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બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે . કોઈ સમી(ક) સમી(ાની સં*(+ત કલમોનો ઉ.લેખ કરતાં, આ 0ુ2તકના
કોઈ ભાગને લેખકની પરવાનગી િવના 0ુનઃઉ7પા8દત કર# શકાય છે ; લેખકની લે*ખત પરવાનગી િવના આ
0ુ2તકનો કોઈ પણ ભાગ 0ુનઃ:ા+ત, 0ુનઃ:ા;+ત િસ2ટમમાં સં<8હત અથવા યાંિ<ક ફોટોકોપી, ર) કો8ડ@ગ
અથવા અAય માBયમ ?ારા નકલ કરવામાં આવી શક) છે .
અAયથા C ૂચવવામાં ન આવે 7યાં Cુધી, બધા F27+ચર :વોટ)શન ધ હોલી બાઇબલ, GHલીશ 2ટાAડડI વઝIન®
(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 7ોસવે ?ારા, Kુડ AL ૂઝ પMNલશસIO ુ ં :કાશન મં<ાલય છે . પરવાનગી ?ારા
વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે .
"ESV" અને "P<ેQ 2ટાAડડI વઝIન" 7ોસવેના નRધાયેલા S)ડમાકI છે Tાં S)ડમાકI નો ઉપયોગ 7ોસવેની
પરવાનગીની જVર છે .
ઇનકવેલ 87એ8ટવ ?ારા 8ડઝાઇન

шI 8J -K& % ->
તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગને આકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર
તમારા માટ) અનAય હશે અને પિવ< બાઇબલ કહ) છે 0ુ2તકની તમાર# સમજણમાં વધવા માટ) તમારા
આYુર અને ઉ7સાહ# ઇZછા ?ારા ન[# કરવામાં આવશે. અ\યાસ માટ) તમાર# :િતબ]તા તમારા Qવનને
સ^ ૃ] બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક) ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલે છે .
1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ: “ઈbરના કોલ, આપણો બચાવ -1”
2. પિવ< બાઇબલની P<ેQ 2ટાAડડI સં2કરણ (ઇ.એસ.વી.) નRધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રXા
હોવ, તો શT હોય તેટgું બાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે :
એ. એક 7ોસ ર) ફરAસ કોલમ :ાધાAય નીચે દર) ક 0 ૃiઠOુ ં ક)Ak,
બી. સામાAય ર#તે બાઇબલની પાછળના ભાગમાં જોવા મળે છે , અને
સી. થોડા ^ ૂળm ૂત નકશા પણ પીઠમાં જોવા મળે છે .
3. પેન અથવા પoિસલ
4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાr્ I સ
# 2 માં C ૂ*ચબ] <ણ Cુિવધાઓ સાથે તમે તમારા અ\યાસ માટ) પયાI +ત Vપે 0 ૂtુ પાડશો અને આ પાઠ ?ારા
સફળતા0 ૂવIક નેિવગેટ કરવા માટ) તૈયાર થશો. જો ક) , જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ)લો અOુભવ છે , તો તમે
બાઇબલની શોધ કરવાOુ ં શV કર# શકો છો. આ અ\યાસ નેિવગેશનલ vૂ.સ :દાન કર) છે ! તમને wુ શળતા
િવકસાવવા અને તમને વxુ િવbાસ ધરાવતી બાઇબલ િવyાથz બનાવવા માટ) રચવામાં આવી છે . www.crosscm.org
પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામાં કોઈ ખચI ક) “ઈbરના કોલ, આપણો બચાવ -1”. જો ક) આ
અ\યાસની ભલામણ કરવામાં આવે છે , તો દ) વના વચન, અવર Nલેિસ{ગનો અ\યાસ કરવામાં 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 નોટüુક અથવા ટ) Nલેટનો ઉપયોગ કરવાOુ ં પસંદ કર# શકો છો.
અ\યાસ સામ<ી લખવામાં આવે છે !થી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. 2વ-િશ2તની 8ડ<ી સાથે તમે સામ<ીને
થોડો ક) કોઈ ^ુ|ક)લી સાથે આવર# નહÄ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા8હતી મેળવશો, નવી મા8હતી શેર કરશો, અને
ક)ટલાક પડકારVપ :~ો 0 ૂછશો ! જવાબો માટ) માગણી કરશે. આ :િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને :ો7સા8હત
કરવામાં આવે છે ક) તમે થોડા િમ<ોને તમાર# સાથે અ\યાસ કરવા માટ) આમંિ<ત કરો.
તમે તમારા અ\યાસમાં આનંદ મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શNદ ?ારા તમારા માટ) બોલી શક) છે તેમ તમારા
Åદય 2વીકારÇુ ં શક) આ બાઇબલ વાતાI ઓ તમે તેમના 0ુ< ઈCુ *É2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને
આપવામાં તેમના મહાન :ેમ તમને ખાતર# કર# શક) છે .

સંપાદકની નRધ: 2પiટતા માટ) , ક)પીટલાઈÑડ સવIનામનો સંદભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÜું હYુ.ં
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ઈbરના લોકો ઇçજ+તની m ૂિમમાં રહ)તા હતા. તેઓ ફળદાયી અને Kુણાકાર ધરાવતા હતા. તેમની તાકાત
અને સંéયાઓ નવા રાäને ગંભીર ખતરો છે , ! જોસેફને äણતા ન હતા. èુઓ ક) ઈbર) આ શાસકનો
ઉપયોગ આ િવદ) શીઓની Pદર અસંમત બનાવવા માટ) કયê હતો, ! રાäઓની m ૂિમમાં િનરાંતે રહ)તા
હતા.
ઈbર) લોકોને શરમજનક અને િનરાશાજનક બનવાની જtુ8રયાત કરવાની જVર જ નહોતી, તેમને
ઇçજ+તમાંથી ^ુ:ત અને ëટકારોના 8દવસ માટ) એક નÇુ ં નેતા ઉઠાવવાની જVર હતી. èુદા èુદા સંજોગો
ુ 0 ૂણI ઉપયોગ ઓળખો તેમણે અíાહમને વચન આ+Lુ ં હYુ ં
અને લોકો ભગવાન તેમના :ામા*ણક હ)Yઓ
અને તે 0 ૂણI થવા માટ)નો સમય હતો.
અમને ફ:ત કહ)વામાં આવે છે ક) એક માતાએ તેના 0ુ<ને "Cુદર
ં બાળક" ગણાãLુ ં છે . આ દ#કરાને
માબાપOુ ં માનÇુ ં છે ક) તેમના બાળકને અસાધારણ છે તેÇ ુ ં િવbાસથી સમäLુ ં છે . આ અમારા બધા માટ)
એક પડકાર છે ìયાર) આપણે બીäઓ પર િવbાસથી èુએ છ#એ 7યાર) îુ ં આપણે તેમને આપણા Qવનમાં
અસાધારણ લોકો તર#ક) જોયા છ#એ?
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થયો છે . યાwૂબના 12 0ુ<ો અને તેમના પ8રવારો ઇçજ+તમાં શાંિત0 ૂણI ર#તે Qવે

છે ìયાર) LુCફુ ! તેમને ઇçજ+તમાં લાãયા હતા તે ^ ૃ7Lુ પામવાOુ ં હYુ,ં તેમણે પોતાના ભાઇઓને આખર#
િવનંતી આપી. ìયાર) તેઓ ઇçજ+તની m ૂિમ છોડ#ને ગયા, 7યાર) ઈbર) તેમને જમીન પર લઇ જવા કÜુ,ં 7યાર)
તેમણે ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwૂબને વચન આ+Lુ ં હYુ ં (çજનેિસસ 50: 24-25).
ચાલો એક (ણ માટ) સમી(ા કર#એ આપણે એ યાદ રાખÇુ ં જોઈએ ક) ઈïાએલને ! જમીન આપવાOુ ં
વચન આ+Lુ ં છે તે ઇQ+ટની m ૂિમ નથી ìયાં તેઓ િનરાંતે રહ)તા હતા અને ìયાં બxુ ં સાtું હYુ ં 7યાં.
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
પîુધન માટ) ઇçજ+ત આદશI શોધી કાઢöા. િનઃશંકપણે, કોઈ અસંYiુ ટતા વગર તેમને છોડ# દ) વાOુ ં કોઈ
કારણ મõLુ ં ન હYુ ં અને ìયાંથી તેઓ આãયા હતા 7યાં પાછા ફયાI. પરં Y ુ હવે, તેમના માટ) સમય કાઢવો તે
સમય છે . ક)વી ર#તે ભગવાન આ સંતોષ લોકો ઇQ+ટ અને પાછા વચન જમીન પર ખસેડવા કરશે?
િનગIમન તે 2પiટ કર#ને શV થાય છે . આ એક નવો 8દવસ હતો. સમ< પેઢ# ! ñુiકાળને કારણે ઇçજ+તમાં
રહ)વા માટ) કનાનથી આãયા હતા. ભગવાન વચન આ+Lુ ં હYુ ં તેમ, તેમણે એક મહાન રાiSમાં ઈíાહ#મના
વંશજો બનાãયા. અને હવે એક નવા રાä સôા પર આãયા હતા, એક ! જોસેફ ખબર ન હતી. આ તે છે
ìયાં વાતાI શV થાય છે .

M4/<:

િનગIમન 1: 1-14 વાંચો.

к -#:
1. આપણે આ નવા રાä િવશે îુ ં શીéયા (|લોક 8)? ______________________________________
2. માં તેની *ચ{તા îુ ં હતી |લોક 9? ____________________________________________________
3. ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓ સાથે "ચYુરાઈથી" 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) વ2Yુઓ કામ ન હતી તેના બદલે, 12 |લોક આપણને îુ ં કહ) છે ?
______________________________________________________________________________
5. પ8રણામે, ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓથી ડર# ગયા ઇçજ+તની ચાલાક અને દમનકાર# વતIü ૂક
િનદI ય સારવાર બની હતી. િન{kાહ#ન શNદનો ઉપયોગ છંદો 13 અને 14 માં બે વાર થાય છે . હવે
ફાtુને îુ ં કLુù છે (|લોક 14)?
એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________

M4/<:

Cુધી ફર#થી વાંચો િનગIમન 1: 15-22

1. સખત મહ)નતના કડવો Qવન અને †ર ઉપચાર એ ઇઝરાયેલીઓ પર લાદવાનો િનણIય લીધો તે
બધા તે નહોતા. છંદો માં èુઓ 15-22 તે પછ# îુ ં કર) છે ?
એ હ#°ુ િમડવાઇફ નામ. ________________________ અને _________________________
બી. તેમણે તેમને îુ ં કÜું (|લોક 16)? ______________________________________________
સી. અમે આ િમડવાઇફ િવશે îુ ં કહ)વાLુ ં છે (|લોક 17)? ________________________________
____________________________________________________________________________
ડ#. ફાtુને તેમને તેમની પાસે લાãયા હતા અને તેમની અવગણના કરનાtું કાયê Pગે :~ો
0 ૂછöા હતા. તેમના :િતભાવ îુ ં હતો (|લોક 19)? ____________________________________
____________________________________________________________________________
2. કારણ ક) તેઓ ભગવાનને ફાtુન કરતાં વધાર) ભય માનતા હતા, તો ભગવાન તેમને ક)વી ર#તે
વ7યાI (છંદો 20-21)? ભગવાન îુ ં થાય છે ?
એ. ___________________________________________________________________
બી. ___________________________________________________________________
સી. ___________________________________________________________________
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3. પરં Y ુ ફાtુને તેને આરામ આપવાનો ઇનકાર કયê તેમના તમામ લોકો માટ) Pિતમ આ¢ા îુ ં છે
(|લોક 22)? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( 3
?-O+>Pш$:

િનગIમન 1 માં આ થોડ# પંå:તઓએ નાટક માટ) 2ટ)જ સેટ કLુù છે ! ઇçજ+તવાસીઓ અને

ઈïાએલીઓ બંને માટ) ઇિતહાસમાં ફ)રફાર કરશે. િશàા અને 0ુઆહએ કÜુ,ં "ના!" તેઓ ફાtુન પાસે ગયા.
ઈbરના ભયથી તેમને રાä િવtુ] આ¢ાભંગ કરવા દોયાI. તે કરÇુ ં સરળ વ2Yુ નથી લીટ# પરની તમાર#
ગરદન હોત તો îુ ં થશે તે Bયાનમાં 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 wૃ7યોમાં રાä સાથે ભાગ લેતા નથી.

,-Q:

િસàાહ અને 0ુઆહ માટ) રાäને દગાબાQ કરવા માટ) તે યોHય છે ક) નહÄ તે Pગે અમે સવાલ

કર# શક#એ છ#એ. તેઓ તેમને માનતા હતા ક) તેઓ સમયસર પહRચાડ# શકતા નથી.
1. Tાર) સ7ય કહ)વાની નથી? îુ ં આટલો સમય આવી ગયો છે ?_______________________________
______________________________________________________________________________________

2. િશàા અને 0ુઆહ માટ) િનણIય માણસને બદલે દ) વની આ¢ા પાળવાનો હતો. îુ ં તમે Tાર) ય તમાર#
äતને એક એવી પ8રå2થિતમાં શોધી કાઢöો છે ક) !માં તમને ઓડI ર સામે જવાOુ ં હYુ ં કારણ ક) તમે
માનતા હતા ક) તે ભગવાન અને તેના સZચાઈ સાથેના સંબધ
ં Oુ ં ઉ.લંઘન કરશે?
એ- કોણ સામેલ હતા? __________________________________________________________
બી. તે આ¢ાના આ¢ાOુ ં ઉ.લંઘન કરવાની તમાર# ઇરાદા0 ૂવIકના કાયIO ુ ં પ8રણામ îુ ં હYુ?ં
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
સી. 7યાં હતી, અથવા 7યાં એક સ¶ના7મક ઉક)લ આવી શક) છે ! ભગવાનને તમાર#
આ¢ાપાલનOુ ં ઉ.લંઘન ન કર) અને તે આ¢ાના આ¢ાOુ ં ઉ.લંઘન કરવાની ઇરાદા0 ૂવIકOુ ં કાયI
છે ? _________________________________________________________________________
3. ક)ટલાક લોકોએ તેમની ઇરાદા0 ૂવIક 87યાઓના કારણે ગંભીર પ8રણામો ભોગãયા છે ક)ટલાકએ
નોકર#ઓ, 2થાનો અને :િતiઠા Kુમાવી છે . :િતiઠાને િન{દા કરવામાં આવી છે . અને ñુિનયાના લોકો
માને છે ક) તેઓ "માણસો કરતાં દ) વની આ¢ાOુ ં પાલન" કરવાOુ ં પસંદ કર) છે , 7યાર) આટgું ઓëં
8

લાગે છે . ક)ટલાકને †રતા ભોગવી રહ# છે અને ક)ટલાકએ પણ તેમOુ ં Qવન KુમાãLુ ં છે કારણ ક)
તેઓએ ઇCુ *É2ત :7યે િનiઠા äહ)ર કર# છે .
એ. ßુ ં માણસની જHયાએ દ) વની આ¢ાOુ ં પાલન કtું ëં એ ક)ટgું ગંભીર છે ? _________________
____________________________________________________________________________
બી. ßુ ં સ7યને કGક કહ# શક#શ, જવાબદાર#0 ૂવIક કાયI કtંુ , 2પiટ Pતઃકરણ રા®ું અને
:ામા*ણકતા સાથે કામ કtું? ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
સી. îુ ં ßુ ં મારાથી બીäઓનો ડર રાખીને િનરાશ થઈ ગયો ëં? îુ ં ßુ ં અAયને નીચે ^ ૂwુ ં ëં? ßુ ં
8દલગીર# અને પ2તાવોની લાગણીઓ સાથે îુ ં કtું? ____________________________________
____________________________________________________________________________
અમે Tાર) ય એÇુ ં માનતા નથી ક) અમે કોઈ આશા વગર છોડ# ગયા છ#એ, તે સમયમાં પણ ìયાર) અમે
અમારા ભયમાં આ+યા છ#એ. ભગવાન વફાદાર છે તેના :ેમ આપણને ઉઠાવે છે અને અમને આશા આપે છે
તે આપણને (મા આપે છે અને અમને અAય ^ુ|ક)લ સંજોગોમાં ફર# ઊભા રહ)વા માટ) મજü ૂર કર) છે .

R!-/шSP#:

એફ)સી 6: 10-11, 13-14 આપણને ખાતર# આપે છે ક) :mુની તાકાત આપüુ ં બની äય છે ,

ક)મ ક) તેની શ8કતશાળ# શå:ત ઈCુમાં બનાવવામાં આવી છે . "મજü ૂત બનો!" "2ટ)Aડ રહો!" ઇAડ):સ કાડI
પર આ પંå:તઓ લખો અને મનની સRપણી કરવા માટ), આગળ વધવા અને માણસની જHયાએ ભગવાનની
આ¢ા પાળવા તૈયાર થવાની તમાર# આગામી તક માટ) આપમેળે મેમર#િ◌◌ંગ કરવાનો તેમને આનંદ
માણો.

@"80$":

હ) :mુ, ßુ ં િશàા અને 0ુઆહ િવશે વાંZLુ ં છે અને સમèુ ં ëં ક) તમાર# શå:ત તેમનામાં કામ કરતી

હોવાથી આ જ શå:ત મારામાં કામ કર) છે . કહ)Ç ુ ં અને યોHય વ2Yુ કરવા મજü ૂતાઈ માટ) મને તમારા પર
ભરોસો રાખવા સ(મ બનાવો. આ ãયå:તઓએ તમે માનતા હતા. તેઓ તમારા :ેમના ધાક રહ)તા હતા
અને તમાર# આ¢ાપાલનને અOુસરતા હતા. ßુ ં પણ તમારામાં િવbાસ કtું ëં અને તમે Qવન Qવવા માગો
છો ! તમારામાં મારો ભરોસો ãય:ત કર) છે . _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( .
4?-60: થÇું જVર#

છે . ઈïાએલીઓએ ઈíાહ#મને વચન આ+Lુ ં હોય તે જમીનનો કબજો લેવાની ઇZછા

હતી, તો પછ# લોકોએ ઇçજ+તમાંથી નીકળ# જવાની જVર હતી પરં Y,ુ બxુ ં જ સાર# ર#તે ચાલી રÜું હYુ.ં
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અને, ઇçજ+તમાં ઈïાએલીઓ એક મહાન રાiS બની ગયાં 7યાં Cુધી વ2Yુઓ સાર# ર#તે ચાgુ રહ# 7યાં Cુધી
વ2Yુઓ સાર# રહ# હતી અને નવા ફાtુન ! જોસેફ િવશે äણતા ન હતા તે સôામાં આવી હતી અને
ઇઝરાયેલીઓ ?ારા તેમને ધમક# આપવામાં આવી હતી.
! લોકોને તેઓ રહ)તા હતા તે શરતોથી અસંYiુ ટ થવાની જV8રયાત ધરાવતા લોકોને થવાની ચળવળ માટ)
આ ચો[સ સમયે નવા રાäએ Kુલામના મા*લકોને તેમના પર દબાવી રાખીને અને સખત òમથી દમન
કર#ને ઇઝરાયેલીઓ સાથે ચYુરાઈથી વતIવાOુ ં ન[# કLુ.ù ઇçજ+તવાસીઓ ઈïાએલીઓથી ડરાવે છે અને
તેમને 8હ° ૂ બાળકોને નાઇલ નદ#માં ફ´ક# દ) વાના ^ુ¨ે પણ †રતાથી વ7યાI હતા. િનિÕતપણે, આ આદ) શને
સમ< રાiSમાં સાંભળ# શકાય તેવા tુદન બહાર મોકલવામાં આãયો.
િનગIમન 2 આ ઐિતહાિસક નાટક ^ુéય પા< રèૂ કર) છે . બધા અ(રોએ અશાંિતમાં એક ભાગ ભજãયો હતો
! ભગવાનને તેમના લોકોને ñૂ ધ અને મધની સાથે વહ)તાં જમીન પર પાછા લાવવા માટ) તૈયાર કરવા
માટ) જVર# હYુ,ં કનાનની જમીન.

M4/<:

િનગIમન વાંચો 2. !મ !મ તમે આ :કરણનો ર) કોડI તમાર# નોટüુકમાં આ ãયå:તઓનાં નામોને

વાંZયા છે .

T0"0"!:

આ અ(રો કોણ છે ? અમે એક ખાસ ઇઝરાયેલી wુvુંબ લેવી ની આ8દäિત નીચે ઉતર#ને જોઈ

?ારા |લોક 1 માં શV !મ તમે યાદ કર# શક) લેવી !કબ અને લેહ <ીä 0ુ< હતો (ઉ7પિô 30:34).
1. િનગIમન 2: 1 માં આપણને કહ)વામાં આવે છે ક) કોઈ 0ુtુષ એક £ી સાથે લHન કર) છે ! ગભIવતી
બને છે અને એક 0ુ<ને જAમ આપે છે . અહÄ અસામાAય કંઈ નથી 7ોસ સંદભI તર#ક) નંબરો 26:59
નો ઉપયોગ કરો:
એ. િપતાOુ ં નામ îુ ં હYુ?ં ________________________________________________________
બી. માતાOુ ં નામ îુ ં હYુ?ં ________________________________________________________
2. કોઈ તેની મદદ કર# શકતો નથી, પરં Y ુ આÕયI પામે છે ક) તેની સગભાIવ2થા દરિમયાન આ માતા
બધી જ આશાથી આશા રાખે છે ક) તેનામાં રહ)લ બાળક એક છોકર# હશે. પરં Y,ુ તેણીએ એક 0ુ<ને
જAમ આ+યો િનરાશા શેર કરવા અને ડર ક) બાળક એક છોકરો હતો તેના બદલે, ìયાર) તેણી
પોતાના 0ુ<ને માં દ) ખાય છે 7યાર) માતા îુ ં èુએ છે |લોક 2? _____________________________
______________________________________________________________________________
3. ઘણા મ8હનાઓ Cુધી જોશેબડ
ે ) બાળકને ëપાવી રાખવા માટ) સ(મ હતા. તે નાઇલ Cુધી તેને આપી
ન હતી ìયાર) તે તેને કોઇ લાંબા સમય Cુધી ëપાવી શકતી ન હતી 7યાર) તેણે îુ ં કLુ?ù _________
______________________________________________________________________________
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4. પીચનો ઉપયોગ થતો હતો 7યાર) îુ ં તમને યાદ છે ? çજનેિસસ 7ોસ સંદભI તપાસો 6:14 આ બે જળ
ુ ાં તમને îુ ં મõLુ ં છે ? _______________________________________________
પ8રવહનના હ)Yમ
______________________________________________________________________________
5. િનગIમન 2: 4 માં આપણને કહ)વામાં આવે છે ક) તેની બહ)ન તેની પાસે îુ ં થશે તે જોવા માટ) એક
Pતર પર હYુ.ં નંબસI 26:59 અOુસાર તેની બહ)નOુ ં નામ îુ ં હYુ?ં _________________________
6. |લોક 5 માં આપણને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) ફાtુનની 0ુ<ી અને તેના સંતાનો નવડાવડા માટ) નાઇલ
નદ#માં ગયા હતા. તેણીએ બા2ક)ટ જોLુ.ં પછ# îુ ં થLુ?ં ___________________________________
______________________________________________________________________________
7. હ#°ુ બાળકને શોBયા બાદ, બાળકની બહ)ન મી8રયમએ ફાtુનની 0ુ<ીની પાસે જઈને કÜું િમ8રયમ
|લોકમાં £ીને îુ ં :દાન કર) છે ? _____________________________________________________

@.#U!V!:
1. તેથી િમ8રઆમ ગયો અને યોચેબેડ મળ# અને માતાને ફાtુનની 0ુ<ીથી તેણીના બાળકને પાછો
મõયો. એક (ણ માટ) આ િવશે િવચારો ...
એ. તમારા બાળકને નાઇલ નદ#માં ફ´ક# દ) વાના ડર વગર તે પાછો મેળવવાની ઇZછા îુ ં હશે? જો ક)
બાળક તે તમારા સંતાન હતા, પરં Y ુ હવે તે ફાtુનની 0ુ<ી ?ારા સંકળાયેલ છે અને તેની ર(ા
કરવામાં આવી હતી. ________________________________________________________
બી. અમે ચો[સ માટ) äણતા નથી પરં Y ુ તે Pદાજ છે ક) બાળક જોશેબાદ સાથે હYુ ં 7યાં Cુધી તે
ચાર અને છ વષIની વZચે હતી. આ માતાએ તેના 0ુ< પર ! :ભાવ પાડØો હતો તેનો િવચાર
કરો, તેને તેના નાના Qવનમાં ફાtુનના ઘરના Qવનશૈલી માટ) તૈયાર કર#. ક)ટલીક વ2Yુઓ લખો
ક) ! તમે તમારા બાળકને ઈïાએલી માતા તર#ક) શીખવવા માગો છો:
i._____________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii.________________________________________________________
2. |લોક 2 માં આપણે äણીએ છ#એ ક) યોચેબેબે તેના બાળક પર જોLુ ં અને તેને "સરસ બાળક"
તર#ક) જોયો. તમે îુ ં િવચારો છો ક) તે તેના િવશે નRધે છે ? îુ ં તેઓ તેમના બાળકના છોકરાને જોતા
હતા તે જોતાં બીä કોઈ પણ માY ૃભાષાને îુ ં Bયાનમાં લેશે પણ èુઓ હ)íી 11:23? ___________
________________________________________________________________________
3. જો તમે માતાિપતા હો, તો îુ ં તમે તમારા બાળકને ધાકથી જોવા માટ) સમય કાઢöો છે અને તેને
Cુદર
ં બાળક તર#ક) ઓળખાવા માટ) આÕયI પામી છે ? અથવા, કદાચ તમાર# ±ખોમાં KુQ
ં
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ઊઠવામાં આãયા છે અને તમને તેમને અથવા તેણીને Cુદર
ં બાળક તર#ક) ઓળખવામાં ^ુ|ક)લી છે .
તમે îુ ં નRBLુ ં છે ? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. અને તમારા િવશે îુ?ં îુ ં તમે äતે જોLુ ં અને િનમાIતાની ±ખો ?ારા જોLુ ં ક) તમે Cુદર
ં બાળક છો?
îુ ં તમે તેને તમે કહ# શકો છો કારણ ક) તે તમારા હાથમાં તેમનો ચહ)રો ધરાવે છે અને તમાર#
±ખોમાં દ) ખાય છે , "માય, મo તમને બનાãLુ ં 7યાર) સાtું કામ કLુ!ù "? îુ ં તમે તેના આનંદ, તેના
સંતોષ, તમે કોણ છો તેના પર તેમની મંèૂર#ની તમને સમજણ આપી શકો છો? ________________
______________________________________________________________________________
5. સફાAયાહ 3:17 આપણને યાદ અપાવે છે ક) તે તમારા પર ®ુબ ®ુશી કર) છે અને કરશે
એ._________________________________ સાથે તમને ___________________________
બી. તેઓ તેમના _________________________ ?ારા તમે ______________________, અને
સી. તે તમને ____________________________ મોટા અવા! સાથે _____________________
કરશે! ક.પના કરો!

@"80$":

પ+પા, આ! મને આèુબાèુ èુએ છે અને મારા Qવનના િશ(કો, ચચIના નેતાઓ, નોકર#દાતાઓ,

સાથી કમIચાર#ઓ, સરકાર# અિધકાર#ઓ, સા^ુદાિયક સેવકો !વા èુદા èુદા લોકોનો સામનો કર# શક) છે મને તે જોવા અને તેમને "એક Cુદર
ં બાળક" તર#ક) èુએ છે . "ìયાર) ßુ ં માર# äતને અર#સામાં જો“ ëં અને
માર# äતને નબ”ં પાrું ëં અને મા< માર# ખામીઓ જોવા મળે છે , 7યાર) મને યાદ કરાવો ક) તમે મારા પર
®ુબ જ આનંદ કરો છો અને èુઓ ક) ßુ ં એક Cુદર
ં બાળક ëં." તમે મને Cુદર
ં દ#કરા બનાવી દ#ધા છે . તમે
મને તમાtું બનાãLુ ં છે આનંદ અને આભારિવિધથી ßુ ં તમાર# :શંસા કtું ëં કારણ ક) ßુ ં ડર અને અ¥ત ëં.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( 1
T0"0"!:

જોશેબેડની યોજનાOુ ં કામ કLુù તેના 0ુ<ને પોતાના હાથમાં સલામત અને ઘર) પાછા આãયાં

7યાં Cુધી તે Ç ૃ] થયો હતો. પછ# સમય આવી ગયો ìયાર) તે બાળકને ફાtુનની દ#કર#ને લઈ ગઈ અને તે
તેના 0ુ< બAયા.
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1. |લોક 10 માં આપણે સૌ :થમ કહ#એ છ#એ ક) બાળકOુ ં નામ આપવામાં આãLુ ં છે . ફાtુનની 0ુ<ી
હવે આ બાળકનો દાવો કર) છે . તેણીએ તેને નામ આ+Lુ ં છે તેO ુ નામ છે ___________________.
તેO ુ ં નામ îુ ં છે ? _________________________________________________________________
2. ઇçજ+તના ઘરમાં મોસેસનો 8હ° ૂ ઉભો થયો હતો અને મા< તે જ કોઈ ઘર ન હYુ.ં તેઓ પોતે
ફાtુનની અદાલતોમાં ઊભા થયા હતા. આપણે äણીએ છ#એ ક) તે સં0 ૂણI ¢ાનથી ઉછયાI હતા ક) તે
8હ°ુ છે એક Lુવાન માણસ તર#ક) આપણે äણીએ છ#એ ક) 8હ° ૂ લોકો સખત મહ)નત કરતા હતા.
એક 8દવસ îુ ં થLુ ં ìયાર) તે પોતાના લોકો જોતા હતા (|લોક 11-14)? ______________________
______________________________________________________________________________
3. તેમની 87યાના પ8રણામ îુ ં હતાં? ___________________________________________________
4. ભયભીત ક) ફાtુને એક 8હ° ૂના બચાવ માટ) એક ઇçજ+તની હ7યા માટ) તેને માર# નાખશે, ^ ૂસાએ îુ ં
કLુù (|લોક 15)? _________________________________________________________________
5. |લોક 15 એ એટgું સરળ ર#તે કહ) છે : "... પણ ^ ૂસા ફાtુનથી નાસી ગયો અને િમyાનની m ૂિમમાં
રXો. અને તે એક wૂવોથી નીચે બેઠો. "છતાં, આપણે આ <ણ કાયêને Bયાનમાં રાખીને 8હ{મત0 ૂવIક
નજર રાખીએ છ#એ.
એ. "મોસેસ ફાtુનથી નાસી ગયા ..." ફાtુન કોણ હતા? જો તે આ પૌ< તર#ક) તેને સારવાર કરતો
માણસ હતો? એક ઘરમાં ઉગાડવાOુ ં îુ ં થLુ ં હશે તે Bયાનમાં લો ક) ઇçજ+તની તમામ જમીનમાં
સૌથી શå:તશાળ# ãયå:ત કોણ હતા. îુ ં એ äણવા !Çુ ં છે ક) આ જ ãયå:ત તેને માર# નાખવાનો
:ય7ન કર# રXો છે ?______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
બી. "... અને િમyાની m ૂિમમાં રહ#ને ..." નકશાનો ઉપયોગ કરવો ક) ! 8હજરત સમયે જમીન અને
કનાનનો િવજય દશાIવે છે , િમyાન å2થત છે . ઇQ+ટ ના નાઇલ ડ).ટા, ગોશેન જમીન, અને રામેસે
શોધો આ તમને સામાAય િવ2તાર આપશે ìયાં મોસેસ િમyાનની ^ુસાફર# શV કરશે. પછ# દ*(ણ
તરફ નાઇલની તરફ લાલ સ^ુkની પિÕમી ±ગળ# તરફ ખસેડો. દ*(ણ િસનાઇ ?ીપક.પમાં
ખસેડવાOુ ં ચાgુ રાખો. 0 ૂવIની યા<ા અને લાલ સ^ુkની 0 ૂવzય ±ગળ# પાર. 0 ૂવIમાં જમીન
િમyાન છે . િમyાનમાં જવા માટ) કોઈ સરળ માગI નહોતો. Pતર મહાન હYુ.ં માઉAટ. િસનાઇએ આ
:વાસ લાંબા સમય Cુધી કયê હતો અને અિવરત રણને થોડો, જો કોઈ હોય તો, ર(ણ આપે છે . îુ ં
તે ફાVનના Kુ2સાથી Cુર*(ત રહ)વા માટ) ^ુસાફર# કરવાની જVર છે ? અમે શા માટ) િમyાન પસંદ
નથી અમને જણાãLુ ં નથી. શા માટ) તમે તેને પસંદ કરો છો? ______________________________
______________________________________________________________________________
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સી. "અને તે એક wૂવોથી નીચે બેઠો." અમે આ સાર# ર#તે એક રણ?ીપ ર) તીના રણમાં આવેલી
પાણીવાળ# હ8રયાળ# m ૂિમમાં હોઈ ક.પના કર# શકો છો તે જHયાએ ઘેટાંપાળકો તેમનાં ઢોરઢાંખરના
પાણીમાં આãયા હતા. કારણ ક) સાર# ર#તે િવ2તાર માટ)O ુ ં પાણી 0 ૂtું પાડવામાં આãLુ ં હYુ ં તે
સ^ુદાય માટ) ભેગી કરવા અને મા8હતીOુ ં િવિનમય કરવા માટ)O ુ ં એક મોટ) ભાગે 2થળ હYુ.ં વાતાI
ìયાં સાર# છે 7યાં મોસેસને તેના લાંબા અને કઠણ :વાસમાંથી 8રà)શ કરવામાં આવે છે 7યાંથી વાગે
છે .
6. îુ ં થLુ ં ìયાર) મોસેસ wૂવોથી (િનગIમન 2: 16-17)?
એ. કોણ પાણી ખoચ?ે ____________________________________________________________
બી. તેમના િપતા કોણ હતા? ______________________________________________________
સી. તેઓ પાણી ક)મ ખoચતા હતા? _________________________________________________
ડ#. |લોક 17 માં îુ ં થLુ?ં ________________________________________________________
ઈ. ^ુસાએ îુ ં કLુ?ù _____________________________________________________________
7. બહ)નો સામાAય કરતાં પહ)લાં ઘર) પરત ફયાI હતા તેમના િપતા 8રયેલ માટ) આ ઊભા :~ો. તેઓએ
! બALુ ં તે બxુ ં તેમને કÜુ,ં ક) ^ ૂસાએ તેમને બચાવી લીધા અને પછ# ઘેટાંઓને પાણી પીવડાãLુ.ં
અમે ક.પના કર# શક#એ છ#એ ક) ઘણાં ^ુલાકાતીઓ સાર# ર#તે આãયા ન હતા તેથી ^ુસાના
^ુલાકાતમાં 2વાગત આશીવાIદ હતા બધા સવાલો પર Bયાન આપો. અમે ત¨ન ખાતર# કર# શક#એ
ક) સાત 0ુ<ીઓ સાથે આ િપતા આ Lુવાનને મળવા આYુર હતા. ^ુસાએ ર) ઉલની આિત÷યને
2વીકારવા સંમત થયા અમે છંદો માં વxુ îુ ં શીખવા 21-22?
એ. તેની પ7નીOુ ં નામ îુ ં હYુ?ં ____________________________________________________
બી. તેમના 0ુ<Oુ ં નામ îુ ં હYુ ં અને તેનો અથI îુ ં હતો? ________________________________
સી. તેથી, ^ ૂસા ____________________________________________________ વષê માટ) એક
આòયદાતા તર#ક) િમyાનમાં રહ)તા હતા (કાયદાઓ 7:30)
8. દરિમયાન, ઇçજ+તમાં પાછા ... અમે માં îુ ં શીéયા િનગIમન 2:23?
એ. આ રાäને îુ ં થLુ?ં મોસેસના દાદા? _____________________________________________
બી. ઈïાએલીઓ સાથે îુ ં થઈ રÜું હYુ?ં ____________________________________________
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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 :કાશમાં, તમે તેને Bયાનમાં લો અને તેને ઓળખો તે ર#તે ભગવાનOુ ં
વણIન કરો. îુ ં તમે માનો છો ક) ભગવાન તમાર# કહો, તમારા ñુ: ખ અને તમાર# પીડા સાંભળે છે ?
îુ ં તમે માનો છો ક) તેમણે તમારા વચનો યાદ રાéયા છે ! તેમણે તમને બનાãયા છે ? îુ ં તમે äણો
છો ક) તે તમારા પર èુએ છે અને તમાર# હાલની સંજોગો èુએ છે , તમે èુએ છે ક) તમે ક)મ છો અને
äઓ છો, અને તમારા બધા દાખલાઓ અને xુ◊પાનથી ગાઢ ર#તે પ8ર*ચત છો? îુ ં તમે એ äણીને
રહ)શો ક) તે તમારા િવશે *ચ{િતત છે , તે તમાર# દોષ, 7યાગ, અને Y ૂટ)લા સંબધ
ં ોની લાગણીઓને
Bયાન આપે છે ? તમારા ક)ટલાક :ાથIના7મક િવચારો îુ ં છે ? _______________________________
______________________________________________________________________________
2. તમારા Qવનમાં îુ ં તફાવત છે તે äણવા અને માને છે ક) ભગવાન, તમારા િનમાIતા, તમારા
ઉZચાર સાંભળે છે , તેમના કરાર વચન યાદ કર) છે , તમે તેમના બાળક તર#ક) èુએ છે , અને તમારા
િવશે *ચ{િતત છે : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

@"80$":

તમારા પોતાના શNદોમાં, તમારા િપતાની !મ તમારા િપતા ! સાંભળે 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 રÜું છે . અ(રો ઓળખવામાં આવી છે . ઈïાએલીઓ

અસંYiુ ટ છે . તેઓ તેમના સંજોગો િવશે મહાન અસંતોષ સાથે આહ ભરવી અને કડવી છે અને કંઇક અલગ
માટ) તૈયાર છે . તેઓ ^ુå:ત માટ) ભગવાનને પોકાર કરતા હતા. તેમણે તેમના ñુ: ખના ü ૂમો પાડØા છે .
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અને, ભગવાન તેમના કરાર યાદ છે ; તેમણે પોતાના પસંદ કર) લા લોકો પર *ચ{તા ãય:ત કર# છે ; તેને
કtુણાથી ખસેડવામાં આãયો છે તે 87યા માટ) સમય છે !

?-O+>Pш$:

આપણે આÕયI પામીએ છ#એ ક) ઈbર) ઈïાએલીઓને Kુલામીમાંથી ëટકારો આપવા માટ)

તેમની શå:તનો ઉપયોગ ક)મ કયê? શા માટ) 7વ8રત બચાવ નથી?
1. જો તેમણે પોકાર સાંભõયો અને તેમની å2થિત જોLુ ં તો તે શા માટ) äñુ äñુઈ લાકડ#ને ÿંટવી ન
શTા અથવા äñુ શNદ કહ) ક) બxુ ં જ સાtું બનાãLુ?ં તે îુ ં કરÇુ ં તે માટ) તે અથIમાં બનાવશે?
ઉદાહરણ તર#ક) માતાિપતા અને બાળ સંબધ
ં ોનો િવચાર કરો. îુ ં અCુિવધાજનક અથવા ^ુ|ક)લ
પ8રå2થિતમાંથી બાળકને બચાવÇુ ં એ òેiઠ વ2Yુ છે ? આવા પગલાના કારણે બાળક îુ ં શીખી શકશે?
^ુ|ક)લ વ2Yુઓમાં શીખવવામાં આવતી ક)ટલીક વ2Yુઓ îુ ં છે ? કયા પા<ો િવકસાવવામાં આãયા છે
તેO ુ ં ઉદાહરણ îુ ં હોઈ શક)? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ઈïાએલીઓએ પોકાર કયê અને ભગવાન તેમની રડ) સાંભõયા. ઈbર) ઈíાહ#મને îુ ં કÜું તે ઉ7પિô
15:13 માં તેના વંશજો સાથે થશે? તેઓ Kુલામીમાં ક)ટલો સમય Qવશે? _____________________
યાદ રાખો ક) ઘણી પેઢ#ઓ યાwૂબ અને તેના બાર 0ુ<ોના સમયથી પસાર થયા છે . પરમેbર સાથે
ઘિનiઠ સંબધ
ં એ જ ર#તે હાજર ન હતો, કારણ ક) તે તેમના 0 ૂવIજો સાથે હતા. ભગવાન અને
તેમના લોકો વZચેનો સંબધ
ં િવકિસત કરવાની જVર છે . તેઓને તે äણવાની જVર હતી, તે કોણ
હતો, અને તેમણે તેમની પાસેથી îુ ં અપે*(ત હYુ ં તેમણે તેમના ભગવાન હોવાOુ ં વચન આ+Lુ ં હYુ ં
અને તેમને તેમOુ ં લોકો બનાãLુ ં હYુ,ં પરં Y ુ તેઓ આ સંબધ
ં નો અથI îુ ં શીખવા માટ) જVર# છે .
તેઓને તેમની િવbાCુતા શીખવાની જVર હતી. તેમને આધીનતા શીખવાની પણ જVર હતી. îુ ં
થવાની જVર છે તેવી ક)ટલીક અAય વ2Yુઓ હોઇ શક) છે ? ________________________________
______________________________________________________________________________
3. ઈïાએલીઓ કનાન દ) શમાં પાછા ફરવા અને જમીનનો કબજો લેવાની તૈયાર#માં હતા, એ પહ)લાં
ઈbર) કઈ બાબતો તૈયાર કરવાની જVર હતી? _________________________________________
______________________________________________________________________________
4. જમીનના રહ)વાસીઓને એક ખતરનાક સ^ુદાય બનવા માટ) તે îુ ં લેશ?ે તેઓ કનાન ગયા 7યાર)
^ુસાફર# અને તેમને પહ)લાં ! તે બધા માટ) મજü ૂત બનÇુ ં તે îુ ં લેશ?ે ______________________
______________________________________________________________________________

@"80$":

ßુ ં વારં વાર સરળ ર#તે બહાર માંગો છો. ßુ ં િશ2ત અને અગવડતાને ડોજ કરવાનો :યાસ કtું ëં

^ુ|ક)લ સમયમાં માર# અધીરાઈના પ8રણામ 2વVપે, તમે મારા Pદર ! કર# રXા છો તે બxુ ં જ Ÿ ૂક# છે . ßુ ં
ઈZëં ëં ક) તમે મારામાં તમારો અ(ર બનાવશો. મને સમજવા માટ) 2વીકાર# અને 2વીકારો ક) પા<ની
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ઇમારત એટલી જ નહÄ થાય ìયાર) વ2Yુઓ સરળ હોય 7યાર) ßુ ં તમને વળતર આપવા માટ) અને મારા
Qવનમાં તમાર# વફાદાર હાજર# પર Bયાન ક)Akીત કtું ëં. સૌથી ઉપર, ભગવાન ભગવાન, મને સમäવો ક)
તમાર# સાથે મારો સંબધ
ં સૌથી મહ7વનો છે . ભલે ગમે તે ભરોસોમાં ßુ ં સહન કર# શwું ëં ક) તમે તેને મારા
સારા માટ) અને બીäઓના Cુખાકાર# માટ) ઉપયોગ કરશો. ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4?-60
પાઠ 1 એ શNદો સાથે Pત આãયો, "ઈbર) સાંભõLુ ં ... યાદ ... જોLુ ં ... અને ભગવાન äણતા હતા. તેમણે
તેમની ફ8રયાદો સાંભળ#. તેમણે તેમના કરાર, કરાર તેમણે અíાહમ, આઇઝેક, અને !કબ સાથે બનાવવામાં
યાદ તેમણે જોLુ ં અને તેમના લોકોના ñુઃખ સમQ. આ બધા વષê Cુધી ભગવાન તેમના લોકોથી ñૂ ર ñૂ ર
અને ñૂ ર દ) ખાય છે , પરં Y ુ તેઓ äણતા હતા અને *ચ{િતત હતા. હવે, યોHય સમયે, તેઓ કામ કરવા તૈયાર
હતા!
ભગવાન મોસેસ Tાં શોધે છે ? તેનો અથI îુ ં છે ક) ઈbર તેમની સાથે સામનો કર) છે ? îુ ં તમે Tાર) ય િવચાLુù
છે ક) જો તમે ફ:ત ભગવાન તમાર# સાથે બોલી ગયા હોવ તો Qવનના િનણIયો વxુ સરળ હશે? ભગવાનની
યોજના અને તેના માટ) îુ ં કરવાOુ ં પસંદ કLુù તે િવશે ^ુસાએ ! 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[# કરવામાં આãLુ ં હYુ.ં ^ુસાએ સRપણી માટ) દ) વનો માણસ હતો. ^ુસા
તેમના પસંદ કર) લા નેતા હતા. îુ ં Bયાનથી િવચારો ક) મોસેસને પદ માટ) îુ ં યોHય છે ? îુ ં અશT શT
બનાવશે?
વાતાIનો સાર ઈbરના નેતામાં આરામ કરતો નથી, પરં Y ુ તેના નેતા !Oુ ં પાલન કરશે. નેતાઓ અOુસરો
^ુસાને અOુસરવા કહ)વામાં આãLુ ં હYુ.ં વાતાI દાખલ કરો અને મોસેસ èુઓ કારણ ક) તે મહાન ßુ ં ëં
અOુસર#ને સેવા આપે છે .
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મોસેસ અને બિન⁄ગ ઝાડાની વાતાI સાંભળ# છે . આ વાતાIને તેની સં0 ૂણIતામાં

વાંચવા માટ) સમય આપો િસનાઇ ?ીપક.પ å2થત, માઉAટ. િસનાઇ, અને િમyાન. !મ !મ તમાર# અ\યાસ
તમારા નોટüુકમાં તમારા :~ો અને અવલોકનોને યાદ રાખવાOુ ં ચાgુ રાખે છે .

M4/<:

વાંચો િનગIમન 3-4: 17.

T0"0"!:

અમને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) ^ુસાએ પોતાના સાCુ માટ) ભરવાડ તર#ક) કામ કLુù હYુ.ં આ 8દવસે

તેમણે માઉAટ નQક ઘેટાં ચરાઈ હતી. હોર) બ, !ને એમટ#. િસનાઇ, તેના ઘરથી એક સરસ Pતર.
1. પાદર#ઓ 2 અને 3 માં મોસેસ îુ ં C ૂચવે છે ? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. તીª ગરમીની શરતો હ)ઠળ રણમાં બનI કરવા માટ) ઝાડÇુ ં અસામાAય નથી. 87ઓસૉટ +લાAટ આ કરવા
માટ) äણીYુ ં છે . આ ઘટના િવશે îુ ં અસામાAય છે (|લોક 2)? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ઝાડાની Pદરથી ^ ૂસાને કોણ દ) ખાયા હતા?
આ ":mુનો ñૂ ત" કોણ હતો? ìયાર) હાગાર સરાઈથી ભાગી ગયો અને રણમાં એક વસંત નQક મળ# આãયો
7યાર) ભગવાન ñૂ ત તેની સેવા આપે છે (ઉ7પિô 16: 7-10). અમે માં આગામી થોડા છંદો માં ભગવાન આ
દ) વñૂ ત િવશે વxુ äણવા િનગIમન 3.
4. ઝાડÇુ ં બનI ન હતી શા માટ) çજ¢ાસા બહાર તર#ક) "આ િવ*ચ< ñૃFiટ èુઓ." મોસેસ üુશ પર#(ણ માટ)
નQક આવી તર#ક) (|લોક 4) કોણ üુશ Pદર તેમને કહ)વામાં આવે છે ? ___________________ ભગવાન
ઝાડÇુ ં બહાર કૉલ îુ ં હYુ?ં ______________________________________________________________ .
5. ^ુસાએ îુ ં કLુ?ù ______________________________________________________________________
6. માં ઈbરની આ¢ા îુ ં હતી |લોક 5? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. |લોક 6 ઈbર) કોને પોતાની äતને äહ)ર કર# હતી? તેમણે ક)વી ર#તે પોતે ^ ૂસા માટ) äણીતા હતા?
_____________________________________________________________________________________
8. દ) ખીતી ર#તે, ^ુસા äણતા હતા ક) તે કોણ હતો. તેમની તા7કા*લક :િત87યા îુ ં હતી? _______________
_____________________________________________________________________________________
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9. ઇçજ+તના પયાIવરણમાં ઉછે ર, :િશ*(ત અને િશ*(ત થયા પછ# ^ુસાએ ભગવાનને ક)વી ર#તે
ઓળખાãLુ?ં îુ ં તમને લાગે છે ક) ફાtુનની દ#કર#એ તેને તેમના વંશીય વારસાને યાદ કરાãLુ?ં __________
_____________________________________________________________________________________
10. ^ ૂસા સાથે ભગવાન શેર તેમની યોજના <ણ ^ુéય *બ{ñુઓ:
એ. |લોક 7: તેમણે îુ ં જોLુ ં અને સાંભõLુ ં 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# છંદો માં 9-10 ભગવાન wુ લ રડ) સાંભõLુ ં છે અને èુ લમ જોવા મળે છે ક) ! કહ) છે . તેઓને િમસરમાંથી બહાર
લાવવા કોણ છે ? ________________________________________________________________________________

@.#U!V!:
1. કોઈ ãયå:તને આÕયI નથી થYુ ં ક) તે ^ ૂસાના મનમાં પણ :વેશ કર# શકતો નથી ક) ઈbર કહ) છે ,
"અને, ^ ૂસા, Yુ ં મારો માણસ છે !" તેણે ભગવાનને કદ# ન સાંભõLુ,ં "ßુ ં વાદળોમાંથી નીચે આવતા,
ઇçજ+તવાસીઓને Qતી લીધાં અને મારા લોકોને મફતમાં Cુયોçજત કરવા માટ) !થી તેઓ વચનના
દ) શ તરફ જઈ શક). "કદાચ ^ ૂસાએ િવચાLુù ક) તે કદાચ એમ કહ# શક) ક) તે કહ)Ç ુ ં જોઈએ, પરં Y ુ તે
ચો[સપણે તે ! ખર) ખર કÜું ન હYુ ં તે કરવા જઈ રXા હતા! îુ ં તમે ક.પના કર# શકો છો ક)
^ ૂસાએ છે .લી ભાગ Cુધી ઈbરની ! વાત કર# હતી તેની સાથે કરારમાં સળગી ઊઠØો હતો? તમારા
િવચારો: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. એકવાર ફર#, અમે મદદ કર# શકતા નથી પરં Y ુ આÕયI શા માટ) ભગવાન મા< પોતાની äતને
બxુ ં કાળQ ન હતી તે બxુ ં જ સરળતાથી કર# શક) છે . જો તે 2વગI અને 0 ૃ÷વીનો સ¶ક હતો, !મ
ક) આપણે äણીએ છ#એ ક) તે પછ# તે શા માટ) ઇçજ+તની Kુલામીમાંથી ઈïાએલીઓને છોડાવવા
માટ) તેમણે ! ઉપયોગ કયê હતો તે પસંદ કરવા તે શા માટ) પસંદ કર) છે ? ___________________
______________________________________________________________________________
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1. વાતાIમાં આગળ વધતા પહ)લાં, આપણે ! શીéયા તેના પર Bયાન આપÇુ ં જોઈએ. ભગવાન
જણાãLુ ં હYુ ં ક) ,, "äઓ, ßુ ં તમને મોકલવા ëં ..." મોસેસ જણાãLુ ં હYુ ં ક) ,, "ßુ ં કોણ ક) ßુ ં જÇુ ં
જોઈએ ..." અને ભગવાન |લોક 12 માં જણાãLુ ં હYુ ં ક), "ßુ ં તમાર# સાથે હશે." "ખાતર#, ßુ ં તેના પર
અિધકાર મળશે મને આ ઘેટાં પાછા િમyાનમાં લઈ જવાની તક પણ આપો. "ઈbરના સંદશIનથી,
^ુસાને સRપણી િવશે äણવાની જVર છે ? ______________________________________________
2. તેના મનમાં ક)ટલી ઝડપથી શંકા અને :~ો ઊભા થયા! "ßુ ં કોણ ëં ક) ßુ ં જÇુ ં જોઈએ?" "ધારો ક) ßુ ં
ä“ ëં અને ઈïાએલીઓને આનો સવાલ છે ક) ßુ ં Tાં મોક.યો ëં?" "મને ખબર નથી. મને લાગે છે
ક) તમને ખોટા માણસ મõયા છે . ßુ ં 7યાં 40 વષI પહ)લાં છોડ# દ#xુ ં એક નવી ફ)રોની છે લોકો મને
ઓળખતા નથી. "" તમે મને શા માટ) પસંદ કરો છો? "" îુ ં મને જવાOુ ં છે ? "
આ. îુ ં તમે પ8રå2થિત સાથે ઓળખી શકો છો? Tાર) તમારા Qવનમાં એક સમય આવી ગયો છે
ìયાર) સRપણી અસX લાગતી હતી અને તમે ! કાંઇ લાHLુ ં તે તમે પારખી શTા હોત? _________
______________________________________________________________________________
તમે .કયા :~ો 0 ૂછöા હતા? îુ ં તેઓ એવા :~ો હતા ક) ! 0ુનવzમો માટ) ભીખ માHયાં? અથવા, îુ ં
તેઓ તમને નોકર# માટ) યોHય ãયå:ત હતા ક) નહÄ તે Pગે શંકા ãય:ત કરતા હતા?____________
______________________________________________________________________________
3. આ! ! કંઈ સRપવામાં આવે છે , એ îુ ં થઈ શક)? ________________________________________
______________________________________________________________________________

,Y0"4$:

દર) ક *É2તીને ઈbર તરફથી બોલાવવામાં આવે છે . બા;+ત2મામાં ભગવાન પોતાના બાળકનો

દાવો કર) છે તેમના બાળકોને Qવનની તમામ બાબતોમાં તેમOુ ં :િતિનિધ7વ કરવાની જવાબદાર# છે . એક
Ç ૃ] િપY ૃ માટ) િવbાCુપણે કાળQ રાખતા તર#ક) ãયå:તને તેમOુ ં કહ)Ç ુ ં તેવો બહાñુર શેઠ હોઈ શક) છે . આ
:કાશમાં, આ જHયાએ સામાAય પ8રå2થિતઓમાં આ¢ાપાલન કરવા પડકારો િવશે િવચારો.

@.#U!V! 6"^:%
1. તમને જવા માટ) તમને તેમની કોલ ?ારા ક)વી પડકારવામાં આãયા છે ? ______________________
______________________________________________________________________________
કદાચ તે કોઈકને હોå2પટલમાં અથવા કોઇને એકલાની ^ુલાકાત લેવા માટ) કૉલ હતો ... કદાચ તે
કોઈ એવી ãયå:તને ફોન કરવાનો કૉલ હતો ક) !ણે 8દલાસો મેળãયો છે અને 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 નેY ૃ7વની å2થિત 2વીકાર# ... કદાચ તે તમારા શહ)રમાં બેઘરને મં<ી અથવા m ૂéયાને
ખવડાવવા માટ)નો કોલ હતો ... કદાચ તે ગર#બો માટ) આòય 0 ૂરો પાડવા માટ) કૉલ હતો ...
તમારા િવચારો: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. તમારો :િતસાદ îુ ં છે ? તમે 0 ૂછºું છે , "શા માટ) મને?" અથવા "ßુ ં કોણ ëં?" અથવા "મને કોણ
મોક.યો છે ?" તમે આ :~ોના જવાબ ક)વી ર#તે આપી છે ? ________________________________
3. ભગવાનના બોલાવવાનો બીજો ર2તો îુ ં હોઈ શક)? ______________________________________
______________________________________________________________________________

T0"0"!:

તેથી ભગવાન મોસેસ :~ો જવાબ શV થાય છે , પરં Y ુ ભગવાન Tાર) ય તેમના મન બદલવા

નથી મોસેસ જÇુ ં છે !
1. ^ુસાએ ઈïાએલીઓને îુ ં કÜું હYુ?ં કોણ તેને મોક.યો? તેO ુ ં નામ îુ ં છે ? _____________________
______________________________________________________________________________
2. માં îુ ં કહ)વા માગતા હતા |લોક 15? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. મોસેસને ભગવાનની :થમ 8દશામાં વડ#લોની સભા હોવી જોઈએ! તેમને કહ)વા માટ) તેમણે îુ ં
C ૂચન કLુù છે (|લોક 16)?__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. આગલા વ2Yુ ભગવાનને Bયાનમાં લો (છંદો 16-17). તે પોતાના લોકોને કહ) છે ક) તેઓ îુ ં ચાલી
રÜું છે તેની સાર# ર#તે વાક)ફ છે , ક)વી ર#તે તેમની સાથે ãયવહાર કરવામાં આવે છે , અને તે તેમને
તેમના ñુઃખમાંથી બહાર લાવવાનો વચન આપે છે . તે િવચારો તમારા માટ) ઉôેજન આપે છે ? ____
______________________________________________________________________________
5. પછ# ભગવાન આગળની ઘણી છંદો િવતાવે છે (િનગIમન 3: 18-22) બાક#ની વાતાI ^ુસાને કહ)વા
ઈbર) ^ુસાને ! વ2Yુઓની અપે(ા રાખી હતી તેમાંથી îુ ં કહ# શકાય?
એ. ___________________________________________________________________
બી.____________________________________________________________________
સી.____________________________________________________________________
ડ#.____________________________________________________________________
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આપણે િનગIમન 4 ની આગળ જતા પહ)લાં, ચાલો આપણે કયા

:કરણ 3 િવશે ઈbર િવષે જણાવે છે , એના પર િવચાર કર#એ. ક)ટલાક લોકો માને છે ક) ભગવાન અ7યાર
Cુધી સ¶ન ñૂ ર છે . તેઓ માને છે ક) જો તે ખર) ખર તેમણે ! બનાãLુ ં છે અને ! લોકોએ તે બનાãLુ ં છે તે
િવશે તેઓ ખર) ખર સંભાળ રાખે છે તો તે બxુ ં જ સાર# ર#તે સંભાળ લેશે. ગો›સ +લાન, અવર ચોઇસના
અ\યાસના એકમમાં, અમે äણીએ છ#એ ક) ક)વી ર#તે િવનાશક પાપ છે અને ñુિનયાOુ ં ! Oુકસાન થLુ ં છે .
:કરણ 3 ?ારા શોધો અને ભગવાન, તેમના લોકો માટ) કાળQ, કtુણા, અને આ7મીયતા બધા નRધ.
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િ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 સંબધ
ં ધરાવે છે અને !ઓ તેમને તેમના ભગવાન અને િપતા
તર#ક) äણે છે . યોહાન 15: 14-15 માં ઈCુ િમ<ો િવશે બોલે છે તે પોતાના િશiયોને તેમના િમ<ોને
બોલાવે છે કારણ ક) તે કહ) છે , "મo તમને િમ<ો તર#ક) બોલાãયા છે , માટ) ____________________
_______________________________________________________________________”
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2. િનગIમન 3: 16-22 માં પાછા îુ ં તમે ભગવાન ક) મોસેસ સાથે 2થાપના છે સંબધ
ં જોઈ શwું? તે
^ ૂસાને જણાવવાOુ ં જણાવે છે ક) îુ ં થવાOુ ં છે . તેમણે તેમને વ2Yુઓ છે ક) ! અAય ખબર ન હતી
છતી છે . તે મોસેસને તેના િમ<ને બોલાવે છે કારણ ક) ભગવાન ^ ૂસાને 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 સંબધ
ં િવશે îુ ં äણો છો તે તમાર# સાથે છે ? તે તમારા િવશે Bયાન આપે છે તે
ઇZછે છે ક) તમે તેને તમારા િમ< તર#ક) äણશો ! તમને તેમOુ ં ãયવસાય જણાવવા માંગે છે .
િમ<તા ક)વી ર#તે ચાલી રહ# છે ? îુ ં તમે િવbાસથી તેમના િમ< બAયા છો, ઈCુને 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“ ëં. તમે ! કLુù છે

તે તમે છોડ# દ#xુ ં નથી પણ તમે તેને :ેમ અને કtુણાથી èુએ છે . તમાર# પાસે માનવäત-કાળો અને
સફ)દ, સ^ ૃ] અને ગર#બ, Lુવાન અને Ç ૃ] માટ) તમારા Åદયમાં િવશેષ 2થાન છે . મોસેસ માટ) તમે નીચે
આવે છે અને એક બિન⁄ગ ઝાડÇુ ં માં દ) ખાય ?ારા પોતાને છતી. તમે પિવ< થઈને તમે પિવ< બનાãLુ ં અને
છતાં પણ તમે નામથી મોસેસ તર#ક) ઓળખાતા હતા અને પોતાની äતને નામથી પણ ઓળખાવતા હતા.
િમ<ો આમ કર) છે િમ<ો એકબીäને તેમની યોજનાઓ કહ) છે . તેઓ તેમના ભય, *ચ{તા અને અ2વ2થતા શેર
કર) છે . તમે અને ^ુસાએ રણમાં કાયમી સંબધ
ં ો શV કયાI. ભગવાન, ßુ ં તમાર# સાથે પણ યોHય સંબધ
ં
રાખવા માંK ુ ëં. મને તમારા િમ< બનવાની ઇZછા છે અને ßુ ં તમને મારા િમ< કહ# શwું ëં. !મ !મ ßુ ં
ઈCુને ઓળખી શwું તેમ તેમ અમાtું સંબધ
ં મજü ૂત બનશે. __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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િનગIમન 4. ફર#થી ^ુસ¨ા અને ભગવાન વZચે ચચાI ચાgુ રહ) છે .

મોસેસ પાસે ક)ટલાક :~ો છે . ભગવાન મોસેસને બે સંક)તો આપે છે !નો ઉપયોગ કરવાથી લોકો

માને છે ક) તે ભગવાન ?ારા મોકલવામાં આãયો છે .
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1. માં :થમ િનશાની îુ ં છે િનગIમન 4: 1-5? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
2. માં બીQ િનશાની îુ ં છે છંદો 6-8? __________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. પછ# ભગવાન તેમને <ીä સાઇન આ+યો, મા< 8ક2સામાં તેઓ અAય બે માનતા ન હતા. તેમણે
^ુસાને îુ ં કરવાOુ ં કÜું (|લોક 9)? ___________________________________________________
4. તમને એમ લાગે છે ક) મોસેસ તેને મેળવશે પણ તે હèુ પણ પોતાનામાં અને તેના પોતાના ભય
અને નબળાઈઓમાં ઝંપલાવશે. îુ ં ઈbર એવી કાળQ રાખે છે ક) ^ુસા îુ ં કર# શકતા નથી? તેમOુ ં
વધાર) રસ îુ ં છે ? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. માં મોસેસનો આગામી બહાOુ ં îુ ં છે િનગIમન 4:10? _____________________________________
6. માં ભગવાન ક)વી ર#તે જવાબ આપે છે |લોક 11? _______________________________________
7. આ *બ{ñુ Cુધી îુ ં તમે સહમત ન થશો ક) ભગવાન મોસેસ સાથે ® ૂબ ધીરજ અને સમજણ છે ?
ભગવાન äણે છે અને પાિ◌નર તર#ક) માણસની å2થિતને સમ! છે . ભગવાન માણસની å2થિત äણે
છે તે હક#કત હોવા છતાં, ઈïાએલીઓના ઇરાદા0 ૂવIકની તેમની પસંદગીને ઈનકાર કરશે નહÄ.
તોપણ, માં ^ ૂસાએ îુ ં કÜું છે િનગIમન 4:13? ___________________________________________
8. તે ફ:ત તે કરવા માંગતો નથી. આ વખતે ભગવાનનો 7ોધ ^ ૂસા િવtુ] બળતામાં છે . સRપણીમાંથી
બહાર નીકળવાનો મોસેસનો :ય7ન ભગવાનને હરાãયો નથી. તેમણે પહ)લેથી ચો[સ vુકડાઓ
2થળ માં ઘટ# છે તેઓ îુ ં છે (|લોક 14)?
એ. __________________________________________________________________
બી. __________________________________________________________________
સી. __________________________________________________________________
9. અને, |લોક 15 માં ભગવાન કહ) છે , "તમે ..."
• હા, મોસેસ, તમે તેને ___________________ અને તેમના મRમાં _____________________ ^ુકશો.
10. અને, તે કહ) છે , "ßુ ં ..."
• હા, મોસેસ, ßુ ં તમાર# ___________________________________ અને તેના મR સાથે હોઇશ અને
________________ તમે બંને îુ ં કરÇુ ં જોઈએ.
11. અને, તે કહ) છે , "આરોન થશે ..."
એ. હા, મોસેસ, હાtુન તમારા માટ) લોકો સાથે વાત કરશે, અને તે તમારા ______________ રહ)શે
અને તમે તેમને _________________________________ તર#ક) રહ)શે.
બી.

к+
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12. પછ# ભગવાન આ પકડ જમીન છોડ# પહ)લાં મોસેસ એક Pિતમ C ૂચના આપે છે . માં îુ ં છે
િનગIમન 4:17?
એ. તેમણે તેમની સાથે îુ ં લેવાOુ ં C ૂચન કLુù હYુ?ં _____________________________________
બી. મોસેસની સેવા માટ) îુ ં કામ હYુ?ં ______________________________________________
અમારા અ\યાસમાં આપણે જોઈîુ ં ક) ìયાર) મોસેસ 2ટાફનો ઉપયોગ કર) છે ભગવાન લોકો હતા
!ઓ માટ) તે wૃપા અને દયા ના 2ટાફ હતી. !ઓ દ) વના લોકો ન હતા તેઓ Aયાયના અમલદાર
હતા.

?-O+>Pш$:

જો તમે રસ:દ વાતાI શોધવા એલે:ઝાFAæયા ટાઈøસના પ<કાર હતા, તો તમે îુ ં િવચારો છો

ક) ^ ૂસા સાથેની તમાર# ^ુલાકાતમાં શામેલ થશે? શિનવારના િવિશiટ ãયાજ િવભાગમાં લેખ સાથે તમને કઈ
*ચ<નો સમાવેશ થશે? હ)ડલાઇAસ îુ ં વાંચશે? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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M4/<:

વાંચો િનગIમન 4: 18-23 અને 4: 27-31.

4?-60: મોસેસ

મીટની આસપાસના :દ) શમાંથી િમyાનમાં પોતાના સાCુના ઘર) પાછા ફર) છે . હોર) બ ìયાં

તેમણે ઘેટાં રાéયા હતા. તેમણે પોતાની પ7ની િસ+પોરાહ અને તેના 0ુ<ોને એક ભરવાડ તર#ક) રાéયા હતા
અને પોતાના િપY ૃઓના દ) વ પાસેથી મળે લા ઘર) પાછો ફયê અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાંથી બહાર
લાãયો." તેમના મંતãયો ઘર) પાછા જવાના îુ ં છે ? તેમણે પોતાના સાCુ !¿ો (8રLુએલ) ને îુ ં કÜું હYુ?ં તે
િસ+પોરાહને ક)વી ર#તે સમäવતો હતો ક) તે અને તેમના બે 0ુ<ો તેમની સાથે પ8ર*ચત છે તે બxુ ં જ છોડશે
અને તેમની સાથે અä¡યા તમામ અä¡યો અને તેમની પાસેના કોઈ સવાલોના જવાબ સાથે તેમની સાથે
^ુસાફર# કરશે.
ફાVનના ઘરમાં એક બાળક ઉગાડવામાં આવે તેમ તેના િવચારો પણ તેમના Qવનની પાછળ હતા. તે હવે
માણસ હતો. ¬સી વષI èૂના. તે ચાળ#સ વષI Cુધી િમyાનમાં રહ)તો હતો અને સીનાય ?ીપક.પમાં
જમીનનો ઢોળાવ શીéયા હતા ìયાં તેમણે ઘેટાં ચરાãયાં હતાં. ભગવાનએ તેમને અOુભવો અને તકોની
ãયાપક તક આપી હતી. તેને ઇçજ+તમાં òેiઠ ?ારા તાલીમ અને િશ*(ત કરવામાં આવી હતી. તેમણે હ#°ુ
તર#ક) તેમનો વારસો સમìયો અને તેના લોકો પર દમન કર#ને અને †રતા0 ૂવIક Kુલામો તર#ક) જોવામાં
આãયા હતા. તે જમીન પર રહ)તા હતા ક) ! તે વચનના દ) શના ર2તા પર દ) વના લોકોની આગેવાની કરશે.
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ભરવાડ તર#ક) તેમણે ઘેટાંને સમQ તેમને ખબર પડ# ક) લીલા પîુઓ અને wૂલ પાણી Tાં શોધÇુ.ં તેણે
પોતાના Qવનકાળ દરિમયાન અOુભãLુ ં હYુ ં ક) તેણે ફાtુન પાસે જવા માટ) ભગવાનને આ િવનંતી માટ)
તૈયાર કયાI હતા અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાંથી બહાર લાãયો".

к -#:
1. ìયાર) તે િમyાનમાં પાછો આવે છે 7યાર) ^ુસા îુ ં કર) છે (|લોક 18)? ________________________
2. તે îુ ં 0 ૂછે છે ? ___________________________________________________________________
3. |લોક 19 માં ભગવાન ^ ૂસાને કઈ મા8હતી આપે છે ? _____________________________________
______________________________________________________________________________
4. તેથી ^ ૂસા અને તેમOુ ં wુvુંબ ઇçજ+તમાં પાછા ફરતા. ઈbર) C ૂચના આપી હતી તેમ, ^ ૂસાએ તેમના
હાથમાં ____________________________________________________ (હાથથી 20) લીધો હતો.
5. ભગવાન મોસેસ C ૂચના આપે છે માગI સાથે Tાંક. તે ઇZછે છે ક) ^ ૂસાએ ä¡Lુ ં ક) ફાtુને îુ ં કર# રÜું
છે અને દ) વ ઇZછે છે ક) તે મોસેસને જવાબ આપે. છંદો વાંચો 21-23.
એ. ઇQ+ટ પાછા ફર) 7યાર) મોસેસ îુ ં કર) છે ? ________________________________________
બી. પરં Y ુ ફાtુનના ÅદયOુ ં îુ ં થશે? ________________________________________________
સી. તો પછ# ભગવાન ફાtુનને îુ ં કહ)શે તે મોસેસને îુ ં કહ)શે? "ઇઝરાયેલ માર#
____________________________ દ#કરો છે , અને ßુ ં તમને કßુ ં ëં, 'મારા દ#કરાને જવા દો ક)
તેઓ મને ________________________________________________________ કર# શક) છે .'
ડ#. પરં Y ુ ફાtુને ઈïાએલને (ઈbરના :થમજિનત 0ુ<) જવા દ) વાનો ઇAકાર કરશે; તો ભગવાન
îુ ં કરવાના છે ? ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. આરોન ^ ૂસાના મોટા ભાઇ છે . ઈbર) હાtુનને îુ ં કરવાની C ૂચના આપી છે (િનગIમન 4:27)?
______________________________________________________________________________
એ. તેમણે ભગવાન પવIત (માઉAટ િસનાઇ, માઉAટ હોર) બ) ની ^ુલાકાત લીધી અને 7યાં તેમણે
મોસેસને મõયા. îુ ં 8રLુિનયન? તેઓ એકબીäને જોયા પછ# ક)ટલો સમય લાHયો હશે? સંભવતઃ 40
વષI?
બી. હાVન સાથે ^ ૂસાએ îુ ં કLુù (|લોક 28)?
• __________________________________________
• __________________________________________
7. એકસાથે મોસેસ અને હાtુન ઈïાએલીઓના વડ#લો સાથે વાત કર) છે .
એ :વ:તા કોણ હતા? _________________________________________________ (|લોક 30)
બી. તેમણે îુ ં *ચ„ો કયાI?________________________________________________________
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સી. લોકોની :િત87યા îુ ં હતી (|લોક 31)? __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________

@"80$":

હ) :mુ, Tાર) ક મને લાગે છે ક) સRપણી માટ)ની સં0 ૂણI જવાબદાર# માર# છે અને ßુ ં ગભરાયેલા ëં.

તમે તેને સહાય અને :ો7સાહન આપવા માટ) હાVનને 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 ® ૂબ જ ^ુ|ક)લ લાગે છે , તે આપવા બદલ આપનો આભાર. તમે તેમને મારફતે મને
આવવા તમાર# હાજર# ખાતર# અને તેમના દયા ના કાયê તેમના શNદો ?ારા 2પiટ કરવામાં આવે છે .
તકલીફના સમયમાં અને ઉજવણીના સમય દરિમયાન મને અAય લોકો માટ) સમથIન અને :ો7સાહન
આપવા માટ) સ(મ બનાવો. આપણે äણીએ છ#એ ક) Tાં બે ક) <ણ ભેગા થાય છે તમે હાજર છો!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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પાઠ 3: િનગIમન 5-7
• Lુ]ની ર) જ પર
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• કોઈ 2Sો, વxુ કામ
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• ડ)2પર) ટ િસZLુએશન
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• હવે સમયનો અિધકાર છે
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• મને äણો
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• ^ ૂસા અને આરોનની વંશાવળ#

38
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4?-60
ુ 0 ૂરા કરવા માટ)
એક એÇુ ં િવચારÇુ ં ગમશે ક) Qવન સરળ હશે, ખાસ કર#ને ìયાર) ઈbર) તેના હ)Yઓ
બોલાãયા. મોસેસને કÜું હYુ ં ક), "äઓ, ßુ ં તને મોકgું ëં ... મારા લોકોને બહાર લાવવા ..." પછ# તમે
:mુની ઇZછાને આધીન છો. પછ#, તેમણે ^ુસા સાથે આ શNદોને ખાતર# આપી, "ßુ ં તમાર# સાથે હોઇશ."
પરં Y ુ ^ુસાએ ä¡Lુ ં ક) ભગવાનનો બોજ સરળ છે . ઇçજ+તવાસીઓએ પોતાOુ ં કાયI બળ છોડવા તૈયાર હતા?
îુ ં ઈïાએલીઓએ ઉજવણી કર# હતી ક) ઈbર) તેમને બચાવવા ^ુસાને મોક.યા? îુ ં ^ ૂસા ખર) ખર તેમના
મિસહા હતા?
! ર#તે અપે(ા રાખવામાં આવે છે તે બxુ ં જ કરતા, ભગવાન äñુOુ ં કાયI કરનાર તર#ક) દ) ખાવાOુ ં પસંદ
નથી તેના બદલે, તે દર) કને-ફાtુન અને તેના äñુગરો, ઈïાએલીઓ અને તેમના વડ#લોOુ ં Bયાન દોLુ,ù અને
એમ પણ કÜું ક), "ßુ ં ભગવાન ëં." èુઓ, îુ ં થાય છે તે îુ ં થાય છે , કારણ ક) તે મોસેસને "દ) વની !મ
ફાtુનની !મ" બનાવે છે . ઈbર) ^ ૂસાને ઇçજ+તમાં િમyાનમાંથી તેમના મિસહા તર#ક) લાãયો હતો,
ઈïાએલીઓ માટ)O ુ ં Qવન પહ)લાં કરતાં વxુ ^ુ|ક)લ બALુ ં હYુ.ં
પરં Y ુ ભગવાન ઉપજ નહÄ. તેમણે ઇઝરાયલની ચેåøપયન અને તેમના ñુ|મન સાથે એAકાઉAટર માટ) તૈયાર
હતા. ફાtુન Tાં તો ઉપજ આપતા નહોતા. ઈbર) ^ુસાને તેના કમIચાર#ઓ સાથે સƒજ કયાI હતા, !નો
ઉપયોગ ભગવાનએ કયê હતો. ફાtુન અને ઇઝરાયલના લોકોને અOુ7મે Aયાય અને દયા બંને લાવવા માટ)
તે ક)વી ર#તે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો તે શોધો.
ભગવાનએ દર) ક ãયå:તને એ જણાવવાOુ ં કÜું ક) તે ભગવાન છે . આપણે પણ આ યાદ રાખવાની જVર છે .
અને, !મ !મ તે ઈïાએલને છોડાવવા માટ) ^ુસાનો ઉપયોગ કર) છે , તેમ ભગવાન આપણને આપણા
Qવનમાં લાવે છે !થી આપણને ! Kુલામ બનાવવામાં આવે છે , તે હ)Y ુ માટ) આપણે એક જ સાચા
પરમેbરને ઓળખી શક#એ, અને ઈCુ *É2તમાં તેમની 2વતં<તા અOુભવી શક#એ, તેમOુ ં મહાન બચાવનાર
.

31

$%& '()"$ *&

'"( 1
M4/<:

વાંચો િનગIમન 5

,Y0"4$:

સમય આવી ગયો. ^ુસા અને હાVન ફાtુન સાથે સામસામે હતા. તેઓએ તેમને ! કÜું તે કÜું

નહોYુ,ં પરં Y ુ ઇïાએલના દ) વ યહોવાએ ! કLુù તે કÜુ.ં પરં Y,ુ ફાVન રસ ધરાવતો નથી. તેમણે ઠપકો
આ+યો, ":mુ કોણ છે ક) ßુ ં તેની આ¢ાOુ ં પાલન કtું અને ઈïાએલીઓને જવા દ) ? ßુ ં યહોવાને ઓળખતો
નથી, અને ßુ ં ઈïાએલીઓને જવા દઈશ ન8હ. "ફાtુનને આ માણસો મા< એક જ *ચ{તા કરતા હતા, એક
ઉપkવ ! ઈïાએલીઓએ પોતપોતાના કામ કરતા હતા.
Lુ]ની ર) ખાઓ દોરવામાં આવી હતી. આ Lુ] હYુ ં ઈbર) ઇçજ+તના †ર શાસકોના èુલમમાંથી પોતાના
લોકોને બચાãયા હતા. :થમ નજરમાં તે દ) ખાશે ક) મોસેસ અને ફાtુન િવરોધીઓ હતા.
1. વા2તવમાં, િવરોધી દળો કોણ હતા? ઉ7પિô 3: 14-15 èુઓ ______________ અને ____________
2. îુ ં ઇડન ગાડI નમાં બદલાઈ ગયો છે ? _________________________________________________
માનવäિતના આ7માઓ માટ) Lુ]નો ભંગ
ભગવાન માટ) ફાtુન માતાનો િનલIƒજ અવ¢ા 2પiટ છે . તે તેને äણતો નથી અને ચો[સપણે તેને
અOુસરવાની જVર નથી. કારણ ક) તે ભગવાનની કદર કરતો ન હતો, તેથી તે ભગવાનના ñૂ ત, ^ુસા અને
હાtુનની આગળ ઊભા રહ)લા આ સંદ)શવાહકોને તેમની પાસે કોઈ જ વાંધો નહોતો.
ફર#થી, ફાVનને કહ)વામાં આãLુ ં ક) તે ઈïાએલીઓને જવા દ) વાOુ ં હYુ.ં
1. રણમાં તેમની ^ુસાફર#નો હ)Y ુ îુ ં હતો? _______________________________________________
2. અને, જો તેઓ ગયા ન હતા, તો તેઓ ફાVનને ઈïાએલીઓ (|લોક 3) સાથે îુ ં કહ# શક)? ________
______________________________________________________________________________

T0"0"!:

:થમ એAકાઉAટર ® ૂબ સાર# ર#તે જવાOુ ં લાગYુ ં નથી. છંદો માં 4 અને 5 ફાtુન ન8હવત અને

^ ૂસા અને આરોન માતાનો દલીલ માટ) શા માટ) ફાtુન ઇઝરાયેલ લોકો રણ માં 0 ૂä કરવા માટ) જવા
જોઈએ ® ૂબ ò]ે ય ન હતી. કોણ હવે ઉપર# હાથ ધરાવે છે ? ઇQ+ટના રાäએ îુ ં કLુ?ù
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1. Kુલામના ચાલકો અને સૈિનકોને ફાVનનો આદ) શ îુ ં હતો (ફકરો 6-7)? _____________________
______________________________________________________________________________
Kુલામના ચાલકોએ ઇઝરાયલના બાળકોમાંથી સૈિનકોને િનLુ: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 િવષે માનતા? તેમણે îુ ં કÜું હYુ ં ક) તેઓ છોડ# દ) Ç ુ ં અને તેમના
ભગવાન માટ) બ*લદાનો કરવાની ઇZછા છે ? ___________________________________________
4. વકI ફોસIને િનયંિ<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 જગતમાં èુલમ થવાના ઉદાહરણો આપો. ãયå:તઓ કોણ છે ?
પ8રå2થિતઓ îુ ં છે ? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. |લોક 10 માં Kુલામ æાઇવરો અને ફોરમેનએ લોકોને îુ ં કÜુ?ં ______________________________
______________________________________________________________________________
કોઈ 2Sો વxુ કાયI તે ચો[સપણે ઇઝરાયેલી કાયIકાર# દળ સાથે સાર# ર#તે બેસતો ન હતો. Kુલામ
æાઇવરોએ તેમને :વોટા માટ) દબાણ કLુù અને ìયાર) :વોટા મõLુ ં ન હYુ ં 7યાર) îુ ં થLુ ં (|લોક 14)?
______________________________________________________________________________
7. તેથી, 2વાભાિવક ર#તે, ફોરમેન ગયા અને ફાtુનને અપીલ કર#. તેઓ માં îુ ં 0 ૂછºું |લોક 15? _____
______________________________________________________________________________
8. અપે(ા îુ ં હતી? _________________________________________________________________
9. ફાtુનનો :િતભાવ îુ ં હતો (છંદો 17-18)? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
10. તેમણે કોઈ પણ ર#તે તેના િવચાર બદલી? ____________________________________________
2Sો વગર તેમણે સં0 ૂણI :વોટા માંગવાOુ ં ચાgુ રાéLુ.ં
11. અમે આ !વા સમયે િવિવધ શNદસ^ ૂહોનો ઉપયોગ કર#એ છ#એ. આપણે એÇુ ં કહ# શક#એ ક),
"અåHનને વxુ ગરમ મõLુ ં છે ." અથવા, "! ગરમી ઉભો?" અથવા, "જો તમે ગરમી ન ઊભા કર#
શકતા હોવ, તો પછ# રસોડામાંથી નીકળો." અથવા, તેઓ સરળ થઈ શક) તે પહ)લાં. "અમે દર) ક
:કારની શNદાડંબરનો ઉપયોગ કર#એ છ#એ પરં Y ુ અમે ñુઃખ અને èુલમ ક) ! વxુ તીª છે તેના
:કાશOુ ં િનમાIણ કરતા નથી. સૈિનકો પ8રå2થિત િવશે િનરાશાજનક લાગણી અOુભવે છે |લોક 19 îુ ં
કહ) છે ? ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. તમે äણશો નહÄ? ઈïાએલી સૈિનકોએ ફાtુન સાથે સ< 0 ૂtંુ કLુù હYુ ં અને તે તેમના માટ) રાહ જોતા
હતા (|લોક 20)? અને îુભZ
ે છા! તેઓ આરોન અને ^ ૂસાને îુ ં કહ) છે (|લોક 21)? ______________
______________________________________________________________________________
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13. પ8રå2થિત સાર# દ) ખાતી નથી. ^ ૂસાએ îુ ં કLુù (|લોક 22)? ________________________________
______________________________________________________________________________
14. હવે લોકોએ લોકોની વચમાં :mુને િવનંતી કર# તે પહ)લાં ^ ૂસાને દ) ખાયો. તેની :ાથIના îુ ં છે ? ____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( 3
4?-60: વ2Yુઓ

રફ શVઆત માટ) બંધ છે તેઓએ ફાtુન સાથેની તેમની સભાને 0 ૂણI કર# દ#ધી છે , !ણે

તેમને સં0 ૂણIપણે અવગ¡યા, 8હ° ૂના દ) વની કોઈ પણ äણકાર# નકાર# દ#ધી, તેમના કામ બળજબર#થી
કહ)વાય, અને કોઈ પણ äતની 0છ
ં ૂ ડ# આ+યા વગર જ Gટોની જ :વોટાની માગણી કર#.
ઈïાએલી સૈિનકોને ઇçજ+તના Kુલામોના æાઈવરો ?ારા મારવામાં આવે છે , કારણ ક) લોકો ફાVનના આદ) શો
અને ફાVનની ફાtુનની અપીલને બહ)રા કાન પર પડ) છે તે 0 ૂtું કર# શકતા નથી. મèૂરોની માંગ જ રહ) છે .
અને હવે, સૈિનકોએ મોસેસ અને હાtુન પર Kુ2સો કાઢöો છે , કારણ ક) ઈïાએલીઓએ તેમને ફાંદો અને તેના
અિધકાર#ઓને હાિન પહRચાડ# છે .

?-O+>Pш$:

તો, તમે îુ ં કરશો? પોતાને મોસેસની જHયાએ ^ ૂકો. તમે િમyાનમાંના તમારા પોતાના

ãયવસાયને Bયાનમાં રાખતા હતા, તમારા િપતા સાCુના ઘેટાંને સંભાળતા હતા. તમે એક ઝાડÇુ ં બિન⁄ગ
જોLુ ં ક) !નો ઉપયોગ કરવામાં આãયો ન હતો !થી તમે ગયા અને તેને તપા2યા. તમે ઝાડમાંથી દ) વનો
અવાજ સાંભõયો છે અને ઇçજ+ત જવા માટ) અને તેના લોકોને જમીનમાંથી બહાર લાવવા માટ) દ) વના
બોલાવીને 2થળ છોડ#ને Pત આãયો છે . તમે ઘર) ગયા, તમાર# પ7નીને કÜુ,ં અને છોડવાની તૈયાર# કર#.
પછ# તમે અને તમારા wુvુંબીજનોએ ઇçજ+તમાં લાંબા સમય Cુધી ^ુસાફર# શV કર#. એકવાર તમે ઇQ+ટ
પહRZયા 7યાર) તમે અને તમારા ભાઈને વડ#લો સાથે મõયા હતા ક) !ઓ તેમની સાથે શેર કર) લા બધા સાથે
ૂ છે . પછ# તમે ફાtુન સાથે વાત કરવા ગયા હતા અને હવે એÇુ ં લાગે છે ક) તે 7યાંથી
® ૂબ જ અOુwળ
ઉતારતો હતો. અને, બીèુ ં બxુ ં જ, લોકોએ તમારામાં અને તમારા નેY ૃ7વમાં િવbાસ Kુમાવી દ#ધો છે . તમાર#
પાસે ઝાડાની બહારથી બોલાવેલા એકને છોડ#ને જવાની કોઈ જHયા નથી. તેથી, ઈïાએલીઓ 2Sો વગર
Qવન Qવે છે અને તમે Qવન Qવતા હોવ છો, !ને તમે Tાર) ય એકની આ કૉલને કારણે ઝાડમાંથી નહÄ
માણી! Qવન Tાર) ક અથIમાં લાગYુ ં નથી, તે કર) છે ?
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અમે ફાVનની 2Sોમાંથી બનાવેલા Gટોની માંગણીની વાતાI વાંચી છે . દ) ખીતી ર#તે, Qવન

^ુ|ક)લ હYુ.ં હક#કતમાં, Qવન અશT લાગYુ ં હYુ ં તેઓ ફાVન ?ારા ન[# કરવામાં આવેલા ધોરણોને 0 ૂર#
કર# શક) તેમ નથી. ક)ટલીકવાર આપણે ઊäI દોડ# શક#એ છ#એ અને વxુ કામ કરવાની જVર છે . Tાર) ક
અમે ઉ7કટ ચલાવીએ છ#એ અને હèુ Cુધી વxુ લોકોને :ો7સાહન આપવાની જVર છે . Tાર) ક અમે સમય
બહાર રન અને કામ સમા+ત નથી. ક)ટલીકવાર આપણે એÇુ ં અOુભવીએ છ#એ ક) અમારા કરતા અમે
અપે(ા રાખીએ છ#એ અથવા વxુ સ(મ છ#એ તેના કરતા વxુ અપે(ા છે . કદાચ તમાર# પાસે તમારા
Qવનમાં ફારો-:કારો છે , !ઓ તમાર# Âચી અપે(ાઓ અને અશT માંગણીઓથી તમને િનયંિ<ત કરવા
માટ) ન[# છે .
1. તમારા Qવનમાં એક સમય યાદ કરો ìયાર) સંજોગોમાં તમે !ટgું માગતા હતા તે કરતાં વxુ માગ
કર# શકો છો? ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. તમાર) îુ ં કરવાની જVર નથી ક) ! ફ:ત ઉપલNધ જણાય છે ? _____________________________
3. ^ુ|ક)લ સમયમાં તમને મદદ અને તાકાત Tાંથી જશો? __________________________________
4. મોસેસ ભગવાન પરત ફયાI ^ુસાએ 0 ૂછºુ,ં "હ) :mુ, શા માટ) ..." મોસેસના સંજોગોથી તમે ક)વી ર#તે
:િતભાવ આપી શકશો? ___________________________________________________________

R!-/+>х$:

ગીતશા£ના લેખક દાઉદને આવા સંજોગોમાં અOુભવ થયો. ના શNદો લખો ગીતશા£

86: 6-8. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. ડ)િવડ ભગવાન :ાથIના äય છે . તે ભગવાન િવશે îુ ં äણે છે અને તે 2વીકાયI છે ? _____________
______________________________________________________________________________
2. |લોક 6 માં ભગવાન પાસેથી îુ ં 0 ૂછે છે ? ______________________________________________
3. ડ)િવડ તેના Qવનને હમણાં ક)વી ર#તે સમ! છે ? ________________________________________
4. તેમના "મારા ^ુ|ક)લીના 8દવસ" નો તેનો ઉક)લ îુ ં છે ? ___________________________________
5. તે શા માટ) ભગવાનને બોલાવે છે (|લોક 7)? __________________________________________
આ કલમો ^ુ|ક)લીની આપણા 8દવસમાં અમને આશા આપે છે . અમને ખાતર# છે ક) ભગવાન અમાર#
:ાથIના સાંભળશે અને અમાર# *ચ{તાઓ સાંભળશે કારણ ક) અમે દયા માટ) પોકાર કર#એ છ#એ. તેમણે અમને
જવાબ આપવા માટ) પણ વચન આ+Lુ ં છે ! ઇAડ):સ કાડI પર ગીતશા£ 86: 6-8 લખો. તેને મેમર#માં ^ ૂકો
^ુ|ક)લીના તમારા 8દવસમાં આ વચનને દોરો.
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@"80$":

ભગવાન સાથે શેર કરવા માટ) સમય કાઢો તમે તમારા Qવનમાં અOુભવી શક) તેવી ^ુ|ક)લ

પ8રå2થિત. મોસેસની !મ, ભગવાનને 0 ૂછવા માટ) 8હ{મતથી બોલો, "શા માટ)?" 0 ૂછવાથી શા માટ) િનરાશાની
રડ# છે તેટgું જવાબ માગતો નથી. ભગવાન ! તમાર# સાંભળે છે , તમાર# å2થિતને સમ! છે અને મોvું *ચ<
äણે છે તેના માટ) તમારા િનરાશાને છોડો. તેમને ! ગમે તે પસંદ કર) છે , ìયાર) તે ઇZછે છે ક) તે તેમની
બધી સાર# અને wૃપા” ઇZછા :માણે કરવામાં આવે. _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( .
4?-60: અમે

ભયાવહ પ8રå2થિતને äણીએ છ#એ !માં મોસેસ અને ઈïાએલીઓ પોતાની äતને શોધી

કાઢ) છે . તણાવ મહાન છે . îુ ં કરÇુ ં તે ä¡યા પછ#, ^ ૂસા ભગવાનને પાછો ફયê અને 0 ૂછે છે , "îુ ં તમે અહÄ
આ લોકોને વધાર) ^ુ|ક)લી ઊભી કરવા માટ) અહÄ લાãયા છો?" મોસેસ ફાtુનની !મ જ યહોવાએ તેમને
કરવા કÜું હYુ ં અને ફાtુને ! કLુù છે તે બxુ ં ફ)લાLુ ં છે . તેમના પર વxુ ^ુ|ક)લી. નીચે લીટ# છે : "તમે
તમારા લોકોને બચાવી નથી."
આ એક િનણાIયક (ણ હYુ.ં દર) ક ±ખો ભગવાન પર હતા, પણ મોસેસ ની ±ખો લોકો ફાtુનના èુલમથી
^ુ:ત થવાના નથી કારણ ક) વડ#લો યોજના સાથે સંમત થયા હતા. તેઓ 8રલીઝ થવાના નથી કારણ ક)
હાVન વ:તા 2પીકર હતા અથવા મોસેસએ ! આ¢ા પાõયો હતો તે બxુ ં જ કLુù હYુ.ં અને, તેઓ ચો[સપણે
છોડાવવાના નથી કારણ ક) ફાVને તેમને જવા દ) વાનો િનણIય કયê. આખર) , તેમના :કાશન થવાOુ ં જ હYુ ં
કારણ ક) ભગવાન પોતે તે કરશે. કંઈ ન8હ અને કોઈ :mુને ન8હ ગૌરવ લેશે.

M4/<:

વાંચો િનગIમન 6: 1-12.

,Y0"4$:

ભગવાન મોસેસનો જવાબ આપે છે . îુ ં તમે ઈbરના અવાજમાં ક)ટલાંક ઉôેજના અOુભવો

છો? îુ ં તમે ઈïાએલીઓને છોડ# દ) વાની તેમની આYુરતાને સમજો છો, તે äણીને ક) સમય યોHય છે ? !કબ
(ઇઝરાયેલ) ના બાર 0ુ<ો ઇçજ+તની આ િવદ) શી m ૂિમમાં તેમના માટ) 0 ૂરા પાડવામાં આવેલ તમામ
જોગવાઈઓ અને ર(ણ સાથે એક શ8કતશાળ# રાiS તર#ક) િવકિસત થયા હતા. યહોવાએ તેમને ! જમીન
આપી હતી તે જમીનનો કબજો લેવા માટ) તેમની સંéયાની જVર હતી. તેઓને :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 Qવંત 2વ+નોથી આગળ િવચારવા માટ) ખoચાઈ ગયા હતા અને તેઓ એક નવી જમીન,
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ુ ાન કરવાOુ ં શV કLુù હYુ.ં
Kુલામીના èુલમ અને èુલમની Kુલામીમાંથી ^ુ:ત જમીનમાં Qવનની 0 ૂવાIOમ
હવે ભગવાન દર) કના Bયાન હતા કારણ ક) તેમને લાHLુ ં હYુ ં ક) તે એકમા< એવી ãયå:ત છે ! તેમના
ëટકારો િવશે લાવી શક) છે . પોતાને ?ારા તેઓ ફાtુન સામે ન0ુસ
ં ક હતા

T0"0"!:

િનગIમન 6 માં ભગવાન એક શå:તશાળ# થોrું શNદ સાથે વાતચીત શV થાય છે "હવે." સમય

યોHય છે . બxુ ં જHયાએ છે સારમાં તેમણે તેમને કÜુ,ં "હવે કમાAડર-ઇન-ચીફ તર#ક) ßુ ં ચા¶ ëં. તે 87યા માટ)
સમય છે ! "તે શVઆતથી જ 2પiટ કર) છે ક) તે ફાtુન સાથે îુ ં કરશે, !ણે ફાtુનને મજü ૂત હાથથી
ઇઝરાયેલીઓ પોતાના દ) શમાંથી બહાર કાઢવા માટ) દોયાI હતા (1 |લોક).
1.

ફર# એકવાર ભગવાન તે કોણ છે મોસેસ સાથે 2થાપના. તે લોકો îુ ં ઇZછે છે , ^ ૂસા સ8હત, તેના
િવષે îુ?ં
એ. |લોક 2: _____________________________________________________________
બી. |લોક 3:_____________________________________________________________

નRધ: |લોક 3 ઈbરOુ ં નામ બોલે છે . અíાહમ, આઇઝેક અને યાwૂબને તે ઓલમાઇટ#
અથવા અલ-શાદાઈ (હ#°ુ) તર#ક) ઓળખાYુ ં હYુ.ં પરં Y,ુ તેમણે પોતાની äતને આ
|લોકમાં પોતાની äતને ઓળખી કાઢ#ને ભગવાન તર#ક) પોતાની äતને äહ)ર કર#
નથી. નામ ભગવાનએ ભગવાનને સંક)ત આ+યો હતો ! વxુ ãયå:તગત, વxુ ઘિનiઠ
હતો, અને !ણે પોતાના લોકો માટ) 0 ૂરા પાડØા અને તેમની સંભાળ લીધી. તે િનગIમન
3: 13-15 માં ^ ૂસાને આપેg ું નામ છે . 8હ°ુ શNદ યહવાહ છે .
2.

તે તેમને યાદ કરાવે છે ક) તેમની પાસે આ લોકો સાથે કરાર છે અને કરારમાં _________________
ના _________________ (|લોક 4) સમાવેશ થાય છે . તે નRધÇુ ં રસ:દ છે ક) ìયાર) તેઓ :થમ
કનાન આãયા 7યાર) તેઓ તેમના પોતાના જ દ) શોમાં એ*લયAસ (:ધાનો) તર#ક) રહ)તા હતા.

3.

પછ# તે કહ) છે , "મo ________________________ ના લોકોના __________________ ને સાંભõLુ ં 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) તેમની પાસે કોઈ જવાબદાર નથી. પરં Y ુ તે વફાદાર
છે . તેO ુ ં વચન કાયમ રહ) છે . તેમણે અíાહમ, આઇઝેક અને !કબને કÜું હYુ ં ક) તે સમયના આ (ણે તેમના
માટ) છે . તેઓ Cુર*(ત ર#તે આરામ કર# શક) છે હક#કતમાં, îુ ં બxુ ં જ થઈ રÜું છે !મ તેમણે અíાહમને
કÜું હYુ ં ક) તે ઘણા વષê પહ)લાં કરશે?
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1. ઉ7પિô 15: 13-14 વાંચો. આ કલમો îુ ં ભાખે છે ? _______________________________________
______________________________________________________________________________
2. તેમણે !કબને બેથલ
ે માં જણાãયા હતા તે યાદ કરો ઉ7પિô 28: 13-15 èુઓ આ કલમો îુ ં ભાખે
છે ? ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

,!> JW- .)ш> ш<х<? -)?

(િનગIમન 6): દ) વે ^ુસાને કÜું હYુ ં ક) તે કોણ હતો અને îુ ં કરવાOુ ં

હYુ.ં
1. ^ુજબ ઈbર િવશે äણવાની જVર છે તે એક મા< સ7ય îુ ં છે |લોક 6? ______________________
2. આગળની સ7ય તે તેમને äણવા ઇZછે છે ક) તેઓ ક)વી ર#તે äણશે 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 0ુનરાવતIન કર#ને 0 ૂણI કર) છે , "________________________________________"

-)O+>Pш$: લોકો

! કહ) છે તે મોસેસની બધી બાબતોનો િવચાર કરવા થોડો સમય લો. કારણ ક) તે

ભગવાન હતા, તેમણે તેમના લોકો !ને તેઓ :ેમભયાI માટ) આ બધી વ2Yુઓ કરશે. તેઓ વxુ કંઇ ઇZછતા
હશે? તેમણે, સારમાં, તેમને િવbOુ ં વચન આ+Lુ ં |લોક માં 7 તેમણે તેમના ભગવાન હોઈ તેમના કરાર રાખે
છે ! îુ ં તમને એમ નથી લાગYુ ં ક) મોસેસ અને હાtુન ઈïાએલીઓને ! બધી વ2Yુઓ શેર કરવા કÜું હYુ ં તે
કહ)વા માટ) ઉ7સા8હત હતા? તેઓ ઈïાએલીઓને જણાવવા માટ) આકરા :હાર કર) છે અને 9 |લોકમાં
આપણને કઈ ર#તે જણાવવામાં આãLુ ં છે , તેઓએ ^ુસા અને હાtુનનો સંદ)શો મેળãયો? _________________
_____________________________________________________________________________________
તમે તેમને દોષ આપી શકો છો? મોસેસ અને હાtુનની 8રપોટI િવશે તેઓ કોઈ પણ ર#તે સાંભળવા માંગતા ન
હતા. તેઓ િનરાશ થયા હતા. ìયાર) િનરાશ થઈ äય 7યાર) îુ ં તમે હકારા7મક અને :ો7સાહક શNદો
સાંભળવા અને :ા+ત કરવા માટ) એક ^ુ|ક)લ સમય છે ? િનરાશા એ એક એવો સમય છે ક) ìયાર) આગળ
વધવા માટ) 8હ{મત ન હોય. બxુ ં ® ૂબ ^ુ|ક)લ છે . 8હ{મતની અછત, જોખમો લેવા, Qવનની તકોમાં ભાગ
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લેવા, અને આગળ વધવા અને નવા સાહસોનો અOુભવ કરવા માટ) :ેરણાથી ñૂ ર છે . િનરાશામાં ãયå:તની
ઊäIનો વપરાશ થાય છે અને મા< દર) ક 8દવસ, (ણથી (ણભર રહ)વા માટ) પરવાનગી આપે છે .
1. િનરાશ થવાનો તમારો અOુભવ îુ ં છે ? _______________________________________________
2. તમાર# િનરાશાOુ ં કારણ બને તેવી ક)ટલીક બાબતોને ઓળખો: __________________________
________________________________________________________________________
3. તમે િનરાશામાં ક)વી ર#તે :િતસાદ આપશો? ___________________________________________
4. તમને કોણ આશા આપે છે તે કોણ છે ? _______________________________________________
5. îુ ં તેમના :ો7સાહન 2વીકારÇુ ં ^ુ|ક)લ છે ? _____________________________________________

@"80$":

હ) ભગવાન, Tાર) ક ßુ ં િનરાશ થવાની સંભાવના ëં. Qવન મને નીચે બનાãયા બxુ ં ^ુ|ક)લ લાગે

છે તે સમય દરિમયાન આશાના તમારા સંદ)શને સાંભળવા માટ) મને 8હ{મત આપો. આશાના તમારા સંદ)શા
પર કાયI કરવા માટ) મને શå:ત આપો મને િવbાસ કરો ક) તમે મારા પર ભરોસો રાખો, ! મને આશા આપે
છે . ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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પરં Y ુ ફાVનના હાથમાંથી પોતાના લોકોને છોડાવવાનાં :mુના કાયI પર

આિòત ન હતા ક) ઇઝરાયેલએ તેમના સંદ)શ સાંભõયા અને :ા+ત કયાI, અથવા તેમને :ો7સાહન આ+Lુ ં
અથવા િનરાશ કયાI, અથવા આશાવાદ# અથવા િનરાશાજનક Qવન Qવી રXા હતા.
1. માં ભગવાનને ^ુસાએ îુ ં કરવાOુ ં કÜું |લોક 11?____________________________________
2. મોસેસ ભગવાનને ક)વી ર#તે જવાબ આપે છે (|લોક 12)? ____________________________
3. :ામા*ણકપણે, 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 રાäને મોકલી રXા છે !મણે
તેમને કÜું ક) તે ભગવાનને ઓળખતો નથી, તો શા માટ) તે તેમની વાત સાંભળે ? :થમ વખત આ
રાäએ 2Sો ñૂ ર કર# હતી. આ સમયે તે ઈïાએલીઓને ^ઝ
ં ૂ વણમાં ^ ૂકાવી દ) શે અને મોસેસને પણ
ઘüુ ં ખરાબ કરશે? જો ઇïાએલ ! :mુને äણે છે , તો તે સાંભળશે નહÄ, શા માટ) ફાtુન ભગવાનને
ઓળખતો નથી?
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હવે અમાર# 87યામાં િવરામ છે ગમે તે કારણોસર, વાતાI ચકરાવો લે છે િનગIમન 6: 13-27

માં, !ઓ ઈïાએલી wુvુંબોના વડા હતા તેમની એક ±િશક વંશાવળ# છે ર) ઉબેન, િશમયોન અને લેવીના
wુળના wુvુંબોના નામના wુvુંબો હતા. શા માટ) આ નામોનો ઉ.લેખ અહÄ થાય છે તે Pગે અિનિÕત, અમાર#
પાસે એક શT કારણ છે આ બધા નામો વZચે અમે |લોક માં કહ)વામાં આવે છે 20 મોસેસ અને આરોન
વંશ િવશે
1. માં િપતા અ◊મ િવશે îુ ં કહ)વાLુ ં છે |લોક 20? તે îુ ં કર) છે ? અ◊મ અને યોચેબેડ ક)વી ર#તે
સંબિં ધત છે ?____________________________________________________________________
2. અ◊મ તેની કાક#થી લHન કર) છે તેઓને બે 0ુ<ો __________________ અને_________________
3. તેઓની 0ુ<ી પણ આ વંશાવળ#માં શામેલ નથી કારણ ક) 0ુtુષો ?ારા રકતર) ખા પસાર કરવામાં
આવી હતી. તેમ છતાં, તમને યાદ છે , નંબરો 26:59 નામ ?ારા તમામ <ણ ભાઈબહ)નોનો ઉ.લેખ
કર) છે . 0ુ<ીOુ ં નામ îુ ં હYુ?ં ________________________________________________________

-)O+>Pш$: આ

ભાઈઓના વંશજોએ લેવીના wુળમાંથી છે તે ચકાસવા માટ) અને 26 અને 27 ની કલમો

અOુસાર ખાતર# કરવા માટ) આ મદદ ન કર# શક) ક) આ જ આરોન અને મોસેસ તે જ 0ુtુષો હતા !મણે
ભગવાનને બોલાãયા હતા અને "ઈïાએલીઓને િમસરમાંથી બહાર લઈ જવાOુ ં કÜુ"ં ... તે એ જ લોકો હતા
!મણે ઇçજ+તના રાä ફાtુન સાથે વાત કર# હતી. આ કૌvું*બક ર) કોડI એ આ હક#કતોની ચકાસણી કર# છે .
અમે એ પણ äણીએ છ#એ ક) ^ુસાની પેAટાટºુકના લેખક છે , બાઇબલના આ :થમ પાંચ 0ુ2તકો. îુ ં તે
^ ૂસા માટ) અગ7યOુ ં બની શક) છે ક) તે ર) કોડI દશાIવે છે ક) તે ઈbર) તેના લોકોને િમસરમાંથી બહાર લાવવા
માટ) બોલાãયા હતા? îુ ં તે મહ7વOુ ં હYુ ં ક) લોકો äણતા હતા ક) તે પણ 8હ° ૂ હતો, !ને ઈbર) ઇઝરાયલીના
^ુå:ત માટ) પસંદ કયાI હતા અને તેની વંશ તે 0ુરવાર કર# હતી? કારણો અિનિÕત છે પરં Y ુ મા8હતી 2પiટ
છે .

'
& .)# @d:

îુ ં તમને લાગે છે ક) 8હ° ૂ લોકો, ઈïાએલીઓ, ફાtુનના હાથમાંથી બચાવવા માટ) 8હ° ૂને

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

M4/<:

વાંચો િનગIમન 7
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^ ૂસા અને હાtુને પહ)લીવાર ફાtુનને મõયા 7યાર) એક જ શNદ કામ ન કરતો (િનગIમન

5: 1-2). તેમ છતાં, ઈbર) ^ુસાને કÜું હYુ ં તે :માણે ઇવેA§સ ચાgુ જ રહ)શે.
1. િનગIમન 6:30 માં આપણે |લોક 12 માં વંશાવળ#માં અટવાLુ ં 7યાર) તે જ શNદો સાથે શV થાય છે .
ક)વી ર#તે |લોક 12 સમા+ત થાય છે ? ની કલમમાં îુ ં 0 ૂછે છે તે જ :~ છે ^ુસા 30? __________
______________________________________________________________________________
2. ભગવાન મોસેસ કંઈક સમäવવા માટ) જVર# માં ^ુસાએ îુ ં કÜું િનગIમન 7: 1? _______________
______________________________________________________________________________
ભગવાન ફાtુનમાં ભય, ધાક અને આદર બનાવશે, !થી તે ^ ૂસાને ભગવાન તર#ક) માને. ઇçજ+તના
લોકોએ ઘણા દ) વોની 0 ૂä કર# હતી પરં Y ુ હવે તેઓ બધા દ) વતાઓના ભગવાનના િવ2તર) g ું
હાથમાં Ÿુકાદો, આÕયI અને શ8કતશાળ# wૃ7યો અOુભવી રXા હતા.
3. મોસેસ ભગવાન આદ) શ બxુ ં કરÇુ ં હYુ.ં 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 છતાં ભગવાન ____________________ તેમના _______________ અને
_________________________________ ઇQ+ટ દ) શમાં, _________________ __________ ન8હ
સી. |લોક 4: પછ# ભગવાન ઇçજ+ત પર તેમના હાથ ^ ૂક) કરશે અને મહાન
__________________________________________ ?ારા ______________________ લાવશે.
તેમના યજમાનો કોણ છે ? ________________________________________________________
ડ#. |લોક 5: પ8રણામે, ઇçજ+તવાસીઓ îુ ં äણશે? ____________________________________
5. મોસેસ અને હાtુનની આ¢ા પાળવી અને યહોવાએ ! આ¢ા આપી હતી તે :માણે કLુ.ù ^ ૂસા îુ ં
હતો? _________________________ એરોનની “મર ક)ટલી હતી? __________________________
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આ :87યા ?ારા ભગવાન મોસેસ અને આરોનને ક)ટલી કાળQ0 ૂવIક માગIદશIન આપે છે તે

Bયાનમાં રાખÇુ ં રસ:દ છે . તેઓ સતત તેમને îુ ં થવાOુ ં છે તે Pગેની મા8હતી આપે છે !થી ìયાર) તે થાય
7યાર) આÕયI નહÄ થાય. પછ# તે તેમને માગIદશIન આપે છે ક) તેઓ îુ ં કરવાના છે . આ લગભગ નેY ૃ7વ 101
!વી લાગે છે . ભગવાન :87યા ?ારા તેમને માગIદશIન છે . તેમણે તેમને આ અસાધારણ સRપણી આપી નથી
અને પછ# તેમને છોડ# દ#ધી છે . એકવાર બxુ ં થઈ äય પછ# 87યા શV થાય છે .
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1. ફાtુન એક ચમ7કાર કરવા માટ) તેમને 0 ૂછવા રÜું છે |લોક માં ભગવાન મોસેસ અને આરોન
C ૂચના îુ ં છે 9? _________________________________________________________________
2. તે પયાI+ત સરળ લાગYુ ં હYુ ં તેથી તેઓ ફાtુન પહ)લાં äય છે અને બxુ ં જ ભગવાન જણાãLુ ં હYુ ં
ક), !મ જ ગયા અથવા તે કLુ?ù અમે છંદો 11 અને 12 માં îુ ં કહ)વાLુ ં છે ? _____________________
______________________________________________________________________________
ભગવાન તેમને કÜું હYુ ં ક) îુ ં થશે!
3. પરં Y ુ પછ# îુ ં થLુ?ં ______________________________________________________________
4. આ વાતાIનો આ ભાગ એક ñુ: ખદ Pત છે . |લોક 13 એ ફરોનના Åદયના આBયાç7મક
િવÊુતચાäIનો છે . તે સાtું નથી આપણે îુ ં શીખી શક#એ? _________________________________
5. આ |લોક :માણે તમે તેના Åદયને શા માટ) કઠોર બALુ ં છે , તેના િવશે તમે îુ ં િવચારો છો? ______
______________________________________________________________________________

P+%L-+ ,-:

અમે પાઠ 3 ના Pતમાં આવી ગયા છ#એ. પાઠ 4 ભગવાન અને ઇçજ+તની m ૂિમમાંથી

તેમના લોકોના ëટકારો િવષેની વાતાI સાથે ફર# શV થશે. આપણે કામ પર ઈbરની શå:ત જોîુ ં કારણ ક) તે
ુ માટ) ^ ૂસા અને હાtુનનો ઉપયોગ કર) છે . !મ !મ જમીનના શાસકો પર Ÿુકાદામાં
તેમના Aયાયી હ)Yઓ
મોસેસના કમIચાર#ઓનો વધારો થયો છે તેમ, આપણે 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 કાઢöાં છે અમે મોસેસ સાથે
બિન⁄ગ ઝાડાની સાથે હતા, કારણ ક) દ) વે તેને પોતાના પા<ોને ñૂ ર કરવા માટ) બોલાãયો હતો "ìયાં તમે
ઊભો છો તે પિવ< m ૂિમ છે ." Tાર) ક અમે ઈZછ#એ છ#એ ક) આપણી પોતાની ઝંખના અને અમાર# પોતાની
પિવ< m ૂિમ હતી. અમે ઈbરના અવાજને અમારા નામથી બોલાવીîુ ં અને અમાર# સRપણીઓને મોસેસના
કોલ તર#ક) 2પiટ બનાવીîુ.ં
અમાર# પાસે આવા ઝાડÇુ ં છે ! આપણા Åદયમાં બળે છે , ઈbરOુ ં વચન. gુક માં 24:32 તેઓ તેમના
0ુનજzવન બાદ તેમને આવી પછ# અમે ઈCુના િશiયોની બે ચચાI કર# શકો છો. તેઓ એકબીäને îુ ં 0 ૂછે ?
_____________________________________________________________________________________

અમાર# પાસે તેમની હાજર#માં :વેશવાનો અને પિવ< m ૂિમ પર ઊભા રહ)વાનો િવશેષાિધકાર છે . અમે
તેમની હાજર#માં આવીએ છ#એ કારણ ક) આપણે તેમની સાથે :ાથIના કર#એ છ#એ, આપણાં ગીતો અને
ગીતશા£ ગાયન કર#એ છ#એ અને આપણી આભારિવિધ અને :શંસાથી તેમની 0 ૂä કર#એ છ#એ. ફાtુનOુ ં
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Åદય કઠણ બની ગLુ ં હYુ ં કારણ ક) તે ભગવાનને ઓળખતા નહોતા અને તે તેના શNદ સાંભળવા માટ)
નહોતા, કારણ ક) તે મોસેસ અને હાtુનના અવાજ ?ારા તેમને આãયા હતા. ભગવાન તેમના શNદ ?ારા બોલે
છે અને અમે બધા તેમના અવાજ સાંભળ#ને િવશેષાિધકાર છે .

@"80$":

હ) :mુ દ) વ સવIશå:તમાન, !મ તમે ^ુસા અને હાtુનની સાથે હતા, તમે માર# સાથે હાજર છો.

તમે ઇZછો છો ક) ßુ ં તમાર# હાજર#માં આવીશ, સ7યOુ ં વચન સાંભળો અને તમે îુ ં કહ)શો તે આધીન જવાબ
આપો. મને ®ુ.gું અને <હણ કરનાtું Åદય આપો. મને ! ÅદયOુ ં વચન આ+Lુ ં છે તે કરવા માટ) તમે
ૂ થવા માટ) મને Åદય0 ૂવIક
િવbાસ કરો. *É2ત ઈCુમાં મારા માટ) તમારા માટ)ના મહાન :ેમને અOુwળ
:ાથIના કરો. ખાસ કર#ને, ભગવાન, આ 8દવસે ßુ ં તે 0 ૂછો ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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તણાવ તીª બને છે . ફાtુને ઈbરના લોકોને છોડાવવા માટ) ના પાડ# દ#ધી અને ભગવાન તેને અíાહમ
ુ ે અOુસર) છે "ßુ ં તેઓના ñુ: ખીઓને äüુ ં ëં,
સાથે કર) લા કરારને äળવી રાખવા તેમના :ામા*ણક હ)Yન
અને ßુ ં િમસરવાસીઓના હાથમાંથી તેઓને છોડાવવા અને તે m ૂિમમાંથી એક સાર# અને િવશાળ m ૂિમમાં
લઈ આવવા નીચે આãયો ëં." પણ, ફાVનની હઠ#લા અને અિવરત Åદયથી ન8હ પણ તેમણે ! કરવા માટ)
ન[# કLુù છે તે 0 ૂણI કરવાથી.
વાતાI કથા બહાર આવે છે અને Lુ] પર ભડકો èુઓ. લડતા પ(ો કોણ છે ? ઈïાએલીઓ Kુલામીમાંથી ^ુ: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
^ુસાએ 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 પ8રå2થિતઓમાં
દાખલ કરો અને ભગવાન ઇઝરાયેલ દમનકાર# èુલમ તોડવા માટ) પસંદ િવિવધ અથI S)ક.
ઇઝરાયેલ માટ) તેનો અથI îુ ં છે ક) તે ભગવાન હતા? તેઓ ક)વી ર#તે Qવશે એમાં îુ ં તફાવત છે ? તેઓ ફ:ત
કોઈ પણ ãયå:ત ન હતા. તેઓ દ) વના લોકો તેમના ?ારા અને તેમના માટ) અલગ પાડવામાં આãયા હતા.
આ પાઠ દરøયાન તમાર# äતને :~ 0 ૂછો, "મારા Qવન માટ) તેનો અથI îુ ં છે ક) ßુ ં ભગવાન ?ારા અલગ
કરવામાં આવી છે તેને ફ:ત સેવા આપવા માટ)?"
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ફાtુન, તેના ¢ાની માણસો અને äñુગરો અને äñુગરોથી ^ ૂસા અને હાtુન સાથે પાઠ 3

0 ૂણI કLુù છે . આરોનOુ ં 2ટાફ સાપ બની ગLુ ં હYુ ં äñુગરોના કમIચાર#ઓ પણ સાપ બAયા અને પછ#
આરોનના સાપએ તેમના કમIચાર#ઓને ગળ# લીધી. આ ચમ7કા8રક સંક)ત હોવા છતાં ફાtુનOુ ં Åદય ^ુ|ક)લ
હYુ;ં તેમણે સાંભõLુ ં ન હYુ ં તે બધા જ એÇુ ં થLુ ં ક) !મ :mુએ કÜું હશે.
આ પાઠમાં દસ +લેગના અહ)વાલ છે . ઘણા લોકોએ એક wુદરતી ઘટના તર#ક) દર) ક +લેગને સમäવવાનો
:યાસ કયê છે . ઉદાહરણ તર#ક) , દર વષ» નદ# પરની જમીન પર નાઇલ નદ#ના 0 ૂર અને સ^ ૃ] ખિનજો
અને પોષક ત77વોOુ ં પાણી. આ નદ#ના પ…ાના ર:ત રં ગીન માટ#ને ચ8કત કર) છે . ફર#, જમીન પર વારં વાર
શાપ તે તીડ પર આ7મણ કર) છે ! પાકને બગાડ) છે . િવ¢ાન દસ +લેગમાંથી નવ સમäવી શક) છે . તેમ
છતાં, આ િવપિô ભગવાનના 2પiટ wૃ7યો હતા !માં તેમણે પોતે જ સાચા પરમેbર બAયો હતો, નાઇલના
દ) વો ન8હ. આ અ\યાસ તમને ઈઝરાયેલ અને ઇçજ+તના ઇિતહાસમાં આ સમય િવશે બાઇબલ îુ ં કહ) છે
તેO ુ ં ¢ાન આપવાનો છે . ઇિતહાસમાં ફાtુનOુ ં શાસન અને ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwૂબના દ) વ સાથેના
તેમના એAકાઉAટરનો ર) કોડI છે , ! ઇçજ+તના રાäના મહાન èુલમથી તેમના લોકોને છોડાãયા હતા.

M4/<:

ઈïાએલીઓ પર દ) વે ! ñુiટો લીધા હતા તે િનગIમન 7: 14 થી 11:10 માં નRધાયા હતા. આ

:કરણોની સં*(+ત ઝાંખી કરો દર) ક સંદભI માટ) +લેગને ઓળખીને આ ચાટI ભરો. આ િવહંગાવલોકનને
પગલે અમે ãયå:તગત +લેગ પર વxુ નQકથી જોîુ.ં
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િનગIમન 7: 14-24
િનગIમન 8: 1-15
િનગIમન 8: 16-19
િનગIમન 8: 20-32
િનગIમન 9: 1-7
િનગIમન 9: 8-12
િનગIમન 9: 13-35
િનગIમન 10: 1-20
િનગIમન 10: 21-29
િનગIમન 11: 1-10

M4/<:

વાંચો િનગIમન 7: 14-24.

к -#:
1. |લોક 14 માં ભગવાન મોસેસને કÜું ક) ફાtુનOુ ં Åદય ___________________ હYુ ં અને તેમણે
___________________________________________________ લોકોને લોકોને જવા દ) વાOુ ં કÜુ.ં
2. |લોક 15: મોસેસને ઈbરનાં C ૂચનો îુ ં હતા? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
નાઇલ ઇçજ+તના દ) વોમાંનો એક હતો. મોસેસ નદ# પર ફાtુન મળવા માટ) તેમના હાથમાં ભગવાન
2ટાફ સાથે હતી. િનગIમન 7: 1 માં આપણે શીéયા ક) ઈbર) ^ ૂસાને ફાtુનને દ) વની !મ બનાãયા છે .
નાઇલ ખાતેની આ બેઠક લગભગ નાઇલના દ) વ અને ઇïાએલના દ) વ વZચે એક શોડાઉન બની
રહ# છે .
3. આ સમય Cુધીમાં ફાtુને સાંભõLુ ં નથી (|લોક 16). પછ# ^ ૂસા કહ) છે , "આ ભગવાન કહ) છે , 'આ
?ારા તમે äણશો ક) ßુ ં ભગવાન ëં ...'" ^ ૂસાએ îુ ં કÜું ક) તે |લોક 17 માં îુ ં કરશે?_____________
______________________________________________________________________________
4. કલમ 18: પ8રણામ îુ ં આવશે? ___________________________________ અને ____________
________________________________________________________________________
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5. |લોક 19 માં આપણે äણીએ છ#એ ક) ભગવાનનો Ÿુકાદો ક)ટલો ãયાપક હશે. તેથી, ઈbરના
કમIચાર#ઓને ઊભા કરવામાં આãયા અને નાઇલ નદ#ના પાણીને <ાટક# દ#ધા. |લોક 21 માં આપણે
äણીએ છ#એ ક) તે જ ખરાબ હYુ ં કારણ ક) તેઓએ કÜું હશે. પરં Y,ુ |લોક 22 માં îુ ં થાય છે ?
______________________________________________________________________________
6. અને ફાtુનOુ ં Åદય ________________ રÜું હYુ ં તેમણે ^ ૂસાને ___________________ ન હોત. તે
તેના મહ)લમાં ગયો અને ______________________________________________ (છંદો 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 િવભાગમાં વારં વાર વપરાતા શNદો

શોધવાOુ ં મહ7વ0 ૂણI છે . સામાAય ર#તે તેનો 0ુનરાવતIન થવાOુ ં કારણ એ છે ક) તેઓ બાઈબલના સ7યને
સમજવા માટ) મહ7વ ધરાવે છે . ઉદાહરણ તર#ક), એક શNદ, આ 11 કલમોમાં ચાર વખત વપરાય છે
(િનગIમન 7: 14-24). આ ચાટI 0 ૂણI કરો નRધ કરો અને આ દર) ક સંદભêમાં શNદ "2ટાફ" માકI કરો.

3
& '0
િનગIમન 7:15

,!> R,"g .)ш> h &% кK & % ->
2ટાફ એક સાપ માં બદલાઈ

િનગIમન 7:17
િનગIમન 7:19
િનગIમન 7:20
અમે 2ટાફ િવશે îુ ં äણો છો? િનગIમન 4:20 માં îુ ં કહ)વાLુ ં હYુ ં િનગIમન 4:20? _____________________
ુ ી 2ટાફનો ઉપયોગ
યાદ રાખો ક) ભગવાનએ ફાtુન અને ઇçજ+તના લોકો પર Ÿુકાદો äહ)ર કરવાના હ)Yથ
કયê હતો. ઈbર) લોકો પર તેમના Kુ2સો Ÿુકાદો લાãયો, ìયાર) તે ઉગાડવામાં આવી હતી, ઉદાહરણ તર#ક),
ઇQ+ટના પાણી પર અને તેઓ ર:ત તરફ વõયા. !મ !મ તમે િનગIમનનો અ\યાસ ચાgુ રાખો તેમ તેમ,
ભગવાનની 2ટાફ માટ) સાવચેત રહો, !મ ક) વાતાI ઉભી થાય છે . તમારા હાઇલાઇટર સાથે તમાર#
બાઇબલમાં િનશાની કરવા તૈયાર રહો ìયાં કમIચાર#ઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તે Ÿુકાદા માટ)
èુઓ ક) ભગવાન ફાtુન અને ઇçજ+તવાસીઓ પર લાવે છે .
2ટાફ અAય હ)Y ુ સેવા આપી હતી. તે ^ ૂસાને યાદ કરાãLુ ં ક) તે ભગવાન છે ! ચમ7કારો કર) છે . તે ભગવાન
હતો ! ફાtુન સામે Lુ]માં 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 ં ëં (િનગIમન 3:14).
િનગIમન ના અમારા અ\યાસમાં અમે 2ટાફનો બીજો ઉપયોગ શોધîુ ં - ભાગ II.

M4/<:

િનગIમન 8: 1-15 વાંચો. અમે äણતા નથી ક) લોહ# ક)ટલી વાર જમીન પર ફસાયેલ છે પરં Y ુ

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 C ૂચનો બદલી નથી. ફાtુનને સંદ)શો બદલાયો નથી:____________
________________________________________________________________________
2. છંદો માં 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 ^ ૂસા અને હાtુનને બોલાવે છે . |લોક 8 માં îુ ં 0 ૂછે છે ?
______________________________________________________________________________
4. છંદો 9 અને 10 માં ^ ૂસા અને ફાtુન સહમત થાય છે ક) બીä 8દવસે +લેગ અટક). પછ#, તે સા*બત
કરવા માટ) ક) આપણા ભગવાન ભગવાન !Çુ ં કોઈ નથી, ^ુજબ îુ ં થશે |લોક 11? ______________
______________________________________________________________________________
5. |લોક માં 12 ^ ૂસા અને હાtુન ફાtુનને છોડ# દ) છે મોસેસ ભગવાન પહ)લાં äય છે અને તેઓ îુ ં
વાત કર) છે ? àોHસ! ^ુસાએ îુ ં 0 ૂછºુ?_________________________________________________
ં
અને ભગવાન îુ ં મંèૂર? ________________________________ ભગવાન મા< દ) ડકા અñૃ|ય થઈ
ન હતી (છંદો 13 અને 14). જો ^ ૂસાએ આ માટ) 0 ૂછºું હોત? îુ ં આમાંના દર) કને આÕયIજનક જવાબ
હતો, !માં ફાtુન સ8હતનો સમાવેશ થાય છે ? તમે îુ િવચારો છો, તમને îુ લાગે છે ? ____________
____________________________________________________________________________
6. ઓ મારા દ) વતા! |લોક 14 બનાવવાનો :ય7ન કરો તમાર# પોતાની ક.પનામાં Qવંત બનાવો.
તમારા િવચારો પર ક)ટલીક નRધ લો તે 8દવસોમાં ઇQ+તમાં 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! પરં Y,ુ શા માટ) આપણે આÕયI પામીએ છ#એ? અથવા, îુ ં આપણે?
|લોક Pત નથી? ________________________________________________________________
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તમે આ બધા îુ ં કરો છો? અમે äણીએ છ#એ ક) આમાંની દસ +લેગ છે અને અમે ફ:ત બે જ

જોયા છે . લોહ# અને દ) ડકાના ñુગùધને કારણે ઘણાં લોકો મોસેસ અને હાtુને તેમની િવનંતીને મંèૂર# આપી
પણ દ) ખીતી ર#તે ફાVન ન હતા. ઈbરના કમIચાર#ઓએ આ લોકો પર ભયંકર Ÿુકાદો આ+યો. ઈbરનો અથI
થાય છે વેપાર. તે ફાtુનને કોઈ દયા બતાવતા નથી ક) !ણે પોતાના Åદયને કઠણ કLુù છે અને તેની ન
સાંભળશે. િનગIમન 7 માં અને હવે ફર#થી િનગIમન 8 માં એÇુ ં કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) ફાtુનOુ ં Åદય
_________________ બની ગLુ ં છે અને તે નહÄ __________________________________________
માનવ શર#રની tુિધરા*ભસરણ તં<Oુ ં િવચારો કરો. એÇુ ં છે ક) ફ)રોને ધમનીઓની સéતાઈનો ખરાબ ક)સ
કયê છે અને તેની å2થિત વxુ ખરાબ થઈ રહ# છે . તે એક હઠ#લા, ગવI માણસ છે . િમસરના મહાન m ૂિમ
પરના શાસક અને રાä તર#ક) તેમણે પોતાની äતને ભગવાન તર#ક) 2થાિપત કર# છે . ઈïાએલના દ) વ
યહોવાએ તેના Kુલામો માટ) તે કોઈ આ¢ા ન8હ પામે. તે કોઈની આ¢ા નહÄ કર) , ખાસ કર#ને કારણ ક) તે
રાä છે અને મા< ઓડI ર આપે છે . તે એક અને મા< છે તેને 7યાં બીèુ ં કોઈ નથી. તે એમ માને છે ક) તેણે
પ2તાવો કયê છે અને તેO ુ ં મન બદલાLુ ં છે તે બદલ તેમને ચાલાક# કરવાનો :યાસ કર#ને ^ ૂસા અને
હાtુને èૂ ુ ં અને છે તરÇુ ં પડશે. અમે äણીએ છ#એ ક) તે નથી. તેમણે જમીન પરથી દ) ડકાના ઉપkવને ñૂ ર
કરવા માટ) મા< પ2તાવો કયê છે . જો ક), દ) ડકાઓમાંથી ëટકારો મેળવવાને બદલે ભગવાન તેમને બહારના
Qવનને લઈ લે છે અને દ) ડકાને ^ ૃ7Lુ પામે છે . હવે દ) શ Àુમાડાની દ) ડકાની Àટં ૂ ણથી ભર0 ૂર છે . îુ ં ñુગùધ!
તમે આ બધા îુ ં કરો છો? તમારા 8રપોટI ર ટોપીને ફર# એકવાર ^ુકો. તમે ર) મસેસમાં îુ ં થઈ રÜું છે તેની
નQકની અને ãયå:તગત બાèુએ äણ કરવા એલે:ઝાFAæયા ટાઈøસ ?ારા મોકલવામાં આãયા છે . આ
પ8રå2થિત િવશે કહ#ને શેર#માં લોકો îુ ં સાંભળે છે ? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

,!> '()"$ .)ш> ш<х<? -)?:

îુ ં તમે ભગવાનના Åદયના ધબકારા અને તેમના લોકો માટ)

તેમના :ેમની વાત સાંભળો છો, "મારા લોકોને જવા દો!" આ શNદો ભગવાનOુ ં Åદય દશાIવે છે આ તેમના
લોકો છે ìયાર) તેમણે ઈíાહ#મ સાથે તેમનો દ) વ બનવાનો કરાર કયê 7યાર) ઉ7પિô 17:19). અને, તે બધા
સંબધ
ં ીઓ સમાવેશ થાય છે ! ઈíાહ#મના બધા વંશજો! ભગવાન તેમને જોયા, તેમને સંભાળ, અને તેમના
પર દયા હતી, તેઓ તેમના Kુલામ અિધકાર#ઓ સેવા આપી હતી પણ હવે પણ.
ફાtુનને દ) વની આ¢ા તેના લોકો ^ુ:ત કરવા છે . :થમ તો એÇુ ં લાગે છે ક) ઈbર) ઇઝરાયેલીઓને ભૌિતક
બંધનમાંથી છોડાવવાની માંગણી કર# છે . પરં Y ુ અમે તેમના લોકો માટ) પરમેbરના èુ2સોને સમજવામાં
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િનiફળ રહ# શક#એ છ#એ. તેમના :ેમ તેને કોઈ િવક.પ આપે છે . તેમના :ેમ તેમના લોકો :કાશન માંગણી
અને જો તે 8રલીઝ ન થાય, તો તે તેઓ માટ) લડશે. તેઓ તેમના માટ) Lુ]માં જશે. અમે સારા અને અિનiટ
વZચેના Lુ]ના મBયભાગમાં છ#એ, ભગવાન અને ફાtુન વZચે, ભગવાન અને શેતાન વZચે. ભગવાન
તેમના લોકોની આ7માઓ માટ) લડતા છે . તેમણે માંગણી કર# હતી ક) તેઓ તેમના Qવનમાં Qવવા માટ)
7મમાં છોડવામાં આવે છે , ! તેમણે સ¶નમાં તેમના માટ) િવિધવત કLુù હYુ.ં તે કરારનો દ) વ હતો !
ઇઝરાયલના 0 ૂવIજો સ^ ૃÃ], સંતિત અને િમલકતને વચન આપે છે . તે તે વચન પાળવાનો ઈરાદો હતો.
દ) વનો :ેમ એક હઠ#લા :ેમ 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 ^ ૃ7Lુ Cુધી પણ લડશે. îુ ં તમે ભગવાનને :ેમ
કરો છો !મણે હઠ#લા :ેમથી :ેમ રાéયો છે - :ેમ ! માફ કર) છે , :ેમને ચાહ) છે , :ેમ ! તમારા િવશે બxુ ં
જ પ8ર*ચત છે , :ેમ ! તમાtું ભગવાન બનÇુ ં છે અને તમે તેમOુ ં બાળક બનવા માગો છો?
1. îુ ં તમે આવા :ેમને ઓળખો છો? આ બે કથાઓ વાંચો અને આવા મહાન :ેમ પર િવચાર કરો!
ઈbરના :ેમ િવશે આ બે કથાઓ તમને îુ ં :ગટ કર) છે ?
એ. gુક 15: 1-7 __________________________________________________________
______________________________________________________________________
બી. gુક 15: 11-24 ________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. îુ ં તમે ભગવાનને શોધી રXા છો ! તમને શોધી કાઢ) છે , તમને શોધવા માટ) બધે જ શોધે છે અને
એકવાર તે તમને શોધે છે તો તે તમને હંમેશાં તેમની સાથે રહ)વા માટ) ઘર આપે છે ? îુ ં તમે
ભગવાન ! તમારા માટ) Lુ]માં äય છે 7યાર) પણ તમે તેને તમારા પોતાના 2વાથz આનંદ માટ)
છોડ# દ#ધી છે તે äણો છો? îુ ં તમે ભગવાનને äણો છો ક) ! તમને આવે છે અને :ેમના ®ુ.લા
હિથયાર સાથે તમને મળવા માટ) ચાલે છે ? તેમની અડગ :ેમ આપણા સવI માટ) છે . તમારા
િવચારો:

@"80$":

તમાર# પોતાની :ાથIના િવચારો લખો !મ તમે ભગવાનના હઠ#લા :ેમને Bયાનમાં લો છો ક) !

તમારા પર દયા અને Kુલામ બનાવવા માંગે છે તેમાંથી તમાર# Õટછાટ માંગે છે . તેમની માંગ છે : "મારા
લોકોને જવા દો!" તમારા માટ) તેમના èુ2સાદાર :ેમને યાદ રાખો. તેમના ®ુ.લા હિથયારોની ક.પના કરો
ક) તમને :ા+ત થાય અને તમે 2વીકાર કરો. તેને કહો ક) તે તમને ãયå:તગત ર#તે îુ ં કહ) છે ક) તે તમને
શાbત :ેમ સાથે :ેમ કર) છે : ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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િનગIમન 8: 16-19 વાંચો. આ +લેગ ચાgુ રહ) છે . ભાગ 3 ઇçજ+તમાં રોટલા દ) ડકાઓના

વાહનોના થાંભલાઓ સાથે Pત આãયો.

T0"0"!:

આ <ીQ +લેગ સાથે આપણે äણીએ છ#એ ક) ફાtુનના Åદયમાં îુ ં થLુ ં છે કારણ ક) તેમણે

તેમના સેવકો મોસેસ અને હાtુનના અવાજની વાત કરતા દ) વની આ¢ા સાંભળવાની ના પાડ#.
1. |લોક 16 માં ભગવાન ^ ૂસાને આગળ îુ ં કરવા કહ) છે ? ___________________________________
______________________________________________________________________________
2. આ _________________________________ ના +લેગ છે . આ િવ*ચ< :ાણીઓ છે ! ફ:ત તમને
એકલા ન દો કરશે. તેઓ બળતરા છે તેઓ તમારા ચહ)રા પર ઉડાન તેઓ રોગ લાવે છે . આરોન
જમીનની x ૂળને મારવાનો હતો. ક.પના કરો! |લોક 17 îુ ં િવશે અમને જણાવો? _______________
______________________________________________________________________________
3. આ +લેગ :થમ બે કરતા અલગ હતી. અમે માં îુ ં શીéયા |લોક 18? _______________________
______________________________________________________________________________
4. |લોક માં äñુગરો éયાલ îુ ં કLુù 19? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
ઈbર) ^ુસાને îુ ં િનગIમન 7: 5 માં કÜું હYુ?ં ઈbર) ઇçજ+તવાસીઓને îુ ં કÜું હશે?______________
______________________________________________________________________________
અમે આ îુ ં થઈ રÜું છે કારણ ક) äñુગરોએ 2વીકાLુù છે ક) આ +લેગ તેમની શå:તની બહાર છે .
જોક), :થમ બે +લેગમાં äñુગરો પાણીને ર:તમાં ફ)રવી શકતા હતા અને જમીન પર દ) ડકા ઉભા
કરવા સ(મ હતા, પણ તેઓ થી ëટકારો મેળવવામાં અસમથI હતા. તે ઈbરના wૃ7ય ને લીધો હતો
(િનગIમન 8: 12-13).
5. ફાVન, તેમ છતાં, તેમના મન બદલી ન હતી િનગIમન 7:13 માં અમને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) ફાtુનOુ ં
Åદય ^ુ|ક)લ હYુ ં તે થઈ રÜું હYુ ં િનગIમન 8:15 માં અમને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક)
___________________________________ તેના Åદયને કઠણ બનાવે છે . િનગIમન 8:19 આપણને
îુ ં કહ) છે ? ________________________________

M4/<:

વાંચો િનગIમન 8: 20-32.
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1. આગળની ક)ટલીક પંå:તઓ ચોથા +લેગની રèૂઆત કર) છે . તે +લેગની છે __________________
ફર# એક વખત ^ ૂસાને દ) વની આ¢ા ફાVનની સામે છે . ફર#, ભગવાન આદ) શ îુ ં છે ? ____________
______________________________________________________________________________
3. જો ફાtુને આ¢ા ના પાડ#, તો îુ ં પ8રણામ આવશે? (|લોક 21)? ____________________________
______________________________________________________________________________
2.

@.#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) તેઓ ક)વી ર#તે બળતરા કર# શક) છે . તેઓ ગંદક# અને
સડોમાંથી બહાર આવે છે . તેઓ કોઈ પણ વ2Yુ પર જમીન ^ ૂકવા માટ) બો.ડ છે . લોકો માખીઓ તરફ
આકિષ–ત નથી પરં Y ુ Œલાœસ લોકો ìયાં પણ હોય 7યાં શોધવાOુ ં સંચાલન કર) છે . તેઓ ચચIમાં િવચ*લત
થઈ શક) છે અથવા ચાલવા પર હ)રાન કર# શક) છે તેઓ એક ર) 2ટોરAટમાં ખલેલ પહRચાડ# શક) છે અથવા
ક8રયાણાની ñુકાનમાં ®ુ.લા ઉ7પાદન પર કંટાળાજનક હોઈ શક) છે .
Œલાœસ ઇçજ+ત પર આ7મણ કરવાના હતા તે કોઈ સમ2યા છે ક) તેઓ એક સમ2યા હશે. દ) ડકાના રો…)સ
માંસ સાથે, ñુગùધ માખીઓને આકિષ–ત કર) છે અને ઉગાડતી મડદાઓ માખીઓ માટ) સંવધIન જમીન તર#ક)
સેવા આપે 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#
રÜું છે ? ________________________________________________________________________
ઇçજ+તવાસીઓ બધા માખીઓ સાથે ãયવહાર કરશે - ફાtુન, તેના અિધકાર#ઓ, લોકો માછ#મારોના
ગીચ હારમાળા લોકો અને તેમના ઘર પર આવતા હશે. પરં Y ુ તે વ2Yુઓ અલગ ર#તે કર# રXા છે
કારણ ક) તે ગોશેન અને ફાtુનના લોકોની જમીનમાં તેમના લોકો વZચે ભાર) તફાવત છે . આ
તફાવત ઇઝરાયેલીઓ જમીન હèુ પણ ìયાર) અOુભવી રXા છે ક) ëટકારો છે . પરમેbર દયા” છે ,
તેમના Ÿુકાદાથી તેમના Ÿુકાદામાંથી પાછા ફયાI છે . તેમનો Ÿુકાદો મા< ફાtુન અને તેના લોકો પર
જ લાદવામાં આãયો છે .
2. ખાસ કર#ને, ભગવાન îુ ં ઇZછે છે ક) તે ફાtુનને äણશે? __________________________________
તે äણવા માટ) "ß,ુ ં ભગવાન, આ દ) શમાં ëં ..."
એ. શા માટ) આને äણÇુ ં અગ7યOુ ં છે ? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
બી. ઈïાએલીઓએ શા માટ) äણÇુ ં મહ77વOુ ં છે ? _____________________________________
____________________________________________________________________________
3. કલમ 24: "અને :mુએ આમ કLુ.ù " તેમણે îુ ં કLુù તે Bયાનમાં લો:
એ. ફાtુનના મહ)લમાં: ______________________________________________________
બી. તેમના અિધકાર#ઓના મકાનોને: ___________________________________________
સી. ઇQ+ટ દરøયાન: ______________________________________________________
4. ફાtુન વાટાઘાટો માટ) તૈયાર દ) ખાય છે .
એ. |લોક 25 માં તેના :2તાવના îુ ં છે ? ____________________________________________
બી. ^ ૂસાએ છંદો 26 અને 27 માં îુ ં ભાર ^ ૂTો છે ? તે îુ ં આપે છે ? _______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
સી. |લોક 27 ^ુજબ ઈbરOુ ં 2થાન બદલાLુ ં છે ? િનગIમન 3:18 èુઓ ભગવાન ફાtુન સાથે
વાટાઘાટ કરવા તૈયાર છે ? _______________________________________________________
5. માં îુ ં કર) છે |લોક 28? ___________________________________________________________
6. ફાVન ^ ૂસા 0 ૂછે છે તે છે .લો વ2Yુ îુ ં છે ? _____________________________________________
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7. ^ુસાએ ફાtુનને ખાતર# આપી ક) તે ભગવાનને :ાથIના કરશે અને માખીઓ ફ)રો, તેના અિધકાર#ઓ
અને લોકો છોડ# જશે. ^ુસાની માં આપેલી ચેતવણી îુ ં છે કલમ 29? ________________________
______________________________________________________________________________
8. છંદો 30-31: ^ુસાએ ફાtુનને છોડØા તેમણે ભગવાન માટ) :ાથIના કર#. યહોવાએ ^ ૂસાને ! કÜું તે
કLુ.ù Œલાœસ બાક# Cુધી "____________________________________________ નથી." îુ ં આપણે
આÕયI પામીએ ક) ફાtુને ફર#થી તેO ુ ં Åદય સખત કLુ?ù કદાચ અમે આÕયI નથી કારણ ક) આપણે
વાતાIનો Pત äણીએ છ#એ પણ જો તમે ફારો છો તો îુ?ં ñુગùધ અને હારમાળાના :કાશમાં, 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) ડવામાં આવી છે . તેઓ તેના માટ) એક બાèુએ રાખેલા લોકો છે . તેઓ èુદા èુદા છે તે તેમના ઈbર
છે . તેમણે દાવો કયê ક) તેઓ કરાર હ)ઠળ પોતાના હોવાOુ ં તેમણે ઇíા8હમ સાથે બનાãLુ ં છે અને આઇઝેક
અને !કબ સાથે નવેસરથી. હવે તે ઇZછે છે ક) ñુિનયા äણશે તે ઇZછે છે ક) ફાtુને äણÇુ ં ક) તે ઈïાએલીઓ
સાથે રહ)તો હતો. "ßુ ં ગોશેન દ) શને ìયાં મારા લોકો રહ) છે 7યાંથી એક ુ ં કર#શ, !થી તમે äણી શકો ક) ßુ ં
0 ૃ÷વીની મBયમાં ભગવાન ëં (િનગIમન 8:22). :ાચીન માAયતા એ હતી ક) દ) વો :ાદ) િશક દ) વતાઓ હતા.
દાખલા તર#ક), ઇçજ+તનાં દ) વો થોડો, જો કોઈ હોય તો, પ*લ2તીઓના દ) શમાં દ) વતાઓની સામે સôા. જોક),
ભગવાન, તે દશાIવે છે ક) તે :ાદ) િશક દ) વ નથી, પરં Y ુ તે ìયાં પણ ઉપયોગ કર) છે તે 7યાં તેની સôા છે .
ઈbર) વચન આ+Lુ ં ક) તેમણે !કબને બનાãLુ ં છે ìયાર) તેમણે પોતાના પ8રવાર સાથે ઇçજ+ત માટ) 2થા+Lુ ં
(ઉ7પિô 46). ઈbર) !કબને ઉ7પિôમાં îુ ં કÜું હYુ ં તે 46: 3-4? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
ઈbર) ઈïાએલીઓને ઇçજ+તમાંથી બહાર લાવવા માટ) "દ) વે ઇïાએલીઓને િમસરમાંથી બહાર લાવવા"
મોક.યો 7યાર) દ) વે વચન આ+Lુ ં ક) તે ^ ૂસાને બનાવશે. માં દ) વે ^ુસાને ! કÜું એનો તરત જવાબ હતો
િનગIમન 3:12? __________________________________________________________________
ઈbર) આપણા માટ) એ જ વચન આ+Lુ ં છે ક) !ણે ઈCુમાં િવbાસ ?ારા તેમના પર આãયા છે અને માને છે
ક) તે આપણા તારણહાર છે અને પાપ અને ñુiટતાના દમનમાંથી આપણને છોડાãયા છે . માં મળે લી
આbાસનના શNદો îુ ં છે મે÷Lુ 28:20? _____________________________________________________
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આપણે äણીએ છ#એ ક) ઈCુને આપવામાં આવેલા નામમાંO ુ ં એક નામ ઈમેALુઅલ છે મા7થી 1:23 આપણને
આ નામનો અથI îુ ં કહ) છે ? ___________________________________________ ભગવાન તેમના લોકોમાં
હાજર છે ક) નહÄ તે કોઈ :~ નથી.

R!-/шSP#: ઈïાએલીઓની

!મ આપણામાંના લોકોએ તેમને ઓળખી કાઢöા છે અને !ઓ નથી કરતા

તેમની વZચે તફાવત છે . તે આપણને 1 પીતર 2: 9, 10 માં îુ ં કહ) છે ? ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પંå:તઓ
લખો અને તેમને તમાર# મેમર# લાઇíેર#માં ^ ૂકો. આ! અને દર) ક 8દવસે તમે ક)વી ર#તે "Pધકારમાંથી
તેમના અદm ૂત :કાશમાં બોલાãયા છે , તેના સવêપર# વાતો äહ)ર કરો." તમે તેમની 2Yુિત äહ)ર કરો તેમ
જ તમાર# તકો અને અOુભવોની જનIલ બનાવો!

').4V( ')4-:

અમે ઈïાએલીઓ િવશે ! શીખતા હોઈએ છ#એ તેના :કાશમાં Bયાનમાં રાખીને થોડો

સમય પસાર કરો ...
1. તે તેમના માટ) îુ ં અથI છે ક) તેઓ હતા ...
એ. એક પસંદ 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 (2Yુિત) äહ)ર કરવાનો હ)Y ુ îુ ં
તેમને Pધારામાંથી તેમના અ—ત :કાશમાં બોલાãયા? ___________________________________
______________________________________________________________________________
3. સ^ુદાય તર#ક) તેમને તેનો îુ ં અથI થશે ક) એકવાર તેઓ _________________ ન હતાં પરં Y ુ હવે
તેઓ ___________ _______________ છે ; એકવાર તેઓ ___________________ :ા+ત થયા ન
હતા પરં Y ુ હવે તેઓ પાસે _________________ ________________________ છે ? તમારા િવચારો:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ઈbર) તેમના 0ુ<, ઈCુ, તેમના Qવન, ^ ૃ7Lુ અને 0ુનtુ7થાન ?ારા આપણને તેમના લોકો બનાãયા
છે . તમારા માટ) તેનો અથI îુ ં છે તે િવચારવા માટ) થોડો સમય િવતાવો ...
એ. પસંદ કર) લ ãયå:ત _____________________________________________________
બી. રાજમાAય યાજકવગI ___________________________________________________
સી. પિવ< રાiS __________________________________________________________
ડ#. લોકો અથવા ãયå:ત ભગવાન સંબધ
ં ી છે _____________________________________
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5. તમે તેનો અથI îુ ં છે તેનો અથI એ કરો ક) તમાર# પાસે હ)Y ુ છે , !ણે તમને તેના અ—ત :કાશમાં
Pધકારમાંથી બહાર બોલાãયા છે , તેના ઉ7wૃiટતા äહ)ર કરવાનો હ)Y:ુ _____________________
________________________________________________________________________
6. િવચાર કરો ક) તમે ચચI તર#ક) ઓળખાતા સ^ુદાય તર#ક) તેનો અથI îુ ં થાય છે ક) તમે એક વાર
______________ નહ# પરં Y ુ હવે તમે ______________ __________________; એકવાર તમને
___________________________ મõયો ન હતો પરં Y ુ હવે તમાર# પાસે ___________________
___________________________________________________________________________ છે .
તમારા િવચારો: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

@"80$":

તમને તેમની ઓળખ આપવા બદલ ભગવાનનો આભાર માનવો. તમે તેમOુ ં 2Yુિત äહ)ર કરો

તેમ તમારા Qવન હ)Y ુ અને અથI આપવા બદલ તેમને આભાર. માને છે ક) શર#ર, ચચI, પોતાના લોકો, અને
તેમના દયા માટ) તેમણે આ સ^ુદાય પર ર) ડવામાં છે માટ) તેને આભાર. _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ઇçજ+ત િવtુ] ઈbર) Ÿુકાદો આપવો તેનો હાથ ફર# પાછો આãયો. +લેગ જમીનને તોડ# નાખે છે . તે જ
સમયે, જો ક), તમે ! ર#તે અ\યાસ કરો છો તે પરમેbરની wૃપા અને દયાનાં હાથની તપાસ કરવાની જVર
છે કારણ ક) તે તેમના લોકોOુ ં ર(ણ અને બચાવ કર) છે . wૃપા અને દયા માટ)ની ãયાéયાઓની સમી(ા કરો
આ બે શNદો વZચે îુ ં તફાવત છે ? માં ઈbરના કયા લ(ણો તમે ઓળખી શકો છો િનગIમન 9-11?
છે .લી ભગવાન કહ) છે , "હèુ Cુધી એક ફાંદો વxુ ßુ ં ફાtુન અને િમસર પર લાવશ." ^ુસાને ફાtુનના સેવકો
અને લોકો સાથે å2થિત હતી. ^ુસાએ ઇçજ+તમાં એક ^ુ|ક)લી ઊભી કરનાર તર#ક) આãયા, !મને
ઈïાએલીઓએ ફ8રયાદ કર# હતી. હવે તે જમીન તરફ)ણ કર# અને જમીનમાં ® ૂબ જ મહાન ગણવામાં આવે
છે . આવા ફ)રફાર િવશે îુ ં લાãLુ?ં
^ુસાએ છે .લી +લેગની ધમક# આપી ઇçજ+તના :થમજ દ#કરાના ^ ૃ7Lુના િવચારથી ફાtુનના કઠોર Åદય,
પોતાના :થમજિનત દ#કરાના ^ ૃ7Lુની પણ બદલી નાખી. આ +લેગ મOુiયો અને પîુઓની ^ ૃ7Lુ હશે,
પરં Y ુ ફાtુન સાંભળશે નહÄ. ક)મ ન8હ? ઇçજ+તમાં ઈbર) îુ ં કરÇુ ં છે ? જો ફાtુને ઈbરના લોકોને જવા ન દ#ધા
તો îુ ં થવાની જVર છે ?
પાપ એક વખત માનવäતને Kુલામીમાં રèૂ કર) છે એનો અથI äણો ક) દ) વે આપણને બધાને ^ુ:ત કયાI
છે !
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આ વાતાIમાં મોસેસ એક રસ:દ m ૂિમકા ભજવે છે . ઈbર) તેના લોકોને èુલમ અને Kુલામીની

m ૂિમમાંથી બહાર લાવવા માટ) મોક.યો હતો. તે રાäને આ શાસક પાસેના આદ) શ સાથે ફાtુનને સામનો
કરવા મોકલવામાં આãયો હતો. ^ ૂસા ?ારા આ જમીન અને તેના લોકો માટ) ગરબડ, Pધાxધ
ં ૂ ી, અને િવનાશ
લાવવા માટ) ભગવાન આ +લેગનો ઉપયોગ કર) છે . િનગIમન 8: 8 અને 8:28 માં, ફાtુને ^ ૂસાને ભગવાનને
:ાથIના કરવા માટ) બોલાãયો, !ણે તેને +લેગ બંધ કરવા માટ) મોક.યો. અમે જોઈ શક#એ છ#એ ક) ફાtુને
2વીકાLુù ક) ^ ૂસાના દ) વ ઇçજ+તના દ) વો કરતાં વxુ શå:તશાળ# અને શå:તશાળ# છે , તેથી હવે તે ઈïાએલના
દ) વથી ëટકારો શોધે છે અને ઈbર) ãયå:તગત િવપિôઓનો Pત લાવીને :િત87યા આપી છે .
ઈbર) ફાtુન માટ) îુ ં કLુù હોવા છતાં, ફાtુન તેના èુલમથી ઇઝરાયલને છોડાવશે નહÄ. ફાtુન તેના હઠ#લા
અને કપટવાળા Åદયના પ8રણામોથી ëટકારો મેળવતો હતો તે ઈbરની ઇZછાને આધીન રહ)વામાં રસ
નહોતો. તેમ છતાં, ફાVનની ^ ૂિત–0 ૂજક ર#ત, ^ ૂસાએ ફાtુનને ! િવનંતી કર# તે 0 ૂછ# હતી. અને ભગવાન
જવાબ આ+યો! ફાVન ઇZછે છે ક), ફાVને ઈbર) ! માંHLુ ં તે ન કLુ!ù
îુ ં તમને આ સમજÇુ ં ^ુ|ક)લ છે ? શા માટ) ફાVને 0 ૂછºું હશે ક), îુ ં ફાtુને નકામા રહ)વાOુ ં અને કપટ કરવાOુ ં
ચાgુ રાખÇુ ં જોઈએ, તો પણ તે શા માટ) ઈbર કરશે? યશાયાહ 26: 9-11 માં :બોધક યશાયાહ îુ ં કહ) છે ?
આ પંå:તઓ વાંચો
1. |લોક 9 îુ ં કહ) છે ક) ìયાર) દ) વના Ÿુકાદા આવે છે 7યાર) િવbના લોકો સાથે îુ ં થાય છે ?_________
______________________________________________________________________________
2. |લોક 10: "જો _______________ _________________ ને બતાવવામાં આવે _________તો તેઓ
____________ _______________________ નથી."
3. તેઓ માં îુ ં જોતા નથી |લોક 10? ___________________________________________________
4. આપણે ñુiટ િવશે વxુ îુ ં શીખી શક#એ (|લોક 11)? :mુના હાથ ઉઠાવાય છે , પણ ____________
________________________________________________________________________
5. યશાયાહ |લોક 11 માં :mુને કહ) છે : "તેઓને તમારા _____________ અને તમારા ____________
ને જોવા દો _______________________________________________________________
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દ) વના Ÿુકાદા ફાtુન પાસે આãયા છે , !ણે :ામા*ણકતા શીખી નથી. Ÿુકાદો ભગવાન માતાનો હાથ
ઉઠાવવામાં આવે છે , પરં Y ુ તેની વૈભવ 2વીકાLુù નથી. તેમના લોકો માટ) ભગવાન ઉ7સાહ શરમ માટ) તમામ
ઇQ+ટ ^ ૂકવામાં આવશે. આ +લેગ, અAય લોકોની !મ, ઉદાસી નRધ પર સમા+ત થાય છે . ફાtુન કપટથી
બોલે છે તેO ુ ં Åદય કઠણ છે . તે ઈbરના લોકોને જવા દ) શે ન8હ. તે ભગવાનની આ¢ાOુ ં પાલન કરશે નહÄ.

M4/<:

િનગIમન 9 અને 10 વાંચો. અ7યાર Cુધી અમે સૌ :થમ ઇçજ+તવાસીઓને મોકલેલા :થમ ચાર

િવપિôઓમાં િવગતવાર વણIન કLુù છે કારણ ક) ફાVન સખત અને અિનવાયI હYુ.ં આગામી પાંચ +લેગ
િનગIમન 9 અને 10 માં જોવા મળે છે . ક)ટલીક વ2Yુઓ :થમ ચાર !વી જ છે . ફાVનની હઠ#લાને કારણે
ભગવાનએ îુ ં કLુù તે Pગે વxુ સમજણ આપવા માટ) ક)ટલાક શNદો અને શNદસ^ ૂહોનો ઉપયોગ થાય છે .
આ બે :કરણોમાં વાંચવા માટ) સમય કાઢો અને 7યારબાદ એવા જવાબો સાથે ચાટI 0 ૂણI કરો ક) !
ãયå:તગત +લેગ પર લાKુ થાય છે . દર) ક ચોરસનો જવાબ નહÄ હોય.

;+>( # 9:

+લેગ ઓન ___________________________

3
& '0

!"$#"

i#-jklm,

િનગIમન 9: 1
િનગIમન 9: 2-3
િનગIમન 9: 4
િનગIમન 9: 5-6
િનગIમન 9: 7
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+લેગ ઓન ___________________________

3
& '0

!"$#"

i#-jklm,

T0SP#(# ?,;4/<

િનગIમન 9: 8-9
િનગIમન 9:10
િનગIમન 9:11
િનગIમન 9:12

'"( 3
;+>( # `:

+લેગ ઓન ___________________________

3
& '0

!"$#"

i#-jklm,

િનગIમન 9:13
િનગIમન 9: 15-16
િનગIમન 9: 18-19
િનગIમન 9: 20-21
િનગIમન 9: 22-25
િનગIમન 9:26
િનગIમન 9: 2730,33
િનગIમન 9: 34-35
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,Y00$: ભગવાન ઇçજ+તવાસીઓ

અને ઇઝરાયેલીઓ વZચે 2પiટ ભેદ કર# રXા છે . !મ !મ

ઇçજ+તવાસીઓ સહન કરવા માટ) ñુ: ખદાયી હતા તેમ આપણે äણીએ છ#એ ક) ઈïાએલીઓ બચી ગયા
હતા આપણે ઈbરના Ÿુકાદા અને દયાના હાથ વZચેનો 2પiટ તફાવત જોઈ શક#એ છ#એ. ગઢના આ
+લેગમાં ભગવાન જણાવે છે ક) ઇçજ+ત પરનો તેમનો Ÿુકાદો ફાtુન અને તેમના તમામ લોકોને તોડ# શTો
હોત. તે તેઓને +લેગથી હરાãયા હોત !નાથી તે 0 ૃ÷વીનો ચહ)રો નાશ કર# શTો હોત. તે નRધÇુ ં રસ:દ છે
ક) જમીન પર લાવવામાં આવેલા તમામ િવપિôઓ છતાં, ભગવાનએ તેમની દયાને ઇçજ+તવાસીઓ પર
નiટ કર# ન આપી.
1. િનગIમન 9:16 તે કારણ આપે છે ક) દ) વે તેમને બચાવી લીધા હતા. તે îુ ં કહ) છે ? ______________
______________________________________________________________________________
2. એ äણીને પણ ક) ફાtુને ઈbરના લોકો તેમની ઉપાસના કરવા ન જવા દ) ત, તોપણ ભગવાન હèુ
પણ ફાtુનની િવનંતીને વીજળ#નો અને કરા કરાતી વાવાઝોrું અટકાવવાOુ ં કહ) છે . િનગIમન 9:33
માં ^ુસાએ ભગવાન તરફ હાથ ઉગાડØો અને ભગવાનએ તેમની દયાને ઇçજ+ત આ+યો. તેણે îુ ં
કLુ?ù __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ફર# એકવાર ફાtુન અને તેના અિધકાર#ઓના 8દલમાં કઠણ બALુ.ં

,-Q:

îુ ં આ :કરણોમાં અમારા માટ) એ;+લક)શન છે તે શોધવાOુ ં ^ુ|ક)લ છે ? થોડ# િમિનટો લો અને

િવચારો ક) ક)વી ર#તે આપણે આ! આપણા Qવનમાં પરમેbરના દયાOુ ં દ) ખીYુ ં èુએ છ#એ. અમે મંèૂર માટ)
® ૂબ જ Qવન લે છે . આપણામાંના ઘણા એવા જગતમાં રહ) છે ક) ! માને છે ક) આપણે સાર# વ2Yુઓની
જVર છે અને ^ુ|ક)લીઓનો અOુભવ કરવાનો કોઈ કારણ નથી. િનગIમનના આ :કરણોમાં ñુiટોને લીધે
િવપિôઓ િવષે જણાવતા આપણે äણીએ છ#એ ક) પરમેbરની દયા પણ ફાtુન પર ર) ડવામાં આવી હતી.
ભગવાન îુ ં કર# શક) છે અને ભગવાન îુ ં કરવાOુ ં પસંદ કLુù તે બે અલગ અલગ વ2Yુઓ છે . તે તેમને એક
+લેગથી નાશ કર# શTા હોત અને અAય નવ *બનજVર# હતા. તેમ છતાં, તેમણે તેમને પસંદ કરવાની તક
આપવાOુ ં પસંદ કLુ,ù !મણે 0 ૃ÷વીને 2વગIમાં બનાવેલ છે . તેમણે äહ)ર કLુù ક) તેઓ તેમના શ8કતશાળ#
શå:ત બતાવશે !થી તેO ુ ં નામ સમ< િવbમાં äહ)ર થઈ શક).

T0"n0"$<

!<o":

પાપી મOુiય તર#ક) આપણે કંઈ પણ લાયક નથી પરં Y ુ પરમેbરના 7ોધ અને

સä, તેમનો Ÿુકાદો. પરં Y ુ ! આપણે લાયક છે તે છતાં, આપણે બધા દ) વની wૃપા અને દયા અOુભવી રXા
છ#એ.

63

• T0"n0": E>
ભગવાન મને તેમના :ેમ આપે છે ક) ßુ ં કમાઇ શwું નહÄ અને ચો[સપણે લાયક નથી. પાપ માટ)
સä ^ ૃ7Lુ છે . આ ßુ ં લાયક ëં તે છે ઉ7પિô 2:17 અને રોમનો 6:23 èુઓ ઈCુના િશ(ા અને
^ ૃ7Lુ ?ારા ßુ ં ઈbરના અપમાિનત :ેમને :ા+ત કર# શwું ëં, 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 ં પસંદ કરYુ ં નથી. આપણા પાપ
અને અિનiટ કરવાના આપણા 8દલના કારણે, આપણે સä કરવા પા< છ#એ અમે ^ ૃ7Lુ પામે
લાયક નથી રોમનો 6:24 માં આપણે äણીએ છ#એ ક) "પાપOુ ં વેતન મરણ છે , પણ દ) વOુ ં દાન
*É2ત ઈCુ આપણા :mુમાંO ુ ં શાbત Qવન છે ." આપણે ! ^ ૃ7Lુ પામીએ છ#એ, તે ^ ૃ7Lુ છે પણ
ભગવાન આપણને આપણી દયા બતાવે છે ક) આપણે îુ ં લાયક છે તે આ+યા નથી. તેના બદલે,
તે ઈCુમાં આપણને શાbત Qવન આપીને આપણા માટ) તેમના :ેમOુ ં િનદશIન કર) છે . ઈbરના
+લાનની પાઠ 4 èુઓ, અમાર# પસંદગી.

?-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 Qવનમાં ભગવાનની wૃપા અOુભવી રXા
છો, તમારા માટ) તેમની જોગવાઈઓ છે ક) ! તમને તેમની ભલાઈ આપે છે , પછ# ભલે તે તમે લાયક ન હો.
:~ 0 ૂછવાનો બીજો ર2તો: તે સમય Tાર) આવે છે ìયાર) તમે äણો છો ક) તમે દ) વની દયા અOુભવી રXાં
છો, તમે ખર) ખર îુ ં કર# શકો છો તે તમારા તરફથી રાખવાOુ ં કાયI છે ? _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ઈïાએલીઓ ભગવાન સાથેના સંબધ
ં માં રહ)તા હતા ! તેમને દ) વની wૃપા અને દયાથી સંY ૃ+ત કયાI. તેમણે
તેમને તેમOુ ં ભગવાન બનવાOુ ં અને પોતાની äતને ભગવાન તર#ક) äહ)ર કર# દ#ધી હતી. આ સંબધ
ં
ઇçજ+ત સ8હતના અAય દ) શો િસવાયના ઇઝરાયલને બંધ કર) છે . દ) વે તેમના લોકો અને ફાtુનની વZચે
તફાવત (િનગIમન 8:23) બનાãLુ ં હYુ.ં તેણે પોતાના લોકોને ^ ૃ7Lુથી બચાãયો ક) તેઓ ઇçજ+ત પર લાવશે
(િનગIમન 9: 4).

@"80$":

હ) ભગવાન ભગવાન, તમે મારા ભગવાન છો અને તમે મને તમારા લોકોમાંના એક તર#ક) äહ)ર

કયê છે . આ માટ) ßુ ં તમને મારા આભાર અને :શંસા આ0ુ ં ëં. તમે મને દયા બતાવો છો. તમે મને 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 આપે છે . તમારા 0ુ<, ઇCુ *É2ત ! મારા :mુ અને ઉ]ારક છે , ?ારા તમે સનાતન
:ેમથી મને :ેમ કયê છે . મારા Qવનમાં તમાર# દયા અને wૃપાને Bયાનમાં રાખો. મને માફ કરો ìયાર) ßુ ં
તમારા :ેમને <હણ કtું ëં અને દરરોજ તમાર# ભલાઈ તાQ અને નવી જોવા માટ) માર# ±ખો ખોલીશ.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( .
4?-60: આગામી

બે +લેગના તમારા અ\યાસOુ ં ફર# શV કરો. !મ !મ તમે માં કLુù તેમ કામ કરવાOુ ં

ચાgુ રાખો ભાગ 3.

;+>( # e:

+લેગ ઓન ___________________________

3
& '0

!"$#"

i#-jklm,

િ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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T0SP#(# ?,;4/<

;+>( # F:

+લેગ ઓન ___________________________

3
& '0

!"$#"

i#-jklm,

T0SP#(# ?,;4/<

િનગIમન 10:21
િનગIમન 10:21
િનગIમન 10:22-23

િનગIમન 10:24-26

િનગIમન 10:27-29

'"( 1
4?-60: દસ

+લેગમાંથી નવ ઇçજ+તવાસીઓ પર લાદવામાં આãયા છે . ચલાવવા માટ) એક વxુ +લેગ

છે :થમજિનત 0ુ< પર આ +લેગ પાસે કોઈ વૈ¢ાિનક સમèૂતી નથી. દ) ખીતી ર#તે, આ એક wુદરતી ઘટના
ન હતી. જમીનના :થમજિનતને ñૂ ર કર#ને ભગવાન િનદશIન કરશે ક) તેમની તાકાત ફાtુનની તાકાત
કરતાં વxુ બળવાન હતી. ભગવાન સવIશå:તમાન છે અને તેમની શå:ત એક વxુ સમય :દિશ–ત થવાની
છે . અને હèુ Cુધી, પણ ફાtુન ચેતવણી સાંભõયા ન આપી અને સાંભõLુ ં અને ઇઝરાયેલીઓ તેમના દ) શ
છોડ# દ) વા અને છોડ# દ) શે નહÄ. :થમ જAમેલાઓની ^ ૃ7Lુ ઇçજ+તના અિધકાર#ઓ, શાસક અને બધા દ) વો
પર દ) વનો Pિતમ Ÿુકાદો હશે.

M4/<:

વાંચો િનગIમન 11 .
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к -#:
1. યહોવાએ ^ ૂસાને કÜું ક) તે ફાtુન અને િમસર પર તેમની Pિતમ અને Pિતમ +લેગ લાવવાનો છે .
તેણે માં ^ ૂસાને îુ ં કÜું હYુ ં િનગIમન 11: 1? ____________________________________________
2. બxુ ં તૈયાર છે . સમય યોHય છે . છે વટ) ઈïાએલીઓએ ફાtુનના હાથમાંથી બચાãયા. હક#કતમાં, એ
Pત આવશે ક) ઈïાએલીઓ જમીનથી સં0 ૂણIપણે હાંક# કાઢશે. |લોક 2 માં ઈïાએલીઓ માટ)
ઈbરની C ૂચના îુ ં હતી? __________________________________________________________
ભગવાન તેમના લોકો કહ) છે ક) તેઓ પોતાની äતને ઇçજ+તવાસીઓને gટં ૂ # લેવા માટ) તૈયાર કર)
છે ! તેઓ ઇçજ+તની સંપિôને gટં ૂ # રXા છે .

!<o":

ઇઝરાયેલી આ +લેગની જમીન પરથી ચાંદ# અને સોનાથી જવાOુ ં હYુ.ં ઈïાએલીઓ દ) શથી

Kુલામો ન છોડશે, પરં Y ુ િવ!તાઓ તર#ક) 430 વષIનાં †ર Kુલામી હ)ઠળ Kુલામી અને Kુલામી.
1. માં દ) વે ^ ૂસાને ! વચન આ+Lુ ં હYુ ં તે îુ ં હYુ ં િનગIમન 3: 21-22?__________________________
______________________________________________________________________________
2. અમે તે પંå:તઓ વાંZયા પછ# ® ૂબ જ થLુ ં છે . યાદ કરો ક) ઈbર ! વચન આ+Lુ ં હYુ ં તે બxુ ં જ
અશT હYુ.ં પાછા પછ# મોસેસ હèુ પણ પોતાની નેY ૃ7વ (મતાઓ િવશે ભગવાનને :~ કરતા
હતા. ઇïાએલી સૈિનકોએ ^ુસા િવtુ] ફ8રયાદ કર# હતી કારણ ક) તેમને Gટો માટ) પોતાની 2Sો ભેગી
કરવાની ફરજ પડ# હતી. તમે તેમના સંજોગો િવશે યાદ છે અAય વ2Yુઓ îુ ં છે ? ______________
______________________________________________________________________________
3. મોસેસને લોકોના સંબધ
ં પર િવચાર કરવા માટ) સમય કાઢો, ઈbરના િનLુ:ત નેતા ìયાર) આ ñુઃખ
થાય છે 7યાર) આ સમયગાળા દરિમયાન તેમના સંબધ
ં ો બદલાયા છે ?_______________________
______________________________________________________________________________
4. ઈïાએલીઓ માટ) ઈbર) ëટકારો શV કયê 7યાર) તેમણે તેમના લોકો અને ફાtુનના લોકો વZચે ભેદ
કયê. ઇïાએલને ઈbરના ëટકારો લાવનાર આ |લોકોમાં 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 ભગવાનનાં 2વભાવ અને પા< િવશે îુ ં શીખી શક#એ?
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કસરત:
1. ફાVનના ઘમંડ# અને હઠ#લા વલણ હોવા છતાં, િનગIમન 11: 3 îુ ં આપણને ફાtુનના અિધકાર#ઓ
અને ઇçજ+તના લોકો િવષે જણાવે છે ? ________________________________________________
2. િનગIમન 10:28 માં ફાtુને ^ ૂસાને આ શNદોથી બરતરફ કયê હતો, "માર# નજરથી નીકળ# äઓ!
ખાતર# કરો ક) તમે મને પહ)લાં ફર#થી દ) ખાતા નથી! ! 8દવસે Yુ ં મારો ચહ)રો જોશે તે Yુ ં મર# જશે.
"પરં Y,ુ ^ ૂસા ગયા પછ#, તેણે િનગIમન 11: 4-7 માં ફાtુનને કÜું ક), છે .લી તકલીફ îુ ં હશે. આ +લેગ
^ ૃ7Lુની +લેગ, માનવ QવનOુ ં Oુકશાન હશે. દર) ક :થમ દ#કરો ^ ૃ7Lુ પામશે. ઢોરની :થમ જAમેલ
પણ ^ ૃ7Lુ પામશે. આ ñુઃખ તે સમય પહ)લા અથવા 7યારથી તે કરતાં વxુ ખરાબ હશે. ફાtુન !
8દãય તર#ક) માનવામાં આવે છે , અથવા ઓછામાં ઓછા લગભગ !થી, ^ુå:ત આપવામાં આવશે
નહÄ. રાä તર#ક) તેમOુ ં 2થાન ઇçજ+ત પરના દ) વના Ÿુકાદામાંથી તેના :થમજિનત 0ુ<Oુ ં ર(ણ
નહÄ કર) . સૌથી મહાનથી લઇને, દર) ક ઇçજ+તીયન પ8રવારના :થમજિનત ^ ૃ7Lુ પામશે. ^ુસા પાસે
Pિતમ શNદ છે . ઇçજ+તવાસીઓ માટ) આ +લેગOુ ં પ8રણામ îુ ં હશે (|લોક 6)? ________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. |લોક માં ઇઝરાયેલીઓ િવશે îુ ં 7? __________________________________________________
Pિતમ ભેદ કરવામાં આવશે. ઈïાએલીઓ વZચે કોઈ ±Cુ વહ´ચાશે નહÄ.
4. મોસેસ Tાર) આવશે તે ઇçજ+ત છોડવાની સમય હતો (|લોક 8)? __________________________
િનગIમન 5: 1-4માં આપણે જોઈ શક#એ છ#એ ક) ફાtુને તેમની હાજર#થી ^ ૂસા અને હાtુનને બરતરફ કયê.
આ :થમ એAકાઉAટરથી ઘüુ ં થLુ ં છે વારં વાર ફાtુને ઈïાએલના દ) વને 2વીકારો કરવાનો ઇનકાર કયê છે
વારં વાર ભગવાન ઇQ+ટ પર Ÿુકાદો તેમના હાથ ઊભા છે હવે જમીન Y ૂટ# ગઈ છે . અમે મદદ કર# શકતા
નથી પરં Y ુ આÕયI îુ ં વxુ બની શક) છે . ^ુસાએ આ છે .લી +લેગ િવશે ફાtુને કÜું છે . 8હ{મતભેર તેમણે
ફાtુનને હક#કત કXો, સ7ય પછ# |લોક 8 કહ) છે ક) "મોસેસ, Kુ2સાથી ßફ
ં ૂ ા”ં ..." હવે, ^ ૂસાએ તેને ફાtુન
સાથે રાéયા હતા!
યાદ રાખો ક) આપણે િનગIમન 10:28 માં નRBLુ ં છે ક) ફાtુને Pિતમ શNદ જોયો છે . િનગIમન 11: 8 વાંZયા
પછ# આપણે äણીએ છ#એ ક) મોસેસ પાસે ફ:ત છે .લો શNદ જ નથી, પણ તે પણ સમäવે છે ક) ભગવાન
આ છે .લી +લેગ ફ)રોની અિધકાર#ઓ કર) પછ# તેમને છોડ# જવા િવનંતી કર) છે ; પણ ફાtુને તેમને દ) શમાંથી
બહાર કાઢ# ^ ૂકવાનો છે . !મ ઈïાએલીઓ િમસરવાસીઓના િવદાય અવાજોથી ñૂ ર રહ) છે તેમ તેમનો
Tાર) ય નાશ થયો ન હતો ક) Tાર) ય ફર# Tાર) ય નહÄ આવે. હવે ઇçજ+તમાં ભગવાનના અäયબીઓની
Ç ૃÃ] થશે (|લોક 9).

68

'"( 9
4?-60: :કરણ

12 પર આગળ વધતા પહ)લા, ભગવાન îુ ં કરવાના છે તેના મહ7વની તપાસ કરવા

માટ) સમય કાઢવો જVર# છે . |લોકમાં 5 ^ ૂસા ફાtુનને કહ) છે ક), "િમસરનો :થમ દ#કરો ^ ૃ7Lુ પામશે,
ફાtુનના :થમ 0ુ<માંથી, Kુલામ છોકર#ના :થમજિનત 0ુ<ને ... અને પîુઓના :થમજિનતો પણ."

('-", ;#"-) -q" -> :

ભગવાન ä¡યા હતા ક) તે ! ચમ7કારો અને સôાઓને ^ુસાએ કર) લા હતા

તે ફાtુનના મનને બદલી શકશે નહÄ. ભગવાન äણતા હતા ક) ફાtુને પોતાOુ ં Åદય કઠણ કLુù હYુ ં ક)
ભગવાન તે છે ! આખર) ફાtુનના Åદયને કઠણ બનાવી દ#ધા હતા !થી તે બદલી શકતો ન હતો. તે હોઈ
શક) છે , તે હોઈ શક) છે , ભગવાન ઇçજ+તનો દમન તેમના લોકો િવત8રત એક હશે, ફાtુન નથી.
1. િનગIમન 4: 22-23માં ઈbર) ^ુસાને ફાtુનને કહો તે îુ ં C ૂચન કર) છે ? ભગવાન કહ) છે ,
"_______________ એ માtું ____________________ _____________ છે , અને ßુ ં તમને કßુ ં ëં,"
માર# ____________ જવા દો, !થી તે ____________________________ મને કર# શક). જો તમે
__________________ તેને જવા દો, તો èુઓ, ßુ ં ________________________________ તમાર#
______________________ ____________. "
2. તો, :થમ જAમેલા દ#કરાOુ ં îુ ં મહ7વ હYુ?ં ગીતશા£ 78:51 ચાgુ કરો. આ કલમ :થમ જAમેલા
0ુ< િવષે 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 0ુ< હતા ઇઝરાયેલ ?ા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 +લેગમાં આપણે
િનગIમન 11: 5 માં શીખીએ છ#એ ક) ઇçજ+તનો પહ)લો દ#કરો મરશે. ફાtુન અને ઇçજ+તવાસીઓ
માટ) આનો અથI îુ ં થશે? ફાtુનની શå:ત અને શå:ત િવશે આ îુ ં કહ)વાશે? ____________________
______________________________________________________________________________
મજü ૂત કોણ છે ? સવIશå:તમાન કોણ છે ?______________________________________________
ભગવાન તેમના :થમજિનત (ઇઝરાએલ) Qવન સાથે સમથIન કર) છે અને ^ ૃ7Lુદંડને :થમ
જAમેલા 0ુ<ો અને ઢોરની તમામ :થમજિનત 0ુ<ોને લઈને ઇçજ+તનો નાશ કર) છે .

નRધ: તમારા અ\યાસમાં આમાંના ક)ટલાક ^ુ¨ાઓ સમજવા માટ) ^ુ|ક)લ હોઈ શક) છે . િનરાશ ન થશો અમે
ભિવiયના અ\યાસોમાં 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 0ુ<, ઇઝરાયેલ.
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7યાં એક અAય :થમજિનત 0ુ< છે ! આપણે અવગણÇુ ં નથી 8હ{મત. gુક 2: 7 તમને એક

પ8ર*ચત |લોક હોઈ શક) છે આ |લોક વાંચે છે : "તેણી [મેર#] તેના ________________________________
________________________ ને ______________________________ આપી હતી." જો આ કોઈ પ8ર*ચત
વાતાI નથી, તો તમને gુક 2: 1-20 વાંચવા માટ) સમય કાઢવા :ો7સા8હત કરવામાં આવે છે . આ ઇCુ જAમ,
ભગવાન એક અને એક મા< 0ુ< એકાઉAટ છે . ÷હોન 3:16 માં આપણને કહ)વામાં આવે છે ક) ઈbર) જગતને
એટgું ચાÜું ક) તેમણે તેમના એક અને એક મા< 0ુ<ને આ+યો ક) ! કોઈ પણ ___________________ તેને
_______________________________ ન8હ પરં Y ુ ________________ ___________ ઇCુ ?ારા, માતાનો
ભગવાન :થમજિનત 0ુ<, તેમણે તેમની તાકાત અને શå:ત દશાIવે છે . તે તેમના :થમજિનત 0ુ<ના
Qવન અને ^ ૃ7Lુમાં છે ક) નરકની સôાઓ અને તમામ ñુiટતાનો નાશ થાય છે . પાપ, ^ ૃ7Lુ અને શેતાન ઈCુ
*É2તના ^ ૃ7Lુ અને 0ુનtુ7થાનને કારણે તેમની શå:ત Kુમાવી છે . :ેિષત પાઊલે એફ)િસઅAસ 1: 19-20 માં
લéLુ ં છે ક) આ જ શå:ત ક) ! ઇCુને ^ ૃ7Lુમાંથી ઊભા કર) છે તે આપણા માટ) છે , !ઓ માને છે .

>4/> JW- .)ш> ш<х<? -)?:

છે .gું +લેગ થવાOુ ં છે પરં Y ુ ઈbરની ક)ટલીક બાબતો તે કર) છે

! તે કામ કર) તે પહ)લાં તેને 2થાન આપે છે ! બALુ ં છે તેના પર ફર#થી :િત*બ{*બત કરવા માટ) આ એક
સાtું 2થાન છે . અમે વાંચતા પહ)લા તમારા bાસને પકડવાનો સમય છે . અમે ઇઝરાયેલીઓ પર આપવામાં
ભગવાન દયા િવશે વાત કર# છે . આ તેમના લોકો છે તેમની સાથેનો તેમનો સંબધ
ં િપતાના િપતા !Çુ ં જ
છે . તેમના બાળકો માટ) તેમના :ેમ તેમને Kુલામી Kુલામી અને èુલમ માંથી ^ુ:ત કરવા માગે છે તેમને
ખસેડવામાં ફાtુને હઠ#લા અવ¢ામાં કામ કLુù હોવા છતાં, તેમના :ેમથી તેમને તેમના વતી કામ કરવાOુ ં
છોડ# દ#xુ ં ન હોત. અમાtું ઈbર સાtું, wૃપા” અને પિવ< છે . તે સવIસમથI અને સવIશå:તમાન પણ છે .
ઇઝરાયેલ માટ) તેમOુ ં :ેમ, તેમના :થમજિનત 0ુ<, ñુiટતાની સôાઓ સામે તેમની 87યાઓમાં :ગટ થયા
હતા ભગવાન ઇઝરાયેલ માટ) તેમના :ેમ િનદશIન તર#ક), wુલ તમે અને મારા માટ) ક)ટલાક :ેમ દશાIવે છે
ક).

@"80$":

હ) :mુ, તમે અમારા પર દયા” છો. તમે ઇઝરાયાની વતી કામ કLુù હYુ ં ìયાર) તેઓ પોતાની

äતને બચાવવા માટ) શå:ત8હન નહોતા. તમે ફાtુન અને તેના બધા અિધકાર#ઓ સામે લડØા હતા ìયાર)
તેઓ િનરાશ થયા હતા અને આશા વગર !મ તમે તેમના 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 શwું ëં. ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ફાtુનOુ ં Åદય યથાવત રÜું હવે ભગવાન Pિતમ Ÿુકાદો ચલાવવા માટ) તૈયાર છે . તે ઈરાદા0 ૂવIક કામ કર)
છે કારણ ક) તે પોતાના લોકો માટ) આગામી સમયમાં îુ ં થાય છે તે માટ) તૈયાર કર) છે .
ૂ સમયમાં
આ રાત િવશે િવશેષ îુ ં છે ? શા માટ) તેમના સાંજના ભોજન માટ) આવા અસામાAય C ૂચનો? vંક
તેઓ શા માટ) શોધી કાઢશે! !મ !મ તમે આ પાઠ Bયાનમાં બધા પા2ખાપüુ ં ઠરાવો મહ7વ નRધ. ઘેટાંના
મહ7વ િવષે äણો, ર:ત સાથે દોરવામાં આવેલી બારસાખીઓ, બેખમીર રોટલી, અને િવ*ચ< æ)સ ! તમામ
ભગવાનના આ C ૂચનોમાં સામેલ હતા.
અને છે .લા અને Pિતમ +લેગ îુ ં હતો? :થમજિનત િવશે îુ ં નRધપા< હYુ?ં શા માટ) ફાtુન અને
ઇçજ+તવાસીઓ બધા ઈïાએલીઓ દ) શ છોડ#ને જવાની આYુર હતા? અને ìયાર) તેઓ ગયા, 7યાર)
ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને ચાંદ# અને સોનાના દાગીના અને તેમના કપડાંની માગણી કરવા અને
તેમની સાથે લઈ જવાની 2વતં<તા આપી હતી?
છે વટ), 430 વષI પછ# ":mુના સવI સૈAયો [ઇçજ+ત] િમસર દ) શમાંથી બહાર ગયા; આ રાત ભગવાનની
નજરની એક રાત હતી." આ રાત આવવા આવતી પેઢ#ઓ માટ) યાદ રાખવાની હતી, એક äગરણ
ભગવાન સAમાન
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પોતાના લોકોને સાંજની ઉજવણી માટ) કંઈક આપવા માગતો હતો ક) ^ ૃ7Lુદંડને

ઈïાએલીઓ ઉપર પસાર કર#ને :થમજિનતોના +લેગમાંથી તેમને બચાવી લીધા. તેમણે ભોજનને 2મરણ
કરવાOુ ં પસંદ કLુ.ù આ ભોજન "એક કાયમી વટßક
ુ મ" હોવાOુ ં માનવામાં આવે છે ! તેમના ઇિતહાસમાં આ
:સંગને Bયાનમાં લેશે. તેઓએ દર વષ» આ પા2ખા ભોજનOુ ં પાલન કરÇુ ં અને પેઢ#થી પેઢ# Cુધી આ
કાયમી વટßક
ુ મ પસાર કરવો. આ પાઠનો હ)Y ુ ઈbરની C ૂચનાઓના તમામ િવગતોમાં rૂબી જવાનો નથી,
પરં Y ુ તે સમજÇુ ં પણ છે ક) પા2ખાપવIO ુ ં ભોજન તેમના લોકો માટ) ભગવાન ?ારા િવિધવત હYુ ં ક) તેઓ
તેમના ભગવાન છે , ! તેમને છોડાãયા છે , ! એક છે તેમને èુલમની Kુલામીમાંથી ^ુ:ત કરો.

M4/<:

િનગIમન 12: 1-51 વાંચો. અહÄ ની સરળ Vપર) ખા છે :કરણ 12:

• |લોક 1-20 - ઈïાએલીઓ માટ) ઈbરના C ૂચનો !મ તેમણે મોસેસ અને આરોન સાથે વાત કર#
હતી અને દર) ક wુvુંબ તેના :2થાન માટ) બનાવવાOુ ં હYુ ં
• પાઠો 21-28 - વડ#લોને ^ ૂસાની C ૂચના
• કલમ 29-30 - ઇçજ+તવાસીઓના :થમજિનત 0ુ<ો પર +લેગ
• |લોક 31-51 - આ િનગIમન, ઈbરના ëટકારો, તેમણે ઈïાએલીઓ ઇQ+ટ બહાર લાãયા તર#ક)

!<o":

આ િવભાગમાં આપણે લોકો માટ) ભગવાનની C ૂચનાઓ શીખીîુ,ં ક)મ ક) તેમણે ^ુસા અને હાtુન

સાથે વાત કર# હતી. ^ ૂસાને C ૂચનો આપવામાં આãયા પછ#, તેણે ઇïાએલના બધા વડ#લોને બોલાãયા અને
|લોકથી શV કર#ને 21 તેમણે દ) વની C ૂચનાઓ આપી ક) તેઓ અOુસરવા માટ) હતા આ તેમનો કોલ હતો.
આ તેમના ëટકારો બનશે. તેઓને બંધનમાંથી બોલાવવામાં આãયા હતા અને 0 ૂä માટ) પહRચાડવામાં
આãયા હતા. ભગવાન :થમ તેમના ëટકારો વચન આ+Lુ ં 7યાર) િનગIમન üુક ઓફ પહ)લાં આ પંå:તઓ
સમી(ા કરવા માટ) સમય લો:
1. િનગIમન 3: 7-10 વાંચો. ભગવાન તેમના લોકો ________________ જોLુ ં અને
__________________ તેમને _________________________ કારણે બહાર રડતી. તેઓ તેમના
___________________ િવશે *ચ{િતત છે . તે ___________ ના ___________ ના ___________ ને
નીચે આવે છે અને તેમને _________________ તે જમીન _____________ ને સાર# અને જHયા
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ધરાવતી જમીન, _____________ અને _______________ સાથે જમીન ___________________
લાવી છે .
2. િનગIમન 6: 2-5 વાંચો. તે ____________ છે તે એ જ છે ! ઇçજ+તવાસીઓના _____________
હ)ઠળથી તેમને બહાર લાવશે.
એ. તેમણે ______________ ને વચન આ+Lુ ં છે ક) તેમને ________________
બી. તેમણે િવ2તર) લા _________ સાથે અને Ÿુકાદાના શ8કતશાળ# _____________ સાથે તેમને
_________________ વચન આ+Lુ ં છે .
સી. તેમણે તેમને તેમના પોતાના ______________ તર#ક) લેવાનો અને તેમના ________, !
તેમને ઇçજ+તવાસીઓના ÿંસર# હ)ઠળથી બહાર લઈ આãયા છે તે વચન આપે છે . |લોક 8 માં
તેમણે ____________ તેમને વચન આ+Lુ ં હYુ ં ક) તેઓ _________________ અને તેના વંશજોને
આપવા માટ) વચન આ+Lુ ં હYુ.ં તેમણે ________________________________ તર#ક) ઇઝરાયલ
_________________________________________ આપવાOુ ં વચન આ+Lુ ં છે . પછ# તેમણે શNદો
સાથે તેમના વચન સીલ, "___ ___ _____ _____________."

T0"0"!

(િનગIમન 12: 1-28):

1. છંદો 1 અને 2 માં ભગવાન ^ ૂસા અને હાtુનને કહ) છે ક) પા2ખાપવI 0 ૂણI ચંk પર વસંતમાં થÇુ ં હYુ,ં
":થમ મ8હના" પાછળથી િનસાન (યßદ
ૂ # કÿલેAડર મ8હનો) કહ)વાય છે .
2. |લોક ^ુજબ 3 મ8હનાના દસમા 8દવસે îુ ં થાય છે ? _____________________________________
______________________________________________________________________________
3. ઘેટાંના જ÷થાને કાળQ0 ૂવIક ગણતર# અને વહ´ચવામાં આવે છે . તે
________________________________________ (|લોક 4) ના આધાર) ન[# કરવામાં આãLુ ં હYુ.ં
4. માં ઉ.લે*ખત 2પiટ#કરણો îુ ં હતા |લોક 5?
એ. _____________________________________________________________________
બી._____________________________________________________________________
5. લેøબ દસમા 8દવસે પસંદ કરવામાં આãયો હતો. ચૌદમો 8દવસ îુ ં થLુ ં (|લોક 6)? _____________
______________________________________________________________________________
6. |લોક ^ુજબ 7 તેઓ કતલ :ાણીઓના ર:ત સાથે îુ ં કરવાના છે ? __________________________
______________________________________________________________________________
7. અOુસાર લોહ#Oુ ં મહ7વ îુ ં છે |લોક 13? ______________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ___________________ (|લોક 8) વગર બનાવતી __________________ જડ#üુ…ીઓ અને íેડ
સાથે, આગ પર __________________________________________________ માંસ હોÇુ ં જોઈએ.
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નRધ લો ક) માંસ તે જ રા<ે ખાય છે . તે બીä 8દવસે ના2તો અથવા બપોરના સેAડવીચ માટ)
રાખવામાં આવશે નહÄ. ઉતાવળમાં નRધ કરો ક) !માં ભોજન તૈયાર કરÇુ ં છે . દાખલા તર#ક), ખમીર
વગરની રોટલી íેડની Yુલનામાં તૈયાર થઈ ગઈ છે , !ના માટ) ખમીરની વધતી જતી રાહ જોવી
પડ) છે .
9. |લોક 9 માં આપણે કંઈક બીèુ ં શીખીએ છ#એ ! રસ:દ છે . :ાણીને શેક)લા થÇુ ં જોઈએ કોઈ હાડકાં
તોડ# શકાય નહÄ. તમે આ પંå:તઓ ?ારા ચાgુ રાખો તર#ક) આ Bયાનમાં રાખો |લોક માં 10 તેઓ
નાનો 8હ2સો îુ ં હતા? _____________________________________________________________
એ :લોક: ________________________________________________________________
બી. સેAડલ: _______________________________________________________________
સી. 2ટાફ:_________________________________________________________________
છે .લે, __________________ માં ખાÇુ ં તે ભગવાનની _________________________________ છે

'"( 3
,Y0"4$:

ઈbરની C ૂચનાઓ 2પiટ અને 2પiટ હતી. ભગવાન તેમના લોકોની :2થાનની તૈયાર#માં îુ ં

કરવા માગે છે તે કોઈ :~ અથવા ચચાI કર# શકYુ ં નથી. તેઓ ઇZછતા હતા ક) તેમને ખવડાવી !થી
તેમના શર#ર ^ુસાફર# માટ) મજü ૂત હતા, છતાં આ ભોજન દર) ક અAય ભોજન !Çુ ં ન હYુ.ં આ ફ)લોિશપ
અને આનંદનો સમય ન હતો. દર) કને કપડાં પહ)રવા અને છોડવા તૈયાર હતા. છંદો માં 12 અને 13 ભગવાન
હલવાન શેકવામાં અને યોHય ! પણ છે ક) !માં તે જ રા<ે તેમણે ઇQ+ટ પસાર અને જમીન તમામ
દ) વતાઓ પર તેમના Ÿુકાદો લાવવામાં દર) ક :થમ 0ુ< નીચે હડતાલ કરશે ક) ! ^ ૂસા અને આરોન કહ) છે .
ફર#થી તે કહ) છે , "ßુ ં ભગવાન ëં." ઈïાએલીઓ માટ) તેમOુ ં Qવન ઘેટાંના ર:ત પર આધા8રત હYુ,ં !
*લિનયેલો અને દર) ક ઇઝરાયેલી ઘરની બે બાર#ઓ પર દોરવામાં આãLુ ં હYુ.ં ભગવાનને તેમના ખાતર
લોહ#ની જVર નહોતી કારણ ક) તે äણતા હતા ક) ઈïાએલીઓ Tાં રહ)તા હતા. લોહ# તેના લોકો માટ)
િવbાસOુ ં િનશાની હYુ.ં તેઓ ઇZછતા હતા ક) તેમને ખબર પડ) ક) તે દર) ક ઘરને લોહ#થી દોરવામાં આãLુ ં
હYુ.ં લોહ# એ સંક)ત છે ક) તેઓ ઈbરના શNદને માનતા હતા અને ^ ૃ7Lુના િવનાશકાર# +લેગમાંથી બચી
જશે.

@.#U!V!: ચાલો

એક (ણ માટ) થોભો. ચાલો આપણે પહ)લાં પ8રå2થિત પર િવચાર કરવા માટ) સમય

લાગીએ.
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1. :િત*બ{બનો એક ભાગ m ૂતકાળ સાથે ãયવહાર કર) છે . ! વ2Yુઓ તમે યાદ કર# શકો છો તે લોકોના
પા<Oુ ં િનમાIણ કરશે? દાખલા તર#ક), ^ુસા અને હાVન પહ)લાં િનગIમન 4:29 માં પાછા આãયા 7યાર) ,
િવચાર કરો. આ બે માણસોને તે સમયે વડ#લો અને લોકો સાથે îુ ં િવbાસ હતો? યાદ કરો ક) ઈbર)
આ માણસોને ! કÜું તે જણાવો. પ8રå2થિતઓ અને +લેગને યાદ કરો ક) તે થવાOુ ં કારણ îુ ં છે .
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. અમે ઇઝરાયલના વતIમાન પર :િત*બ{*બત કરવાની જVર છે . પોતાને એક ઇઝરાયેલી ઘરોમાં ^ ૂકો.
તમને આ C ૂચનાઓ આપવામાં આવી છે . તમને કહ)વામાં આવે છે ક) 400+ વષIની બધી પેઢ#ઓ
પછ#, આજની રાત એ રાત છે ક) દર) ક ãયå:ત ! તે Tાર) ય äણીતી હતી તે છોડ# દ) શે. તમારા
િવચારો ક)ટલાંક હોઈ શક) છે ? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. અને હવે, તમને અને તમારા પ8રવારને એમ કહ)વા માટ) કહ)વામાં આવે છે ક) તમારા ઘરની
બારસાખ પર દોરવામાં આવેલા એક વષIના èૂના િનમIળ લેøબમાંથી લોહ# તમારા :થમજિનત
0ુ<ને લઈને ^ ૃ7Lુ પામશે. તમે તમારા બાળકની ±ખોમાં નજર રાખો છો અને તેની તપાસ કરો
છો. તે ઢોરની ગમાણ, િનદêષ અને અäણ હોઈ શક) છે અથવા તે îુ ં થઈ રÜું છે તેનાથી èૂO ુ ં અને
® ૂબ જ સભાન થઇ શક) છે . કદાચ તમે પહ)લી જAમેલા 0ુ< છો. ભગવાનના આવતા માટ) તૈયાર#
કરનારા એક પ8રવાર તર#ક) તમે ઇQ+ટની m ૂિમમાં બધાજ :થમજિનતોનો નાશ કર# શકશો તેવા
ક)ટલાંક િવચારો અને શNદો હોઈ શક) છે ?______________________________________________
______________________________________________________________________________
અને ઇçજ+તવાસીઓ પાસે îુ ં થવાOુ ં છે તેની કોઈ ચાવી નથી. અને મધરાત કલાક નQક આવી
રXો છે ...

નRધ: આ સમયે, ક)ટલાક િવyાથzઓ પોતાની äતને આ વાતાIની 87યા સાથે દબાવી રાખવા આYુરતા
અOુભવે છે . અAય િવગતોમાં રસ હોઈ શક) છે કારણ ક) તેઓ વાતાIને :ગટ કર) છે . આગળ îુ ં થાય છે તે
શોધવા માટ) ઉ7સાહ# લોકો, આગામી "8ડ*ગ{ગ ડ#પર" િવભાગમાં આગળ વધો અને માં અOુસર) છે ક)
"સRપણી" િવભાગ સાથે િપક-અપ કરો ભાગ 3.

').4V( ')4-: આગામી થોડા |લોકોમાં ભગવાનને આવવા માટ)ની પેઢ#ઓ માટ) વxુ C ૂચના છે . આ
પા2ખાપવI અથવા બેખમીર રોટલીનો પવI, ભગવાનને ઉ7સવ તર#ક) ઉજવવામાં આવે છે -એક કાયમી
વટßક
ુ મ (|લોક 14). ઉજવણી સાત 8દવસ Cુધી રહ)વાની હતી. આ તહ)વાર િવશેના િવશેષતાને ઓળખો:
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1. |લોક 15: સાત 8દવસ Cુધી ___________________________________________________
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:

છંદો 17-20 ! પહ)લાથી કહ)વામાં આãLુ ં છે તે 0ુનtુå:ત. સારાંશ એ છે ક) આ 8દવસે ઉજવણી

કરવામાં આવે છે કારણ ક) "આ 8દવસે મo તમારા િવભાગોને િમસરમાંથી બહાર લઈ લીધા." એ મહ7વOુ ં હYુ ં
ક) આવનારા પેઢ#ઓને ખબર હશે ક) આ 8દવસ ઇઝરાયલ માટ) ઈbરના લોકો તર#ક) îુ ં હતો. આથો પર
:િતબંધ ^ ૂકવામાં આãયો હતો તે ઘરમાં Tાંય મળ# ન હતી. ઇઝરાયલી સ^ુદાયમાં કોઈ પણ ãયå:તએ તે
ખાવાનો ન હતો. તેઓ ìયાં રહ)તા હતા તે કોઈ બાબત મા< બેખમીર રોટ ખાતા હતા. અમે છંદો માં
äણવા 24 અને આ C ૂચનો પાલન કર# હતી ક) નીચેના. આ સમારોહ ìયાર) તેઓ ઈïાએલીઓને વચન
આ+Lુ ં હોય તે દ) શમાં દાખલ થયા 7યાર) પણ તે જોવાOુ ં હYુ.ં
|લોકમાં 26 માતાિપતાને તેમના બાળકોને શીખવવા માટ) C ૂચના આપવામાં આવી હતી. તેઓ તેમના
બાળકોને આ સમારં ભનો અથI îુ ં હતો તે જણાવવાOુ ં હYુ.ં તેમને C ૂચના પણ આપવામાં આવી હતી ક)
તેઓએ îુ ં જવાબ આપવો જોઈએ. |લોક 27 îુ ં કહ) છે ? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
પછ# બધા કહ)વામાં આãLુ ં અને કLુù પછ#, લોકોએ જવાબ આ+યો. તેઓ _________________ તેમના માથા
અને ___________________________________ |લોક 28 માં આપણને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) ઈïાએલીઓ
આ¢ા0 ૂવIક પાલન કરતા હતા! તેઓ ભગવાન ___________________________ મોસેસ અને આરોન હતી
મા< îુ ં કLુ.ù

'"( .
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 +લેગ તેના બદલે આ 0ુtુષો, બધા અAય
ઇઝરાયેલીઓ !વા, તેમના િનવાસ2થાન હલવાનના ર:ત સાથે દોરવામાં આવેલા દરવાä સાથે તેમના
ઘરોમાં હતા ! તેમના પા2ખા ભોજનમાં ^ ૃ7Lુ પાøયા હતા. ઇçજ+તવાસીઓના èુલમથી છોડ#ને તેઓ કનાન,
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વચનના દ) શ, ñૂ ધ અને મધ સાથે વહ)તી જમીન પર પાછા ફરવા તૈયાર હતા. દ) વે ઈíાહ#મ અને તેના
વંશજોને વચન આ+Lુ ં હYુ.ં

M4/<:

વાંચો િનગIમન 12: 29-42.

к -#:
1. તમારા પોતાના શNદોમાં, માં îુ ં થLુ ં તે લખો છંદો 29 અને 30:__________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. િનગIમન 4: 21-23 અને િનગIમન 11: 4-6 વાંચો. ^ુસાએ ફાtુનને îુ ં કÜું ક) ભગવાન કરશે? _____
______________________________________________________________________________
7યાં કોઈ આÕયI હતા? મોસેસ ?ારા ભગવાન જણાãLુ ં હYુ ં ક), !મ બxુ ં ભગવાન તે થLુ ં જ બxુ ં
થLુ.ં
3. ફ:ત જણાãLુ ં હYુ ં ક), છંદો 29-30 તે જમીનના તમામ :થમ જAમેલા 0ુ<ોને તોડ# પાડયા પછ#
ભગવાન ઇçજ+ત પર લાãયા હતા. ઈbરના 7ોધ અને શå:તનો અOુભવ કરવા આ wુvુંબો માટ) îુ ં
કરÇુ ં જોઈએ? તેઓ 0 ૂરતી હતી ન હતી? લોકોએ તેમના નેતાના હઠ#લા અને :િતકારક Åદયના
પ8રણામોનો સામનો કયê. હવે તેઓ ^ ૃ7Lુની Pિતમ કસોટ#નો સામનો કર# રXા છે . "... 7યાં એક
_________________ ન હતી ìયાં _____________________ ________________ ન હતી." 7યાં
કોઈ આbાસન ન હતી.

M4/<:

વાંચો િનગIમન 12: 31-36.

T0"0"!:

ઇçજ+તમાંથી બહાર નીકળવા માટ) તૈયાર છે ફાtુન રા<ે મBયમાં મોસેસ અને આરોન માટ)

બોલાવે છે .
1. ની કલમોમાં îુ ં કÜું 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 માંગતા
હતા? _________________________________________________________________________
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3. કલમ 34 મી સમäવે છે ક) તેઓએ ઇçજ+તને ક)ટલી ઝડપથી છોડØા? ઈïાએલીઓ ઝડપથી છોડ#ને
ક)વી ર#તે äણી શTા? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. પંå:તઓ 35 અને 36 આપણને કહ) છે ક) ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને gટં ૂ # લીધા.
ઈïાએલીઓએ îુ ં કLુ?ù ___________________________________________________________
5. ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તવાસીઓને gટં ૂ # લીધા પછ# યહોવાએ îુ ં કLુ?ù ________________________
______________________________________________________________________________

'"( 1
,Y0"4$:

અને તેથી, ઇQ+ટ બહાર :વાસ શV થાય છે . તમાર# બાઇબલની પાછળના ભાગમાં

િનગIમનનો નકશો તપાસો. પહ)લા, રામેસની શોધ કરો ìયાં તેમની ^ુસાફર# શV થઈ. દ*(ણ0 ૂવzય 8દશામાં
Succoth માટ) અOુસરો. યાદ રાખો ક) આ મોસેસ માટ)નો સં0 ૂણI :દ) શ નથી. મોસેસ રણમાં Qવન äણતા
હતા. તેમણે પહ)લાં આ :વાસ કર# હતી િનગIમન 2 માં અમને કહ)વામાં આãLુ ં છે ક) એક ઇçજ+તને માર#
નાખીને તે પોતાના Qવન માટ) ભાગી ગયો હતો અને િમyાનમાં 40 વષI Cુધી Qãયો હતો, ìયાં તેમણે
તેમની પ7ની િસ+પોરાહને મõયા હતા.

M4/<:

િનગIમન 12: 37-42 વાંચો.

к -#:
1. £ીઓ અને બાળકો ઉપરાંત, ક)ટલા 0ુtુષો પગ પર ^ુસાફર# કરતા હતા? _____________________
તેમ છતાં િવ?ાનોને ખબર નથી ક) સંéયાઓOુ ં અOુવાદ શNદાથIક ક) શાFNદક છે ક) નહÄ, આપણે
äણીએ છ#એ ક) ઇçજ+ત છોડ)લી ઈïાએલીઓની સંéયા મહાન હતી!
2. તમને લાગે છે ક) ક)ટલાક "િમò સ^ ૂહ [કોણ] પણ તેમની સાથે ગયા હતા?" __________________
______________________________________________________________________________
3. શા માટ) તમને લાગે છે ક) તેઓ સાથે આવવા માગતો હશે? _______________________________
4. બધા લોકો ઉપરાંત, મંડળમાં બીèુ ં îુ ં સમાવવામાં આãLુ ં હYુ?ં _____________________________
______________________________________________________________________________
5. îુ ં |લોક માં 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)
મહ7વ0 ૂણI છે ? ___________________________________________________________________
બારમા :કરણમાં છંદો શોધો ìયાર) બેખમીર રોટનો ઉ.લેખ કરવામાં આવે છે :
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એ. ________________________________________
બી. ________________________________________
સી._________________________________________
ડ#.__________________________________________
7. |લોક ^ુજબ 40, ઇçજ+તમાં ઈïાએલી લોકો ક)ટલા સમય Cુધી રહ)તા હતા? __________________
8. આ સમયના Pતે îુ ં થLુ?_________________________________________________________
ં
9. |લોક îુ ં કર) છે 42 ભગવાન િવશે અને ઇઝરાયેલીઓના Qવનમાં તેમની ãયå:તગત કાળQ અને
રોકાણ િવશે અમને જણાવો? _______________________________________________________
10. અને, ઈïાએલીઓ આવનાર# પેઢ#ઓની સંભાળ રાખવા ક)વી ર#તે જવાબદાર હતા? ____________
______________________________________________________________________________

?-O+>Pш$: ઇઝરાયલના ઇિતહાસમાં આ સમયનો િવચાર કરો. પેઢ#ઓ માટ) આ wુvુંબ ઇçજ+તની
m ૂિમમાં રહ)તા હતા. તેઓ ^ ૂળ કનાનના પોતાના જ દ) શમાં તીª ñુiકાળને કારણે આãયાં હતાં. પ8રવારને
તેમના ભાઈ જોસેફ અને શાસક ફાtુન ?ારા સાર# ર#તે સારવાર આપવામાં આવી હતી. પછ# એક નવા રાä
રાä બAયો. તે L ૂસફને äણતો ન હતો અને ઈïાએલીઓની મોટ# સંéયામાં તેમને ધમક# આપી હતી. તેઓ
†રતા સાથે ãયવહાર કરવામાં આãયા હતા અને હાડI òમ આપવામાં વષê Cુધી તેઓ Kુલામો દમન કર#
હતી. છે .લે, ભગવાન ! તેમની tુદન સાંભõLુ ં હYુ ં તેમને બચાવવા માટ) નીચે આãયા તેમણે મોસેસ નામના
માણસ અને તેના ભાઈ આરોનને ફાtુન પાસે જવા માટ) અને તેમના :કાશનની માગણી કરતા ભગવાનના
વચનને äહ)ર કLુ.ù સખત િવપિôઓ ક) ! જમીનને બગાડØા અને આખર) ઇçજ+તવાસીઓના :થમજિનતને
માયાI ગયા પછ#, લોકોએ ઈïાએલીઓને છોડ# જવાની િવનંતી કર# વા2તવમાં, તેઓએ તેમને તેમના
દાગીના, તેમના કપડા, અને ! કંઈપણ તેઓ 0 ૂછºું હYુ ં ક) તેમાંથી Õટકારો મેળવવા તેઓએ ઈïાએલીઓને
તરત જ જમીનમાંથી કાઢ# ^ ૂTો, !થી ખમીરને રોટલીમાં ઉમેરવા માટ) 0 ૂરતો સમય ન હતો.
1. હવે, ક.પના કરો ક) તે તમારા m ૂત0 ૂવI પાડોશીને લઈને આવી રÜું છે , ! તમને તેની ñૃFiટમાંથી
બહાર કાઢ) છે . îુ ં તમે :વાસ માટ) તૈયાર છો? તમે îુ ં પેક છે ? તમે તમારા પાડોશીને îુ ં 0 ૂછºું છે ?
છે વટ), તેઓ તમને ! ગમે તે ઇZછતા હતા તે આપવા માટ) ઓફર કર) છે !થી તમે äઓ. તમે
ઇçજ+તમાં તમારા વષêના "2^ ૃિત*ચ„" તર#ક) îુ ં લેશો? તમે îુ ં લેશે કારણ ક) તે રણમાં Qવન માટ)
જVર# હYુ?ં _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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#કતમાં, તમે કદાચ ìયાં પણ જઈ
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રXા છે તેની ખાતર# પણ નથી કર# શકતા? તમે äણો છો ક) દર) ક જણ છોડ# રÜું છે અને તમે
ચો[સપણે પાછળ છોડશો નહÄ. તમારા િવચારો: ____________________________________
________________________________________________________________________
3. îુ ં તમે äણો છો ક) તમે Tાં 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 વ2Yુઓ િવશે િવચારવાનો સમય નથી. જો તમે કLુù હોત, તો îુ ં તમને લાગે છે ક) તમે
જવા િવશે તમારો િવચાર બદલી શકો છો? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
4. મનમાં આવતી અAય વ2Yુઓ îુ ં છે ? _________________________________________________

,-Q:
1. !મ તમે ઇઝરાયલના ઇિતહાસ પર :િત*બ{*બત કરો છો, તેમ તમારા પોતાના Qવન પર કLુ ં
:િત*બ{બે 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 વ2Yુઓ ! હંમેશા અિનિÕતતાની 8ડ<ી ધરાવે છે તેÇ ુ ં લાગે છે ?__________________________
______________________________________________________________________________

@"80$":

2વામી, માર# જÄદગી વષê દરિમયાન ઘણાં ફ)રફારોથી પસાર થઈ છે . ફ)રફાર હંમેશા અનસેટલÄગ

છે ફ)રફાર મારા રોçજ{દા ર) §સ આશા છે ક) ßુ ં આશાવાદ એક વલણ સાથે આ :સંગ માટ) વધે બદલો. ફ)રફાર
મારા નબળાઈને ®ુ.લા કરવાની એક ર#ત છે . !મ !મ ßુ ં પ8રવતIન પર :િત*બ{*બત કtું ëં તેમ ßુ ં äüુ ં ëં
ક) તમાર# હાજર# હંમેશાં માર# સાથે રહ# છે . તમે મને આ! જ 2થાને લાãયા છે . તમારા હાથ માટ) આપનો
આભાર ક) ! માગIદશIન આપે છે અને મોટા અને નાના બંને ફ)રફારો ?ારા મને માગIદશIન આપે છે . ______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

'"( 9
4?-60: છોડવાનો

સમય છે ઈïાએલીઓ બહાર ખસેડવાની છે . તે પ8ર*ચત છે ક) બxુ ં પાછળ છોડ#

સમય છે . તેમના મન બદલતા પહ)લાં "સાર# બાય" કહ)Ç ુ ં જVર# છે ! ઈbરના વચનોમાં અíાહમના
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અ\યાસમાં અમે આમાંના ક)ટલાક િવચારો સાથે wુ2તી કર# છે , અમારા આશીવાIદ. ઈíામને ઈbર) એક
જમીન પર બોલાવી હતી ક) તે તેને બતાવશે. પછ# દ) વે ઉ7પિô 15: 13-14 માં ઈíામને કÜું ક) તેના
વંશજોને પણ જમીનમાંથી બોલાવવામાં આવશે. પરં Y,ુ !મ ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwૂબની સાથે ભગવાન
હતા, તેમ તેમણે ^ ૂસા સાથે વચન આ+Lુ ં હYુ ં ક) તે ઈbરના લોકોને ઇçજ+તમાંથી વચનના દ) શ તરફ દોર#
ગયા હતા. ઈïાએલીઓએ ઇçજ+તમાં તેમOુ ં Qવન તેઓ ! કંઈ äણતા હતા તે બxુ ં જ હોવાOુ ં માનતા
હતા, પણ ઈbર) વચનના m ૂિમને તેઓની રાહ જોવી હતી, ! જમીન તેમણે ઘણાં વષê અગાઉ ઈíાહ#મ અને
તેના વંશજોને વચન આ+Lુ ં હYુ.ં ભગવાન તેમના વચન રાખવામાં તેમણે તેમના લોકો માટ) વફાદાર રXા.

,-Q:
1. îુ ં તમે તમારા Qવનને દમનકાર# Qવન ગણે છે ? જો આ બધા જ છે તો îુ ં તમે આÕયI પામી રXા
છો? અથવા, îુ ં તમને ભગવાનનો અથI એ છે ક) તમે Qવનમાં નવા અને èુદાં 2થળે , 2વતં<તા,
સાહસ, અને તે :વાસ ક) !માં તે તમને એક નવી જHયા, ìયાં 7યાં છે આરામ અને શાંત શાંિત?
તમારા વચનના જમીન îુ ં હોઈ શક)? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ભગવાનની ઇZછા તમને કોઈ પણ વ2Yુથી ^ુ:ત કર# શક) છે ! તમને Kુલામ બનાવશે, ! કોઈ
પણ વ2Yુથી તમને બંધાયેલી રહ)શે. તમે ! ëટકારો માંગો છો તે îુ ં છે ? વચનના દ) શમાં Qવનની
ક.પના કરવાથી તમને îુ ં ફાયદો થશે? તમે ભગવાન પાસેથી îુ ં 0 ૂછવા માગો છો? કદાચ એક
આદત અથવા ãયસન તમે Kુલામ છે . કદાચ તે તમાtું શેડ⁄ ૂલ અથવા ^ ૂડ છે , એક વલણ પણ.
અથવા, કદાચ તે સંબધ
ં છે ? તમે ! ëટકારો માંગો છો તે તમને આશીવાIદોનો આનંદ માણવા ^ુ:ત
કરશે? _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

!>!%?-L>ш$:

ભગવાન આપણને તેમના આમં<ણ આપે છે , તેમની પાસે આવવા માટ) તેમOુ ં કહ)Ç.ુ ં

આપણે દમન અOુભવીએ છ#એ અને ઈïાએલીઓની !મ †રતા0 ૂવIક પણ વતIવામાં આવી શક#એ છ#એ,
પરં Y ુ તે કહ) છે , "આવ!" મે÷Lુ 11:28 ની તપાસ કરવા માટ) સમય લો. જો તમે મહ7વાકાં(ા ધરાવતા હો
તો, છંદો 29 અને 30 માં લખો. તેમને ઇAડ):સ કાડI પર લખો અને તેમને મેમર#માં ^ ૂકવાOુ ં શV કરો. ઈCુ
આપણને તેમની પાસે આવવા કહ) છે . તે આપણને Qવનનાં બોજોમાંથી બચાવવા માંગે છે . તમે તેના
આ7માની રાહ જોતા રહો અને !મ !મ તમે તેમનો ^ુå:ત અને તેમના ^ુå:તની 2વતં<તાનો જવાબ આપો
છો.
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:mુ ઈCુ, તમે મને તમાર# પાસે આવવા માટ) બોલાવો છો. તમે મને મારા Qવનમાં તમારો :ેમ

જણાવવા માટ) આમંિ<ત કરો. તમાર# શå:ત ?ારા શå:તવાન રહ)વા માટ) મને સ87ય કરો, સ87ય અને
ઉ7સાહ0 ૂવIક ßુ ં મારા Kુલામની Kુલામીમાંથી ^ુ:ત થવાની આશામાં Qવી રXો ëં. તમે મારા ભગવાન છો
તમે મારા ઈbર છો ßુ ં તમાtું બાળક ëં !ને તમે બનાવેલ અને :ેમ કયê છે . મને બંધનનાં Qવનમાંથી
બહાર કાઢવા અને મને તમારા :ેમાળ હિથયારોની Cુર(ામાં પહRચાડવા બદલ આભાર. ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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!<o" к-%
અમે િનગIમનના :થમ બાર :કરણોમાં ઘણી બધી મા8હતીને આવર# લીધી છે .
1. વાતાIમાં મહ7વ0 ૂણI ગણવામાં આવે તેવા પાંચ અ(રોની C ૂ*ચ બનાવો:
એ. _______________________________________________
બી.________________________________________________
સી.________________________________________________
ડ#.________________________________________________
ઈ. _______________________________________________
2. તમારા હાઇલાઇટટર સાથે, િનગIમન 6: 6-8 માં ^ ૂસાને ભગવાનOુ ં વચન :કાિશત કરો. તે શા માટ)
એટgું મહ77વOુ ં હYુ ં ક) આ ચો[સ સમયે આ વચન આપવામાં આãLુ ં હYુ?ં ___________________
______________________________________________________________________________
એ. ____________________________

એફ. ________________________________________

બી.____________________________

Q. _________________________________________

સી.____________________________

એચ. _______________________________________

ડ#.____________________________

ß.ુ ં __________________________________________

ઈ. ____________________________

!. _________________________________________

3. ભગવાન આ ચમ7કા8રક *ચ„ો કરવામાં :માણે ઇçજ+તવાસીઓને îુ ં ખબર હતી િનગIમન 7: 4-5?
______________________________________________________________________________
4. તમે :થમ જAમેલા દ#કરા િવષે îુ ં અથI0 ૂણI સમજણ મેળãયો? _____________________________
______________________________________________________________________________
5. પા2ખા ભોજન îુ ં હYુ?ં શા માટ) આ ભોજન ઇઝરાયેલીઓ માટ) કાયમી વટßક
ુ મ બનÇુ ં હYુ?ં
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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તમારા અ\યાસ સાથે દબાવો :ો7સા8હત

કરવામાં આવે છે . તમે ઘüુ ં શીખી રXાં છો. તમે સરળતાથી બાઇબલ ?ારા શોધખોળ કર# રXા છો તમે
કથાઓ શીખી રXાં છો, ! તમને દ) વના શNદથી પ8ર*ચત કર) છે . તમે તમારા વડI માં ભગવાન ! તમને îુ ં
કહ) છે તે તમારા અ\યાસને અOુસર#ને તમે આરામનો એક Pશે િવકાસ કર# રXા છો. તમે તમારા માટ)
પરમેbરના મહાન :ેમ િવશે સ7ય શીખી રXાં છો અને તમાર# સાથે ગાઢ ર#તે પ8ર*ચત થવાની તેમની
ઇZછા.

@"80$":

હ) :mુ, તમે ઈíાહ#મ, ઇ2હાક અને યાwૂબને ! વચન આ+Lુ ં હYુ ં તે વફાદાર હતા. તમે તમારા

લોકોને Kુલામ બનાવનારા સવIમાંથી તમારા લોકોને બચાãયા. !મ !મ તમે તેમને વફાદાર હતા તમે પણ
મારા માટ) વફાદાર છે ìયાર) મને લાગે છે ક) ßુ ં મારા Qવનમાં લોકો અને સંજોગો ?ારા દમન કtું ëં, 7યાર)
તમે હંમેશા માર# સાથે છો. તમે મને સશå:તકરણ કરો છો તમે દર) ક 8દવસના મèૂર માટ) મને મજü ૂત કરો
છો. મને પાપની Kુલામીમાંથી બહાર બોલાવીને અને તમાર# સાથે નવા Qવનમાં પહRચાડવા બદલ
આભાર.________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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વધારાની આrુઅવ”ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલો›સ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે .
મં<ાલય વેબ સાઇટ ની ^ુલાકાત લો:: www.CrossCM.org.
અમને તમાર# પાસેથી સાંભળવા દો!
સંપકI 8ટફની: admin@crosscm.org
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