. અમાtંુ ઈbર સાtંુ, wૃપા” અને પિવ< છે. ત ેસવIસમથI અને સવIશå:તમાન પણ છે. 

ઇઝરાયેલ માટ) તેમOુ ં:ેમ, તેમના :થમજિનત 0<ુ, ñુiટતાની સôાઓ સામે તમેની 87યાઓમા ં:ગટ થયા 

હતા ભગવાન ઇઝરાયેલ માટ) તેમના :ેમ િનદશIન તર#ક), wુલ તમે અને મારા માટ) ક)ટલાક :ેમ દશાIવે છે 

ક). 
 

@"80$": હ) :m,ુ તમે અમારા પર દયા” છો. તમે ઇઝરાયાની વતી કામ કLુù હY ુ ંìયાર) તેઓ પોતાની 

äતને બચાવવા માટ) શå:ત8હન નહોતા. તમે ફાtુન અને તેના બધા અિધકાર#ઓ સામે લડØા હતા ìયાર) 

તેઓ િનરાશ થયા હતા અન ેઆશા વગર !મ તમે તમેના માટ) ઈïાએલીઓની લડાઈ સામે લડØા હતા, 

તમે મારા માટ) મારા રોçજ{દા લડાઈઓ લડ# રXા છો. મારા વતી કામ કરવા બદલ આભાર. તમારા કારણે 

ßુ ંઆશા અને 8હ{મતOુ ંQવન Qવી શwંુ ë.ં ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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#> @A%r%& 4"s%& -> 

 
 

4?-60 

ફાtુનOુ ંÅદય યથાવત રÜુ ંહવે ભગવાન Pિતમ Ÿકુાદો ચલાવવા માટ) તૈયાર છે. તે ઈરાદા0વૂIક કામ કર) 

છે કારણ ક) તે પોતાના લોકો માટ) આગામી સમયમા ંîુ ંથાય છે ત ેમાટ) તૈયાર કર) છે. 
 

આ રાત િવશ ેિવશેષ îુ ંછે? શા માટ) તેમના સાજંના ભોજન માટ) આવા અસામાAય Cચૂનો? vૂંક સમયમા ં

તેઓ શા માટ) શોધી કાઢશે! !મ !મ તમે આ પાઠ Bયાનમા ંબધા પા2ખાપüુ ંઠરાવો મહ7વ નRધ. ઘટેાનંા 

મહ7વ િવષે äણો, ર:ત સાથે દોરવામા ંઆવલેી બારસાખીઓ, બેખમીર રોટલી, અને િવ*ચ< æ)સ ! તમામ 

ભગવાનના આ Cચૂનોમા ંસામેલ હતા. 
 

અને છે.લા અન ેPિતમ +લગે îુ ંહતો? :થમજિનત િવશે îુ ંનRધપા< હY ુ?ં શા માટ) ફાtુન અને 

ઇçજ+તવાસીઓ બધા ઈïાએલીઓ દ)શ છોડ#ને જવાની આYરુ હતા? અને ìયાર) તેઓ ગયા, 7યાર) 

ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને ચાદં# અન ેસોનાના દાગીના અને તેમના કપડાનંી માગણી કરવા અન ે

તેમની સાથે લઈ જવાની 2વત<ંતા આપી હતી? 

 

છેવટ), 430 વષI પછ# ":mનુા સવI સૈAયો [ઇçજ+ત] િમસર દ)શમાથંી બહાર ગયા; આ રાત ભગવાનની 

નજરની એક રાત હતી." આ રાત આવવા આવતી પઢે#ઓ માટ) યાદ રાખવાની હતી, એક äગરણ 

ભગવાન સAમાન 
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'"( 1 

4?-60: ઈbર) પોતાના લોકોને સાજંની ઉજવણી માટ) કંઈક આપવા માગતો હતો ક) ^7ૃLદંુડને 

ઈïાએલીઓ ઉપર પસાર કર#ને :થમજિનતોના +લગેમાથંી તેમને બચાવી લીધા. તેમણે ભોજનને 2મરણ 

કરવાOુ ંપસદં કLુù. આ ભોજન "એક કાયમી વટßકુમ" હોવાOુ ંમાનવામા ંઆવે છે ! તેમના ઇિતહાસમા ંઆ 

:સગંને Bયાનમા ંલેશે. તઓેએ દર વષ» આ પા2ખા ભોજનOુ ંપાલન કરÇુ ંઅને પેઢ#થી પઢે# Cધુી આ 

કાયમી વટßકુમ પસાર કરવો. આ પાઠનો હ)Y ુઈbરની Cચૂનાઓના તમામ િવગતોમા ંrબૂી જવાનો નથી, 

પરંY ુતે સમજÇુ ંપણ છે ક) પા2ખાપવIOુ ંભોજન તેમના લોકો માટ) ભગવાન ?ારા િવિધવત હYુ ંક) તઓે 

તેમના ભગવાન છે, ! તેમને છોડાãયા છે, ! એક છે તમેને èુલમની Kલુામીમાથંી ^:ુત કરો. 
 

 M4/<: િનગIમન 12: 1-51 વાચંો. અહÄ ની સરળ Vપર)ખા છે :કરણ 12: 
 

• |લોક 1-20 - ઈïાએલીઓ માટ) ઈbરના Cચૂનો !મ તેમણે મોસેસ અને આરોન સાથે વાત કર# 
હતી અને દર)ક wુvંુબ તેના :2થાન માટ) બનાવવાOુ ંહYુ ં
• પાઠો 21-28 - વડ#લોને ^સૂાની Cચૂના 
• કલમ 29-30 - ઇçજ+તવાસીઓના :થમજિનત 0<ુો પર +લેગ 

• |લોક 31-51 - આ િનગIમન, ઈbરના ëટકારો, તમેણે ઈïાએલીઓ ઇQ+ટ બહાર લાãયા તર#ક) 
 

 !<o": આ િવભાગમા ંઆપણે લોકો માટ) ભગવાનની Cચૂનાઓ શીખીîુ,ં ક)મ ક) તેમણે ^સુા અને હાtુન 

સાથે વાત કર# હતી. ^સૂાન ેCચૂનો આપવામા ંઆãયા પછ#, તેણે ઇïાએલના બધા વડ#લોને બોલાãયા અને 

|લોકથી શV કર#ને 21 તેમણે દ)વની Cચૂનાઓ આપી ક) તેઓ અOસુરવા માટ) હતા આ તેમનો કોલ હતો. 

આ તેમના ëટકારો બનશે. તેઓને બધંનમાથંી બોલાવવામા ંઆãયા હતા અન ે0äૂ માટ) પહRચાડવામા ં

આãયા હતા. ભગવાન :થમ તેમના ëટકારો વચન આ+Lુ ં7યાર) િનગIમન üકુ ઓફ પહ)લા ંઆ પåં:તઓ 

સમી(ા કરવા માટ) સમય લો: 
 

1. િનગIમન 3: 7-10 વાચંો. ભગવાન તેમના લોકો ________________ જોLુ ંઅને 

__________________ તેમને _________________________ કારણે બહાર રડતી. તેઓ તેમના 

___________________ િવશે *ચ{િતત છે. ત ે___________ ના ___________ ના ___________ ને 

નીચે આવે છે અન ેતેમન ે_________________ તે જમીન _____________ ને સાર# અને જHયા 
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ધરાવતી જમીન, _____________ અને _______________ સાથે જમીન ___________________ 

લાવી છે. 

2. િનગIમન 6: 2-5 વાચંો. તે ____________ છે તે એ જ છે ! ઇçજ+તવાસીઓના _____________ 

હ)ઠળથી તેમને બહાર લાવશે. 

એ. તેમણે ______________ ને વચન આ+Lુ ંછે ક) તેમને ________________ 

બી. તેમણ ેિવ2તર)લા _________ સાથે અને Ÿકુાદાના શ8કતશાળ# _____________ સાથે તેમન ે

_________________ વચન આ+Lુ ંછે. 

સી. તેમણે તેમને તમેના પોતાના ______________ તર#ક) લેવાનો અને તેમના ________, ! 

તેમને ઇçજ+તવાસીઓના ÿસંર# હ)ઠળથી બહાર લઈ આãયા છે તે વચન આપ ેછે. |લોક 8 મા ં

તેમણે ____________ તેમને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તઓે _________________ અને તેના વશંજોને 

આપવા માટ) વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં તેમણે ________________________________ તર#ક) ઇઝરાયલ 

_________________________________________ આપવાOુ ંવચન આ+Lુ ંછે. પછ# તેમણે શNદો 

સાથે તેમના વચન સીલ, "___ ___ _____ _____________." 

 
 

T0"0"! (િનગIમન 12: 1-28): 
 

1. છદંો 1 અને 2 મા ંભગવાન ^સૂા અને હાtુનને કહ) છે ક) પા2ખાપવI 0ણૂI ચkં પર વસતંમા ંથÇુ ંહY ુ,ં 

":થમ મ8હના" પાછળથી િનસાન (યßદૂ# કÿલેAડર મ8હનો) કહ)વાય છે. 

2. |લોક ^જુબ 3 મ8હનાના દસમા 8દવસે îુ ંથાય છે? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઘટેાનંા જ÷થાને કાળQ0વૂIક ગણતર# અન ેવહચ́વામા ંઆવે છે. તે 

________________________________________ (|લોક 4) ના આધાર) ન[# કરવામા ંઆãLુ ંહY ુ.ં 

4. મા ંઉ.લે*ખત 2પiટ#કરણો îુ ંહતા |લોક 5? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી._____________________________________________________________________ 

5. લેøબ દસમા 8દવસે પસદં કરવામા ંઆãયો હતો. ચૌદમો 8દવસ îુ ંથLુ ં(|લોક 6)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

6. |લોક ^જુબ 7 તઓે કતલ :ાણીઓના ર:ત સાથે îુ ંકરવાના છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. અOસુાર લોહ#Oુ ંમહ7વ îુ ંછે |લોક 13? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ___________________ (|લોક 8) વગર બનાવતી __________________ જડ#ü…ુીઓ અને íેડ 

સાથે, આગ પર __________________________________________________ માસં હોÇુ ંજોઈએ. 
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નRધ લો ક) માસં તે જ રા<ે ખાય છે. ત ેબીä 8દવસે ના2તો અથવા બપોરના સેAડવીચ માટ) 

રાખવામા ંઆવશ ેનહÄ. ઉતાવળમા ંનRધ કરો ક) !મા ંભોજન તૈયાર કરÇુ ંછે. દાખલા તર#ક), ખમીર 

વગરની રોટલી íેડની Yલુનામા ંતૈયાર થઈ ગઈ છે, !ના માટ) ખમીરની વધતી જતી રાહ જોવી 

પડ) છે. 

9. |લોક 9 મા ંઆપણે કંઈક બીèુ ંશીખીએ છ#એ ! રસ:દ છે. :ાણીન ેશેક)લા થÇુ ંજોઈએ કોઈ હાડકા ં

તોડ# શકાય નહÄ. તમે આ પåં:તઓ ?ારા ચાg ુરાખો તર#ક) આ Bયાનમા ંરાખો |લોક મા ં10 તઓે 

નાનો 8હ2સો îુ ંહતા? _____________________________________________________________ 

એ :લોક: ________________________________________________________________ 

બી. સેAડલ: _______________________________________________________________ 

સી. 2ટાફ:_________________________________________________________________ 

છે.લ,ે __________________ મા ંખાÇુ ંત ેભગવાનની _________________________________ છે 

 
 

'"( 3 

,Y0"4$: ઈbરની Cચૂનાઓ 2પiટ અન ે2પiટ હતી. ભગવાન તેમના લોકોની :2થાનની તૈયાર#મા ંîુ ં

કરવા માગે છે ત ેકોઈ :~ અથવા ચચાI કર# શકYુ ંનથી. તેઓ ઇZછતા હતા ક) તેમને ખવડાવી !થી 

તેમના શર#ર ^સુાફર# માટ) મજüતૂ હતા, છતા ંઆ ભોજન દર)ક અAય ભોજન !Çુ ંન હY ુ.ં આ ફ)લોિશપ 

અને આનદંનો સમય ન હતો. દર)કને કપડા ંપહ)રવા અને છોડવા તૈયાર હતા. છદંો મા ં12 અન ે13 ભગવાન 

હલવાન શેકવામા ંઅને યોHય ! પણ છે ક) !મા ંત ેજ રા<ે તેમણે ઇQ+ટ પસાર અને જમીન તમામ 

દ)વતાઓ પર તમેના Ÿકુાદો લાવવામા ંદર)ક :થમ 0<ુ નીચે હડતાલ કરશે ક) ! ^સૂા અને આરોન કહ) છે. 

ફર#થી તે કહ) છે, "ßુ ંભગવાન ë.ં" ઈïાએલીઓ માટ) તમેOુ ંQવન ઘટેાનંા ર:ત પર આધા8રત હY ુ,ં ! 

*લિનયેલો અને દર)ક ઇઝરાયેલી ઘરની બ ેબાર#ઓ પર દોરવામા ંઆãLુ ંહY ુ.ં ભગવાનને તેમના ખાતર 

લોહ#ની જVર નહોતી કારણ ક) તે äણતા હતા ક) ઈïાએલીઓ Tા ંરહ)તા હતા. લોહ# તેના લોકો માટ) 

િવbાસOુ ંિનશાની હY ુ.ં તઓે ઇZછતા હતા ક) તમેને ખબર પડ) ક) તે દર)ક ઘરને લોહ#થી દોરવામા ંઆãLુ ં

હY ુ.ં લોહ# એ સકં)ત છે ક) તઓે ઈbરના શNદને માનતા હતા અને ^7ૃLનુા િવનાશકાર# +લેગમાથંી બચી 

જશે. 
 

@.#U!V!: ચાલો એક (ણ માટ) થોભો. ચાલો આપણે પહ)લા ંપ8રå2થિત પર િવચાર કરવા માટ) સમય 

લાગીએ. 
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1. :િત*બ{બનો એક ભાગ mતૂકાળ સાથે ãયવહાર કર) છે. ! વ2Yઓુ તમે યાદ કર# શકો છો ત ેલોકોના 

પા<Oુ ંિનમાIણ કરશે? દાખલા તર#ક), ^સુા અને હાVન પહ)લા ંિનગIમન 4:29 મા ંપાછા આãયા 7યાર), 

િવચાર કરો. આ બે માણસોને તે સમયે વડ#લો અને લોકો સાથે îુ ંિવbાસ હતો? યાદ કરો ક) ઈbર) 

આ માણસોને ! કÜુ ંત ેજણાવો. પ8રå2થિતઓ અન ે+લગેને યાદ કરો ક) ત ેથવાOુ ંકારણ îુ ંછે. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. અમે ઇઝરાયલના વતIમાન પર :િત*બ{*બત કરવાની જVર છે. પોતાને એક ઇઝરાયલેી ઘરોમા ં^કૂો. 

તમને આ Cચૂનાઓ આપવામા ંઆવી છે. તમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) 400+ વષIની બધી પઢે#ઓ 

પછ#, આજની રાત એ રાત છે ક) દર)ક ãયå:ત ! તે Tાર)ય äણીતી હતી તે છોડ# દ)શે. તમારા 

િવચારો ક)ટલાકં હોઈ શક) છે? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને હવે, તમને અન ેતમારા પ8રવારને એમ કહ)વા માટ) કહ)વામા ંઆવે છે ક) તમારા ઘરની 

બારસાખ પર દોરવામા ંઆવેલા એક વષIના èૂના િનમIળ લેøબમાથંી લોહ# તમારા :થમજિનત 

0<ુને લઈને ^7ૃL ુપામશે. તમે તમારા બાળકની ±ખોમા ંનજર રાખો છો અને તેની તપાસ કરો 

છો. તે ઢોરની ગમાણ, િનદêષ અને અäણ હોઈ શક) છે અથવા તે îુ ંથઈ રÜુ ંછે તનેાથી èૂOુ ંઅને 

®બૂ જ સભાન થઇ શક) છે. કદાચ તમે પહ)લી જAમેલા 0<ુ છો. ભગવાનના આવતા માટ) તૈયાર# 

કરનારા એક પ8રવાર તર#ક) તમે ઇQ+ટની mિૂમમા ંબધાજ :થમજિનતોનો નાશ કર# શકશો તેવા 

ક)ટલાકં િવચારો અને શNદો હોઈ શક) છે?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

અને ઇçજ+તવાસીઓ પાસ ેîુ ંથવાOુ ંછે તેની કોઈ ચાવી નથી. અને મધરાત કલાક નQક આવી 

રXો છે ... 
 

નRધ: આ સમય,ે ક)ટલાક િવyાથzઓ પોતાની äતને આ વાતાIની 87યા સાથે દબાવી રાખવા આYરુતા 
અOભુવે છે. અAય િવગતોમા ંરસ હોઈ શક) છે કારણ ક) તેઓ વાતાIન ે:ગટ કર) છે. આગળ îુ ંથાય છે ત ે
શોધવા માટ) ઉ7સાહ# લોકો, આગામી "8ડ*ગ{ગ ડ#પર" િવભાગમા ંઆગળ વધો અન ેમા ંઅOસુર) છે ક) 
"સRપણી" િવભાગ સાથે િપક-અપ કરો ભાગ 3. 
 

').4V( ')4-: આગામી થોડા |લોકોમા ંભગવાનન ેઆવવા માટ)ની પઢે#ઓ માટ) વx ુCચૂના છે. આ 

પા2ખાપવI અથવા બેખમીર રોટલીનો પવI, ભગવાનન ેઉ7સવ તર#ક) ઉજવવામા ંઆવે છે-એક કાયમી 

વટßકુમ (|લોક 14). ઉજવણી સાત 8દવસ Cધુી રહ)વાની હતી. આ તહ)વાર િવશેના િવશેષતાને ઓળખો: 
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1. |લોક 15: સાત 8દવસ Cધુી ___________________________________________________ 

2. |લોક 15: :થમ 8દવસે ______________________________________________________ 

3. |લોક 15: ! કોઈ પણ ખમીર સાથે કંઈ ખાય છે ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. કલમ 16: :થમ 8દવસે ______________________________________________________ 

5. કલમ 16: કોઈ કામ ન કરો ___________________________________________________ 

 

 "-"&ш: છદંો 17-20 ! પહ)લાથી કહ)વામા ંઆãLુ ંછે તે 0નુtુå:ત. સારાશં એ છે ક) આ 8દવસે ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે કારણ ક) "આ 8દવસે મo તમારા િવભાગોને િમસરમાથંી બહાર લઈ લીધા." એ મહ7વOુ ંહY ુ ં

ક) આવનારા પઢે#ઓને ખબર હશે ક) આ 8દવસ ઇઝરાયલ માટ) ઈbરના લોકો તર#ક) îુ ંહતો. આથો પર 

:િતબધં ^કૂવામા ંઆãયો હતો તે ઘરમા ંTાયં મળ# ન હતી. ઇઝરાયલી સ^દુાયમા ંકોઈ પણ ãયå:તએ તે 

ખાવાનો ન હતો. તઓે ìયા ંરહ)તા હતા તે કોઈ બાબત મા< બેખમીર રોટ ખાતા હતા. અમે છદંો મા ં

äણવા 24 અને આ Cચૂનો પાલન કર# હતી ક) નીચેના. આ સમારોહ ìયાર) તેઓ ઈïાએલીઓને વચન 

આ+Lુ ંહોય ત ેદ)શમા ંદાખલ થયા 7યાર) પણ તે જોવાOુ ંહY ુ.ં 
 

|લોકમા ં26 માતાિપતાન ેતમેના બાળકોન ેશીખવવા માટ) Cચૂના આપવામા ંઆવી હતી. તેઓ તેમના 

બાળકોને આ સમારંભનો અથI îુ ંહતો તે જણાવવાOુ ંહY ુ.ં તેમને Cચૂના પણ આપવામા ંઆવી હતી ક) 

તેઓએ îુ ંજવાબ આપવો જોઈએ. |લોક 27 îુ ંકહ) છે? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

પછ# બધા કહ)વામા ંઆãLુ ંઅને કLુù પછ#, લોકોએ જવાબ આ+યો. તઓે _________________ તેમના માથા 

અને ___________________________________ |લોક 28 મા ંઆપણન ેકહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) ઈïાએલીઓ 

આ¢ા0વૂIક પાલન કરતા હતા! તેઓ ભગવાન ___________________________ મોસેસ અને આરોન હતી 

મા< îુ ંકLુù. 
 

'"( . 

4?-60: એ નRધÇુ ંરસ:દ છે ક) ભગવાન આ +લેગને ચલાવવા માટ) મોસેસ અને હાtુન અને ઈbરના 

કમIચાર#ઓનો ઉપયોગ કરતા નથી, :થમજિનત +લેગ પર +લગે તેના બદલ ેઆ 0tુુષો, બધા અAય 

ઇઝરાયેલીઓ !વા, તેમના િનવાસ2થાન હલવાનના ર:ત સાથે દોરવામા ંઆવેલા દરવાä સાથે તમેના 

ઘરોમા ંહતા ! તેમના પા2ખા ભોજનમા ં^7ૃL ુપાøયા હતા. ઇçજ+તવાસીઓના èુલમથી છોડ#ને તઓે કનાન, 
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વચનના દ)શ, ñૂધ અને મધ સાથે વહ)તી જમીન પર પાછા ફરવા તૈયાર હતા. દ)વે ઈíાહ#મ અને તેના 

વશંજોને વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં 
 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 12: 29-42. 
 

к -#: 
1. તમારા પોતાના શNદોમા,ં મા ંîુ ંથLુ ંતે લખો છદંો 29 અને 30:__________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. િનગIમન 4: 21-23 અને િનગIમન 11: 4-6 વાચંો. ^સુાએ ફાtુનને îુ ંકÜુ ંક) ભગવાન કરશ?ે _____ 

______________________________________________________________________________ 

7યા ંકોઈ આÕયI હતા? મોસેસ ?ારા ભગવાન જણાãLુ ંહY ુ ંક), !મ બxુ ંભગવાન તે થLુ ંજ બxુ ં

થLુ.ં 

3. ફ:ત જણાãLુ ંહY ુ ંક), છદંો 29-30 ત ેજમીનના તમામ :થમ જAમલેા 0<ુોને તોડ# પાડયા પછ# 

ભગવાન ઇçજ+ત પર લાãયા હતા. ઈbરના 7ોધ અને શå:તનો અOભુવ કરવા આ wુvંુબો માટ) îુ ં

કરÇુ ંજોઈએ? તેઓ 0રૂતી હતી ન હતી? લોકોએ તેમના નેતાના હઠ#લા અને :િતકારક Åદયના 

પ8રણામોનો સામનો કયê. હવે તેઓ ^7ૃLનુી Pિતમ કસોટ#નો સામનો કર# રXા છે. "... 7યા ંએક 

_________________ ન હતી ìયા ં_____________________ ________________ ન હતી." 7યા ં

કોઈ આbાસન ન હતી. 
 
 

 M4/<: વાચંો િનગIમન 12: 31-36. 
 

T0"0"!: ઇçજ+તમાથંી બહાર નીકળવા માટ) તૈયાર છે ફાtુન રા<ે મBયમા ંમોસેસ અને આરોન માટ) 

બોલાવે છે. 
 

1. ની કલમોમા ંîુ ંકÜુ ંછે ફાtુને 31 અને 32? 

એ "ઉપર äઓ, બહાર äઓ _________________________________________________” 

બી. "äઓ, સેવા આપો ______________________________________________________” 

સી. "તમાર# લો ___________________________________________________________” 

ડ#. "અને ગયા,_________________________________________________________________” 

2. ઇçજ+તવાસીઓની તાક#દ èુઓ શા માટ) તેઓ ઈïાએલીઓ (|લોક 33) ને ëટકારો કરવા માગંતા 

હતા? _________________________________________________________________________ 
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3. કલમ 34 મી સમäવે છે ક) તેઓએ ઇçજ+તન ેક)ટલી ઝડપથી છોડØા? ઈïાએલીઓ ઝડપથી છોડ#ને 

ક)વી ર#તે äણી શTા? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પåં:તઓ 35 અને 36 આપણને કહ) છે ક) ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને g ૂટં# લીધા. 

ઈïાએલીઓએ îુ ંકLુù? ___________________________________________________________ 

5. ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને g ૂટં# લીધા પછ# યહોવાએ îુ ંકLુù? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

'"( 1 

,Y0"4$: અને તથેી, ઇQ+ટ બહાર :વાસ શV થાય છે. તમાર# બાઇબલની પાછળના ભાગમા ં

િનગIમનનો નકશો તપાસો. પહ)લા, રામેસની શોધ કરો ìયા ંતેમની ^સુાફર# શV થઈ. દ*(ણ0વૂzય 8દશામા ં

Succoth માટ) અOસુરો. યાદ રાખો ક) આ મોસસે માટ)નો સ0ંણૂI :દ)શ નથી. મોસેસ રણમા ંQવન äણતા 

હતા. તેમણે પહ)લા ંઆ :વાસ કર# હતી િનગIમન 2 મા ંઅમને કહ)વામા ંઆãLુ ંછે ક) એક ઇçજ+તન ેમાર# 

નાખીને તે પોતાના Qવન માટ) ભાગી ગયો હતો અને િમyાનમા ં40 વષI Cધુી Qãયો હતો, ìયા ંતેમણે 

તેમની પ7ની િસ+પોરાહને મõયા હતા. 
 

 M4/<: િનગIમન 12: 37-42 વાચંો. 
 

к -#: 
1. £ીઓ અન ેબાળકો ઉપરાતં, ક)ટલા 0tુુષો પગ પર ^સુાફર# કરતા હતા? _____________________ 

તેમ છતા ંિવ?ાનોને ખબર નથી ક) સéંયાઓOુ ંઅOવુાદ શNદાથIક ક) શાFNદક છે ક) નહÄ, આપણે 

äણીએ છ#એ ક) ઇçજ+ત છોડ)લી ઈïાએલીઓની સéંયા મહાન હતી! 

2. તમને લાગે છે ક) ક)ટલાક "િમò સ^હૂ [કોણ] પણ તેમની સાથે ગયા હતા?" __________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. શા માટ) તમને લાગે છે ક) તેઓ સાથ ેઆવવા માગતો હશ?ે _______________________________ 

4. બધા લોકો ઉપરાતં, મડંળમા ંબીèુ ંîુ ંસમાવવામા ંઆãLુ ંહY ુ?ં _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. îુ ં|લોક મા ંફર# ઉ.લેખ કયê છે 39?_____________________________________________ 

6. શા માટ) તમને લાગે છે ક) તે ફર#થી "ખમીર વગરની કણક," બેખમીર રોટલીનો ઉ.લેખ કરવા માટ) 

મહ7વ0ણૂI છે? ___________________________________________________________________ 

બારમા :કરણમા ંછદંો શોધો ìયાર) બેખમીર રોટનો ઉ.લેખ કરવામા ંઆવે છે: 
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 એ. ________________________________________ 

 બી. ________________________________________ 

 સી._________________________________________ 

 ડ#.__________________________________________ 

7. |લોક ^જુબ 40, ઇçજ+તમા ંઈïાએલી લોકો ક)ટલા સમય Cધુી રહ)તા હતા? __________________ 

8. આ સમયના Pતે îુ ંથLુ?ં_________________________________________________________ 

9. |લોક îુ ંકર) છે 42 ભગવાન િવશે અન ેઇઝરાયેલીઓના Qવનમા ંતેમની ãયå:તગત કાળQ અને 

રોકાણ િવશે અમને જણાવો? _______________________________________________________ 

10. અને, ઈïાએલીઓ આવનાર# પેઢ#ઓની સભંાળ રાખવા ક)વી ર#તે જવાબદાર હતા? ____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

?-O+>Pш$: ઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંઆ સમયનો િવચાર કરો. પેઢ#ઓ માટ) આ wુvંુબ ઇçજ+તની 

mિૂમમા ંરહ)તા હતા. તઓે ^ળૂ કનાનના પોતાના જ દ)શમા ંતીª ñુiકાળને કારણે આãયા ંહતા.ં પ8રવારને 

તેમના ભાઈ જોસેફ અને શાસક ફાtુન ?ારા સાર# ર#તે સારવાર આપવામા ંઆવી હતી. પછ# એક નવા રાä 

રાä બAયો. તે Lસૂફને äણતો ન હતો અને ઈïાએલીઓની મોટ# સéંયામા ંતેમન ેધમક# આપી હતી. તેઓ 

†રતા સાથે ãયવહાર કરવામા ંઆãયા હતા અન ેહાડI òમ આપવામા ંવષê Cધુી તઓે Kલુામો દમન કર# 

હતી. છે.લ,ે ભગવાન ! તમેની tુદન સાભંõLુ ંહY ુ ંતમેને બચાવવા માટ) નીચ ેઆãયા તેમણે મોસેસ નામના 

માણસ અને તનેા ભાઈ આરોનને ફાtુન પાસે જવા માટ) અને તેમના :કાશનની માગણી કરતા ભગવાનના 

વચનને äહ)ર કLુù. સખત િવપિôઓ ક) ! જમીનને બગાડØા અને આખર) ઇçજ+તવાસીઓના :થમજિનતને 

માયાI ગયા પછ#, લોકોએ ઈïાએલીઓન ેછોડ# જવાની િવનતંી કર# વા2તવમા,ં તેઓએ તેમને તેમના 

દાગીના, તેમના કપડા, અને ! કંઈપણ તેઓ 0છૂºુ ંહY ુ ંક) તેમાથંી Õટકારો મેળવવા તેઓએ ઈïાએલીઓને 

તરત જ જમીનમાથંી કાઢ# ^Tૂો, !થી ખમીરન ેરોટલીમા ંઉમેરવા માટ) 0રૂતો સમય ન હતો. 
 

1. હવે, ક.પના કરો ક) તે તમારા mતૂ0વૂI પાડોશીને લઈન ેઆવી રÜુ ંછે, ! તમને તનેી ñૃFiટમાથંી 

બહાર કાઢ) છે. îુ ંતમે :વાસ માટ) તૈયાર છો? તમે îુ ંપેક છે? તમે તમારા પાડોશીને îુ ં0છૂº ુ ંછે? 

છેવટ), તેઓ તમને ! ગમ ેતે ઇZછતા હતા ત ેઆપવા માટ) ઓફર કર) છે !થી તમ ેäઓ. તમ ે

ઇçજ+તમા ંતમારા વષêના "2^િૃત*ચ„" તર#ક) îુ ંલેશો? તમે îુ ંલેશે કારણ ક) ત ેરણમા ંQવન માટ) 

જVર# હY ુ?ં _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. આગળ îુ ંછે તે કોઈ િવચાર છે? તમે ઘણા વષêથી äણીતા છો, ફાtુન માટ) Gટો અને *બ.ડÄગ 2ટોર 

શહ)રો બનાવે છે. તમે Tાર)ય રામસેસની બહાર îુ ંäણશો? હક#કતમા,ં તમે કદાચ ìયા ંપણ જઈ 
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રXા છે તેની ખાતર# પણ નથી કર# શકતા? તમે äણો છો ક) દર)ક જણ છોડ# રÜુ ંછે અને તમ ે

ચો[સપણ ેપાછળ છોડશો નહÄ. તમારા િવચારો: ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. îુ ંતમે äણો છો ક) તમે Tા ંગયા છો? îુ ંતમે Tાર)ય ફર# તમારા પડોશીઓ અને િમ<ોને જોશો? 

તમે અને તમારા પ8રવાર માટ) વસવાટ કરવા માટ) તમે îુ ંકરશો? આ સાર# વાત છે ક) તમાર# 

પાસે આ વ2Yઓુ િવશે િવચારવાનો સમય નથી. જો તમે કLુù હોત, તો îુ ંતમને લાગે છે ક) તમે 

જવા િવશે તમારો િવચાર બદલી શકો છો? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મનમા ંઆવતી અAય વ2Yઓુ îુ ંછે? _________________________________________________ 

 

 

,-Q: 
1. !મ તમે ઇઝરાયલના ઇિતહાસ પર :િત*બ{*બત કરો છો, તેમ તમારા પોતાના Qવન પર કLુ ં

:િત*બ{બ ેછે? îુ ંમોટા ફ)રફારો થયા છે? અચાનક ફ)રફાર? અિન;Zછત ફ)રફારો? અનચેિÕત ફ)રફારો? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. પ8રવતIનના આ સમય દરિમયાન ! બALુ ંહોય અથવા ન પણ હોઈ શક), તે સાથે તમે સતત îુ ં

હોવાOુ ંäણીતા છો? ______________________________________________________________ 

3. તે વ2Yઓુ ! હમંેશા અિનિÕતતાની 8ડ<ી ધરાવે છે તÇે ુ ંલાગે છે?__________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

@"80$": 2વામી, માર# જÄદગી વષê દરિમયાન ઘણા ંફ)રફારોથી પસાર થઈ છે. ફ)રફાર હમંેશા અનસેટલÄગ 

છે ફ)રફાર મારા રોçજ{દા ર)§સ આશા છે ક) ßુ ંઆશાવાદ એક વલણ સાથ ેઆ :સગં માટ) વધે બદલો. ફ)રફાર 

મારા નબળાઈને ®.ુલા કરવાની એક ર#ત છે. !મ !મ ßુ ંપ8રવતIન પર :િત*બ{*બત કtંુ ë ંતેમ ßુ ંäüુ ંë ં

ક) તમાર# હાજર# હમંેશા ંમાર# સાથે રહ# છે. તમે મને આ! જ 2થાને લાãયા છે. તમારા હાથ માટ) આપનો 

આભાર ક) ! માગIદશIન આપે છે અને મોટા અને નાના બનંે ફ)રફારો ?ારા મને માગIદશIન આપ ેછે. ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( 9 

4?-60: છોડવાનો સમય છે ઈïાએલીઓ બહાર ખસડેવાની છે. તે પ8ર*ચત છે ક) બxુ ંપાછળ છોડ# 

સમય છે. તમેના મન બદલતા પહ)લા ં"સાર# બાય" કહ)Ç ુ ંજVર# છે! ઈbરના વચનોમા ંઅíાહમના 



82 

અ\યાસમા ંઅમે આમાનંા ક)ટલાક િવચારો સાથે wુ2તી કર# છે, અમારા આશીવાIદ. ઈíામને ઈbર) એક 

જમીન પર બોલાવી હતી ક) તે તેન ેબતાવશે. પછ# દ)વ ેઉ7પિô 15: 13-14 મા ંઈíામને કÜુ ંક) તેના 

વશંજોને પણ જમીનમાથંી બોલાવવામા ંઆવશે. પરંY,ુ !મ ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwબૂની સાથે ભગવાન 

હતા, તેમ તેમણ ે^સૂા સાથે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તે ઈbરના લોકોને ઇçજ+તમાથંી વચનના દ)શ તરફ દોર# 

ગયા હતા. ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તમા ંતમેOુ ંQવન તઓે ! કંઈ äણતા હતા ત ેબxુ ંજ હોવાOુ ંમાનતા 

હતા, પણ ઈbર) વચનના mિૂમને તેઓની રાહ જોવી હતી, ! જમીન તમેણે ઘણા ંવષê અગાઉ ઈíાહ#મ અન ે

તેના વશંજોન ેવચન આ+Lુ ંહY ુ.ં ભગવાન તેમના વચન રાખવામા ંતેમણે તેમના લોકો માટ) વફાદાર રXા. 
 

 

,-Q: 
 

1. îુ ંતમે તમારા Qવનન ેદમનકાર# Qવન ગણે છે? જો આ બધા જ છે તો îુ ંતમ ેઆÕયI પામી રXા 

છો? અથવા, îુ ંતમને ભગવાનનો અથI એ છે ક) તમ ેQવનમા ંનવા અન ેèુદા ં2થળે, 2વત<ંતા, 

સાહસ, અને તે :વાસ ક) !મા ંતે તમન ેએક નવી જHયા, ìયા ં7યા ંછે આરામ અન ેશાતં શાિંત? 

તમારા વચનના જમીન îુ ંહોઈ શક)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. ભગવાનની ઇZછા તમન ેકોઈ પણ વ2Yથુી ^:ુત કર# શક) છે ! તમને Kલુામ બનાવશ,ે ! કોઈ 

પણ વ2Yથુી તમને બધંાયલેી રહ)શે. તમે ! ëટકારો માગંો છો તે îુ ંછે? વચનના દ)શમા ંQવનની 

ક.પના કરવાથી તમને îુ ંફાયદો થશ?ે તમે ભગવાન પાસેથી îુ ં0છૂવા માગો છો? કદાચ એક 

આદત અથવા ãયસન તમે Kલુામ છે. કદાચ તે તમાtંુ શેડ⁄લૂ અથવા ^ડૂ છે, એક વલણ પણ. 

અથવા, કદાચ તે સબંધં છે? તમે ! ëટકારો માગંો છો ત ેતમને આશીવાIદોનો આનદં માણવા ^:ુત 

કરશે? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

!>!%?-L>ш$: ભગવાન આપણન ેતેમના આમ<ંણ આપે છે, તેમની પાસ ેઆવવા માટ) તેમOુ ંકહ)Ç ુ.ં 

આપણે દમન અOભુવીએ છ#એ અને ઈïાએલીઓની !મ †રતા0વૂIક પણ વતIવામા ંઆવી શક#એ છ#એ, 

પરંY ુતે કહ) છે, "આવ!" મ÷ેL ુ11:28 ની તપાસ કરવા માટ) સમય લો. જો તમે મહ7વાકા(ંા ધરાવતા હો 

તો, છદંો 29 અન ે30 મા ંલખો. તેમન ેઇAડ):સ કાડI પર લખો અન ેતેમન ેમેમર#મા ં^કૂવાOુ ંશV કરો. ઈC ુ

આપણન ેતેમની પાસે આવવા કહ) છે. તે આપણન ેQવનના ંબોજોમાથંી બચાવવા માગંે છે. તમે તેના 

આ7માની રાહ જોતા રહો અને !મ !મ તમ ેતેમનો ^åુ:ત અને તેમના ^åુ:તની 2વત<ંતાનો જવાબ આપો 

છો. 
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 @"80$": :m ુઈC,ુ તમે મને તમાર# પાસે આવવા માટ) બોલાવો છો. તમે મન ેમારા Qવનમા ંતમારો :ેમ 

જણાવવા માટ) આમિં<ત કરો. તમાર# શå:ત ?ારા શå:તવાન રહ)વા માટ) મને સ87ય કરો, સ87ય અને 

ઉ7સાહ0વૂIક ßુ ંમારા Kલુામની Kલુામીમાથંી ^:ુત થવાની આશામા ંQવી રXો ë.ં તમે મારા ભગવાન છો 

તમે મારા ઈbર છો ßુ ંતમાtંુ બાળક ë ં!ને તમ ેબનાવેલ અને :મે કયê છે. મન ેબધંનના ંQવનમાથંી 

બહાર કાઢવા અને મન ેતમારા :ેમાળ હિથયારોની Cરુ(ામા ંપહRચાડવા બદલ આભાર. ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ к%+, ,!"-" .)#-/ - 1 

 
 

 !<o" к-% 
 

અમે િનગIમનના :થમ બાર :કરણોમા ંઘણી બધી મા8હતીને આવર# લીધી છે. 
 

1. વાતાIમા ંમહ7વ0ણૂI ગણવામા ંઆવે તેવા પાચં અ(રોની C*ૂચ બનાવો: 

 એ. _______________________________________________ 

 બી.________________________________________________ 

 સી.________________________________________________ 

 ડ#.________________________________________________ 

 ઈ. _______________________________________________ 

2. તમારા હાઇલાઇટટર સાથ,ે િનગIમન 6: 6-8 મા ં^સૂાને ભગવાનOુ ંવચન :કાિશત કરો. તે શા માટ) 

એટgુ ંમહ77વOુ ંહY ુ ંક) આ ચો[સ સમયે આ વચન આપવામા ંઆãLુ ંહY ુ?ં ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 એ. ____________________________ એફ. ________________________________________ 

 બી.____________________________ Q. _________________________________________ 

 સી.____________________________ એચ. _______________________________________ 

 ડ#.____________________________ ßુ.ં__________________________________________ 

 ઈ. ____________________________ !. _________________________________________ 

 

3. ભગવાન આ ચમ7કા8રક *ચ„ો કરવામા ં:માણે ઇçજ+તવાસીઓને îુ ંખબર હતી િનગIમન 7: 4-5?  

______________________________________________________________________________ 

4. તમે :થમ જAમેલા દ#કરા િવષે îુ ંઅથI0ણૂI સમજણ મળેãયો? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પા2ખા ભોજન îુ ંહY ુ?ં શા માટ) આ ભોજન ઇઝરાયેલીઓ માટ) કાયમી વટßકુમ બનÇુ ંહY ુ?ં 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ к%+ !&], ,!"-" .)#-/- I: તમે તમારા અ\યાસ સાથે દબાવો :ો7સા8હત 

કરવામા ંઆવે છે. તમે ઘüુ ંશીખી રXા ંછો. તમે સરળતાથી બાઇબલ ?ારા શોધખોળ કર# રXા છો તમ ે

કથાઓ શીખી રXા ંછો, ! તમને દ)વના શNદથી પ8ર*ચત કર) છે. તમે તમારા વડIમા ંભગવાન ! તમને îુ ં

કહ) છે તે તમારા અ\યાસન ેઅOસુર#ને તમે આરામનો એક Pશે િવકાસ કર# રXા છો. તમે તમારા માટ) 

પરમેbરના મહાન :ેમ િવશ ેસ7ય શીખી રXા ંછો અન ેતમાર# સાથે ગાઢ ર#તે પ8ર*ચત થવાની તેમની 

ઇZછા. 
 

@"80$": હ) :m,ુ તમે ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwબૂને ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંત ેવફાદાર હતા. તમે તમારા 

લોકોને Kલુામ બનાવનારા સવIમાથંી તમારા લોકોન ેબચાãયા. !મ !મ તમ ેતેમન ેવફાદાર હતા તમે પણ 

મારા માટ) વફાદાર છે ìયાર) મને લાગે છે ક) ßુ ંમારા Qવનમા ંલોકો અને સજંોગો ?ારા દમન કtંુ ë,ં 7યાર) 

તમે હમંેશા માર# સાથે છો. તમે મને સશå:તકરણ કરો છો તમે દર)ક 8દવસના મèૂર માટ) મને મજüતૂ કરો 

છો. મને પાપની Kલુામીમાથંી બહાર બોલાવીન ેઅને તમાર# સાથે નવા Qવનમા ંપહRચાડવા બદલ 

આભાર.________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આrુઅવ”ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલો›સ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 

મ<ંાલય વબે સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.CrossCM.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 

 


