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

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

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

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

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

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

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

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

પરવાનગીની જVર છે. 
 

ઇનકવેલ 87એ8ટવ ?ારા 8ડઝાઇન 
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તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 

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

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

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

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ: “માતાનો ભગવાન કોલ, અમારા ^bુ:ત – II” 

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

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

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

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

3. પેન અથવા પnિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાq્Iસ 

 

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

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

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

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

પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) “માતાનો ભગવાન કોલ, અમારા ^bુ:ત – II”. જો ક) 

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

આવ|યક નથી. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çદય 2વીકારÉુ ંશક) આ બાઇબલ વાતાIઓ તમે તેમના 0<ુ ઈC ુ*Ñ2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને 

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

સપંાદકની નRધ: 2પhટતા માટ), ક)પીટલાઈÖડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કáુ ંહY ુ.ં 
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માતાનો ભગવાન કોલ, અમારા ^bુ:ત - II અમ ેમોસેસ પ8રચય કરવામા ંઆâયો હતો ! ઇઝરાયેલ મહાન 

મિસહા બAયા હતા. અમે જોયેલી ક) દ)વનો Aયાયäકુાદો ઇãજ+તની િવપિåઓથી િવપિåઓનો નાશ કર) છે. 

અમે રા<ે અOભુâLુ ંક) ^7ૃLદુાર) çૂત lિૂમમાથંી પસાર થLુ ંહY ુ ંઅને ઇãજ+તવાસીઓના :થમજિનત 

તમામને માયાI ગયા હતા. અમે ઝડપથી પા2ખા પવIની ખાધી અને તેના સેવક મોસેસ ?ારા ઈxરના આéા 

પર અમે અચકાતા લોકો તર#ક) એક< થયા અને હèરો વષëથી અમન ેKલુામીમા ંરાખેલા જમીન છોડ# 

દ#ધી. 
 

હવે અમે એક ઉíજડ જમીન મારફતે :વાસ પર શV કર# રXા છ#એ. ઇãજ+તવાસીઓ તેમની જમીનથી 

ચા.યા ગયા છે ત ેબધા 8હìીઓ સાથ ેઅમે î7ુ િસનાઇ રણમા ં^સુાફર# કર#îુ.ં ઇãજ+ત 400 વષI Cધુી 

અમારા ઘર અને આપણા 0વૂIજોOુ ંઘર છે. અમારા Kલુામ અિધકાર#ઓ ñર છે અને ñરતા0વૂIક અમને બધા 

કામ કLુó છે. અમારા સખત મòૂર# અને òુલમએ રાèઓની ઇમારતો અને 2મારકોOુ ંિનમાIણ કLુó છે. Qવન 

ôબૂ જ ^|ુક)લ છે, પણ છે.લ,ે ^bુ:તની આપણી 8દવસ આવી છે. 
 

હવે અમે અમાર# પોતાની ^સુાફર# કર# રXા છ#એ. અમે Tાર)ય પોતાને માટ) અટકાâયા ન હતા અમે 

Tાર)ય અમારા ઘરો અને મòૂર ક)öપની બહાર નહÅ ગયા. આપણી સાથે ચાલતા લોકો પણ અમ ેèણતા 

નથી. અને એક માણસ ^સુાના પગલ ેઆપણે બધા હèરો છ#એ. અમે ôબૂ ઝડપથી ^સુાફર# કરતા નથી 

પરંY ુઅમે આગળ વધી રXા છ#એ. અમે ! Kલુામ બનાવીએ છ#એ તે બwુ ંજ છોડ# જવાOુ ંન[# કLુó છે 

અને આપણા દ)વે ! વચન આ+Lુ ંછે, તે દ)શ, ! çૂધ અને મધની સાથ ેવહ) છે, જમીન છે, ! ફ:ત અમાર# 

પાસે જ રહ)વાની રાહ જોઈ રáુ ંછે. 
 

અમે õયાલીએ છ#એ ક) અમ ેલાબંા સમય Cધુી ચા.યા ગયા નથી, ફ:ત થોડા 8દવસો. અમાર# સામાન ગાડા 

પર લોડ થાય છે ! બળદ ?ારા ખnચવામા ંઆવે છે અને ખnચાય છે, ! અમારા ઇãજ+તની પડોશીઓએ 

આ+યા હતા. અમ ે:વાસ કરતી વખતે ગાડામંા ંúપાâયા-અને-શોધતા બાળકો રમી રXા છે. આ છે.લા 

ક)ટલાકં અઠવા8ડયા દરિમયાન ! બALુ ંછે તેના પર અમે મદદ કર# શક#એ નહÅ. અમારા Qવનમા ંસખત 

મહ)નત થાય ત ેપહ)લા.ં અમે ! બwુ ંકર# શક#એ છ#એ અને કર# શકતા નથી ત ેબwુ ંજ અમને કહ)વામા ં

આâLુ ંહY ુ.ં હવ ેઆપણે આપણા પોતાના પર છ#એ અને અમે ùયા ંજઈએ છ#એ અને અમે ક)વી ર#તે 7યા ં

જઇ રXા છ#એ 7યા ંથોડ# અચો[સ છ#એ. સવાIઇવલ ^õુય *ચ{તા છે. 
 



5 

અમે મદદ કર# શકતા નથી, પરંY ુઆûયI જો ઇãજ+તવાસીઓ તેમના મન બદલવા અને અમને પછ# આવે 

છે. જો તઓે કર) તો, અમે િવનાશકાર# છ#એ. અને, ùયાર) આપણ ેખાઈએ છ#એ, 7યાર) આપણ ેઆ રણમા ં

^7ૃL ુપામીîુ.ં અમ ેîુ ંિવચાર# રXા હતા? મોસેસ vચૂ કર) છે અને અમે તનેે અOસુર#એ છ#એ. જમીન પર 

લાવવામા ંઆવેલા çુhટોન ેલીધ,ે ùયાર) તેમણે તેમના કમIચાર#ઓને ઉછેયાI હતા અને હક#કત એ છે ક) તેમણે 

અમને બળતરાના ઝાડમા ંયહોવાહ સાથેનો સબંધં જણાâયો હતો, 7યાર) આપણે તેના િવષે ઘüુ ંèણતા 

નથી. અOલુ(ીન,ે અમે પર દબાવી રXા છ#એ. 

 

અમાર# પાસે ઘüુ ંબwુ ંશીખવાની જVર છે !મ મn કáુ,ં અમે અAય લોકોન ેકહ#એ છ#એ ક) îુ ંકરÉુ ંઅને îુ ં

કરÉુ ંતે Pગે અમે ટ)વાયેfુ ંછ#એ. અમે એવા લોકોના Kલુામો હોઈએ છ#એ ક) !ઓએ ફ:ત પોતાના હ)Yઓુ 

માટ) જ ઉપયોગ કયë છે. તઓે અમને Kલુામીમા ંરાõયા હતા અને અમારા સજંોગોમાથંી અમને બચાવવા 

માટ) અમાર# પાસે કોઇ નથી. અમારા Qવનમા ંઅમારા çુ|મનો ?ારા ક)F+ટવ યોજવામા ંઆવી હતી તે ^સૂા 

છે? હાVન િવષે îુ?ં મોસેસ ભગવાન અમારા ભગવાન તર#ક) અમારા બચાવનાર તર#ક) ઓળખવામા ંઆવ ેછે 

આ બધામા ંતેમની પાસે îુ ંભાગ છે? îુ ંઆ આપણા માટ) ભગવાનનો કોલ હોઈ શક), ! આપણને Kલુામ 

બનાવતા બધાને છોડવા અને Qવનન ે^:ુત કરવા માટ) બહાર લાવવામા ંઆવશ?ે અમે મા< òુલમ èણો 

છો Qવન ^:ુત કરવા અન ેબધંનમાથંી ^:ુત થÉુ ંત ેîુ ંછે? 

 

તેથી, અહÅ આપણ ેગરમ અને થાક)fુ,ં આરામ કરવા અને ખાવા માટ) તયૈાર છ#એ. ઠ#ક છે, તમે શા માટ) 

અમાર# સાથે જોડાઓ નથી? એક અથવા બે વw ુકોઈ તફાવત નહÅ કર). અમાર# પાસે ખાવા માટ) ઘüુ ંખાY ુ ં

નથી પણ તમે આવવા માટ)O ુ ં2વાગત કરતા વધાર) છો. અમને ખાતર# છે ક) આ સફર ક)ટલો સમય લશેે 

નહÅ પણ †ુ ંસમQ શvંુ ú ંક) અમે સીનાઇ નામના દ)વના પવIત તરફ દ*(ણ તરફ જઈ રXા છ#એ. અમાર) 

લાબંા સમય Cધુી ચાલÉુ ંજોઈએ નહÅ. શNદ આપણે થોડા અઠવા8ડયામા ંવચનના દ)શમા ંજઇîુ!ં 

 

îુ?ં અમે બધં કર# દ#wુ ંછે ઓહ, ના, આ શNદ મા< ર)Aક ?ારા પસાર થઈ ગયો છે, ! આપણાથી આગળ 

સ^jુ છે. અને આપણે તે ક)વી ર#તે પાર કર# શક#એ? કોઈક âયb:ત આન ેવw ુસાર# ર#તે સમ! છે. ઓહ ના, 

અમને પાછળ wöુમસવા°ં wળૂ òુઓ! પાઉFAડ¢ગ સાભંળો? ઇãજ+તવાસીઓ અમાર# પાછળ આવી રXા છે જો 

તેઓ અમન ે:થમ ન મારતા હોય, તો મને ખબર છે ક) તેઓ અમને ફર#થી Kલુામો બનાવશે. અમારા નેતા 

îુ ંિવચારતા હતા? આ ખર)ખર સાsંુ નથી અમે ^તૃ તર#ક) સાર# છે. 
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"'-Q. 

 

તે હોઈ શક) છે? છે.લે ^:ુત! તેઓએ ઇãજ+તવાસીઓને f ૂટં# લીધા છે, !ઓ તેમના :થમ જAમલેા 

બાળકોના ^7ૃLથુી વેરિવખેર થઈ ગયા છે, તેઓ ઈ¶ાએલીઓ પાસથેી ઝડપથી ઉપાડ# શકતા નથી. આ 

પાઠમા ંòુઓ ભગવાન તેમની ર(ા શb:ત દશાIવે છે કારણ ક) તે તેમના પસદં કર)લા લોકોOુ ંિવતરણ કર) છે. 

અવલોકન કરો ક) ùયાર) તે બwુ ંજ િનરાશાજનક લાગે છે 7યાર) તે ક)વી ર#તે કામ કર) છે. શા માટ) ત ેલાબંા 

સમય Cધુી રાહ òુએ છે તે શોધો 
 

િનરાશાની માનવ :િત87યા îુ ંછે? ઇãજ+તમા ંતમેના અOભુવો હોવા છતા,ં સભંિવત િવનાશક સજંોગોમા ં

ùયાર) તેઓ સામનો કર# રXા હોય 7યાર) તેઓ ક)વી ર#તે :િતભાવ આપ ેછે ત ેશીõયા. તમે તેમની 

પ8રb2થિતમા ંîુ ંકLુó છે તે Bયાનમા ંલો. તમારા પોતાના Qવનમા ંમોટ)ભાગ ેિનરાશાજનક પ8રb2થિતઓનો 

સામનો કરતી વખત ેતમે ક)વી ર#તે :િતસાદ આપી શકશો? ક)ટલીક નવી પસદંગીઓ શોધો.  
 

ઇãજ+તવાસીઓ લાલ સ^jુ (ર)ßસ ઓફ સીßસ) ના ર)*ગ{ગ પાણીમા ંqબૂી ગયા હતા અને ઈ¶ાએલીઓએ 

તેમના Kલુામ મા2ટર ફાsુન અને તેની સનેાથી ®ટકારો મેળâયો હતો. ઇઝરાયલ ક)વી ર#તે ઉજવણી કર) છે? 

ùયાર) તમારો િવxાસ પડકારવામા ંઆવે છે અને ભગવાન તમને "Cકૂ# lિૂમ" પર લઈ èય છે 7યાર) તમે 

ક)વી ર#તે ઉજવણી કરો છો?” 
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"'-Q.: ùયાર) અમે ઈxરના કોલ, અમારા ^bુ:ત 0ણૂI - ભાગ I ઇઝરાયેલીઓ ઇQ+ટ છોડ#ને હતા આ 

લોકોએ ñર ફાsુનની ñરતાનો સામનો કયë હતો, !ણે ઈxરના લોકો તનેે 0èૂ કરવા રણમા ંજવા દ)વાનો 

ઇનકાર કયë હતો. તમેને ^સુાને રòૂ કરવામા ંઆâયો હતો, !મને ભગવાન તેમના આગેવાન અને તેમના 

ભાઇ હાsુન તર#ક) િનL:ુત કયાI હતા, !મને ભગવાનએ મોસેસના :વ:તા તર#ક) સવેા આપવાOુ ંપસદં કLુó 

હY ુ.ં 
 

^સુાએ ઈ¶ાએલીઓન ેઇãજ+તની Kલુામીમાથંી છોડાવવાની માગણી કર# હતી, પણ ફાVને હઠ#લા ર#તે 

તેમને જવા દ)વાનો ઇનકાર કયë હતો તેમના :કાશનને Cરુ*(ત કરવા માટ), ભગવાનએ ઇãજ+તવાસીઓને 

િવપિåઓ સાથ ેäકુાદો આ+યો ક) ! આખર) જમીનનો નાશ કયë. આ દસ િવધવાઓના છે.લામા ંઇãજ+તના 

:થમ જAમલેા 0<ુોના Qવનનો દાવો કરવામા ંઆâયો હતો, !મા ંફાVન સ8હતનો સમાવેશ થાય છે, અને 

હારમા ંતેમણે લોકોન ેજમીન છોડ# દ)વાની અને તમેની બધી સપંિåઓ લેવાનો આદ)શ આ+યો હતો. 

ઇãજ+તવાસીઓ ! પોતાના Qવન માટ) ડર રાખતા હતા તેમને ઇઝરાયેલીઓએ તેમના ઘરોમાથંી 

ઇãજ+તની ઘણી સપંિå આપી હતી. આમ ઈ¶ાએલીઓએ તેમના નેતા તર#ક) મોસસે સાથે વચનના દ)શની 

યા<ા શV કર#. આ તે છે ùયા ંઅમાsંુ અ\યાસ શV થાય છે. 
 

4R"6 : િનગIમન 12: 40-42 વાચંો. òુઓ ãજનેિસસ 15: 13-16 

 

 • આ કલમોમા ંઆપણે કઈ મા8હતી શોધીએ છ#એ? ____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

નRધ: િનગIમનની üકુ ઓફ બાક#, લેવીટ#કસના બધા 02ુતકો, સõંયાઓ અન ેતટ2થતા એ વચનના દ)શની 
ઇઝરાયેલી ^સુાફર#ની વાત કર) છે, કનાનની જમીન. કારણ ક) આ 02ુતકોમા ંઆટલી િવશાળ સામ<ી છે, આ 
અBયયનમા ંફ:ત થોડા :કરણો અને પbં:તઓ શામેલ કરવામા ંઆવશે. જો ક), તમને અિનિûત :કરણો પણ 
વાચંવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. સાવચેત રહો ક) તમે િવગતોમા ંüમૂ પાડ# શકતા નથી અને 
કથાઓ ક) ! ભગવાનની સભંાળ અને ચ8ર<ને છતી કર) છે અને ત ે! આપણને તે કોણ છે ત ેિવશે 
èણવાની જVર છે અન ેતે આપણે કોણ છ#એ તેની સાથે આપણે સબંધંમા ંરહ#એ છ#એ તે યાદ રાખશો 
નહÅ. ચાલો અમારા અ\યાસ શV કર#એ! 
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4R"6 : વાચંો િનગIમન 13: 17-22. 
 

к4-#: 

1. સમય લો અને નકશા તરફ વળો ! દશાIવે છે ક) ઈ¶ાએલીઓ વચનના દ)શ તરફ લઈ ગયા હતા. 

હ)રફ)ર તેમના માટ) ચો[સ માગI îુ ંહશ?ે ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. દ8રયા 8કનાર) માગ© પ*લ2તી દ)શ મારફતે તેમન ેન લેવાના ભગવાનOુ ંîુ ંકારણ હY ુ?ં __________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પ*લ2તીઓ શ8કતશાળ# યો]ા હતા, vુશળ અને L]ુના આwિુનક શ™ોથી સíજ હતા. તેઓએ lમૂBય 

દ8રયાઇ :દ)શનો દાવો કયë હતો ક) ! દ*(ણમા ંગાઝા અને ઉåરમા ંજો+પા વZચે િવ2તર)લ છે. 

ઈ¶ાએલીઓએ ઇQ+ત છોડ# જÉુ ંઅને L]ુમા ંઆ માણસો સાથે સામસામે આવી જÉુ ંતે îુ ંથLુ ંહશ ે

તે તમે èણો છો? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ િનણIય અમન ેઈxરના સબંધંો અન ેઈ¶ાએલીઓ સાથેના સબંધં િવશે îુ ંકહ) છે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

5. |લોક 18 કહ) છે, "પરંY ુ__________ લોકો દોર# ... તઓે કયા 8દશામા ંગયા? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. |લોક 19 મા ંઆપણે îુ ંશીખી શક#એ? ________________________________________________ 

7. જોસેફ lલૂી ન હતી ઇઝરાયલી 0<ુો તઓે શપથ લીધા હતા શપથ યાદ (ઉ7પિå 50:25). 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

8. |લોક મા ં22 લોકો સાથ ેસબંધં દર)ક જHયાએ અથવા 2થાન îુ ંછે? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. આ b2થિત ઈ¶ાએલીઓન ેકઈ વાતચીત કરશ?ે આ પણ òુઓ |લોક 18. ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

"'-Q.: િનગIમન 14 ઇãજ+તના રાè અને તેમના અિધકાર#ઓએ તેમના ãજ¨# çુ|મન, ઇઝરાયલીના 

નાટÕા7મક ^bુ:તથી ચાf ુરાõLુ ંછે. એક એÉુ ંિવચારશે ક) ઈ¶ાએલીઓના 8હજરતની વાતાIમા ં

ઈ¶ાએલીઓએ ઇãજ+તવાસીઓને f ૂટં# લીધા હતા અન ેતેમને તમેના çુઃખથી çૂર કયાI હતા. વાચક 

રાહતની િનસાસા xાસ લવેા માગંે છે. છે.લ,ે તેઓ મફત છે! પરંY,ુ 8હÆ ૂરાhS તેના ñર òુલમ હ)ઠળ 

રાખવામા ંçુ|મનOુ ંઅOવુતz છે. 
 

નRધ: !મ આપણે આ વાતાI Bયાનમા ંલઈએ, વાતાIના તØયોને શોધવાOુ ંયાદ રાખો. :~ 0છૂો: શNદો 
અમને îુ ંકહ) છે? આગળ, 0છૂો: ઈxર િવશ ેસ7ય îુ ંછે ! આ વાતાI દશાIવે છે? તેમના લોકો માટ) તેમના 
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સભંાળ, âયb:ત7વ, સભંાળ અને *ચ{તાઓ !વી વ2Yઓુ િવશે આપણ ેîુ ંશીખી શક#એ? આ લોકો સાથે તે îુ ં
કર) છે? અને છે.લ,ે આ અ\યાસમા ંઆપણે આપણા Qવન માટ) અથI અને એ;+લક)શન જોવા માગીએ છ#એ. 
અમને :~ 0છૂ# આપવાની જVર છે: આ ઘટના ક) ! ક)ટલો સમય પહ)લા બAયો છે આ! મારા Qવન માટ) 
કોઈ Cસુગંતતા છે? 

 

4R"6 : ચાલો ચાf ુરાખીએ િનગIમન 14: 1-31 વાચંો જો તમ ેઉ.લે*ખત િવિવધ 2થળોOુ ં2થાન 

શોધવાનો :યાસ કરો છો, તો તમન ેક)ટલીક તકલીફ પડ# શક) છે. નકશા પર ક)ટલીક સાઇ–સ મળતી નથી 

કારણ ક) ઇિતહાસકારોને આ :ાચીન 2થળોની ચો[સ 2થાન ખબર નથી. દાખલા તર#ક), લાલ સ^jુના 

7ોિસ{ગની ચો[સ જHયા èણીતી નથી; તેમ છતા,ં સશંોધકોએ મોટાભાગની જHયાએ બાઇબલની હક#કતો 

અને જમીનOુ ં2થાન ન[# કLુó છે. 
 

к4-#: 

 

1. છદંો 1 અને 2 મા ંભગવાન ^સૂાને Cચૂવે છે ùયા ંલોકો િશ*બરમા ંછે. |લોક 3 મા ંભગવાનની તકI 

îુ ંછે? _________________________________________________________________________ 

2. ઈxર) ^સુાને îુ ં|લોકમા ંîુ ંથશે કáુ ં4? 

 એ. ફાsુન ? _____________________________________________________________ 

 બી. ભગવાન માટ)? _____________________________________________________________ 

 સી. ઇãજ+તવાસીઓન?ે __________________________________________________________ 

3. દરિમયાન, ઇãજ+તમા ંપાછા (|લોક 5) ... 

 એ. ફાsુન અને તેના અિધકાર#ઓ સાથે îુ ંથLુ?ં ______________________________________ 

 બી. તેમની *ચ{તા îુ ંહતી (|લોક 5)? _______________________________________________ 

 સી. îુ ંફાVન કLુó (છદંો 6-9)? |લોક 7 અને 9 મા ંતમેણે îુ ંકLુó? _________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

તેમનો િનણIય ôબૂ જ મહ7વ0ણૂI લાગતો નથી, પરંY ુîુ ંથશે ત ે:કાશમા,ં આ મોટા પાયે 

ઇãજ+તની લ|કર# b2થિતને અસર કરશે. 

4. ભગવાન îુ ંકLુó (|લોક 8)?________________________________________________________ 

5. ઇãજ+તવાસીઓએ îુ ંકLુó (|લોક 9)?_________________________________________________ 

6. ફાVનની નQક આવીને ... 

એ. ઈ¶ાએલીઓ ડર# ગયા છે! ùયાર) તેઓએ જોLુ ંક) િમસરવાસીઓ તેમની પાછળ vચૂ કર# રXા 

હતા 7યાર) તેઓએ યહોવાન ેપોકાર કયë. તેઓએ ^સૂાને îુ ંકáુ?ં 
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i. ____________________________________________________________________________ 
ii. ____________________________________________________________________________ 
iii. ___________________________________________________________________________ 
 

7. બી. ના Pતે îુ ંછે |લોક 12? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. છદંો 13-14: દ)ખીતી ર#ત,ે ઇઝરાયેલ વા2તિવક çુદIશામા ંછે ફાsુન તેમની પીઠ પર છે સ^jુ તેમની 

સામે છે. તઓે ફસાયેલા છે. મોસેસ લોકોને îુ ંકહ) છે ક) તેમને કરÉુ ંજોઈએ? ભગવાન îુ ંકરશે ક) 

મોસેસ îુ ંકહ) છે? 

 એ. લોકો: _______________________________________________________________ 

 બી. લોકો: ______________________________________________________________ 

 સી. ભગવાન: ____________________________________________________________ 

 ડ#. ભગવાન: ____________________________________________________________ 

 ઈ. લોકો: _______________________________________________________________ 

 

'"( 0 

 

"'-Q.: એક એÉુ ંઅથI થાય છે ક) મોસેસ એક ભયાવહ માણસ છે. આ બધા ભયભીત લોકો! આ 

શ8કતશાળ# સેના પછ# vચૂ! અનતં રણ અન ેઆ મહાન સ^jુ ?ારા હ)િમડ)! દર)ક મોસેસને નેતા તર#ક) અને 

તેઓ !મની તરફ દોરતા હતા તે બ“ ેમાટ) ભાર) ભય હતો. |લોક 15 મા ંએÉુ ંલાગ ેછે ક) ^સુા પણ 

ભગવાનન ેપોકાર કર# રXા છે. ùયાર) પ8રb2થિત સૌથી િનરાશાજનક લાગ,ે ભગવાન કહ) છે, "તે સમય છે!" 

તે કાયI કરવા માટ) તૈયાર છે અને મોસસેને ઓડIર આપવાOુ ંશV કર) છે. ઍ:શન! 
 

S."."!: તે આગળ વધો સમય છે, પરંY ુùયા ંખસેડવા? 

 

1. મા ંતેOુ ં:થમ ઓડIર îુ ંછે |લોક 16? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. માતાનો ભગવાન 2ટાફ મહ7વ યાદ એક (ણ લેવા દો. આ પQેસની સમી(ા કરો: 

 એ. િનગIમન 4:17 ________________________________________________________ 

 બી. િનગIમન 4:20 ________________________________________________________ 

 સી. િનગIમન 7:19 ________________________________________________________ 

ઈxર) મોસેસન ે2ટાફ લેવા અને ચમ7કા8રક *ચµો કરવા માટ) તેનો ઉપયોગ કરવાની Cચૂના 

આપી. ùયાર) ^સૂાએ કમIચાર#ઓનો ઉપયોગ કયë, 7યાર) ઈxર) ઇãજ+ત સામ ેિવપિåઓના 
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2વVપમા ંતેમનો äકુાદો લાâયો, પરંY ુતેમણે તેમની તરફ)ણમા,ં તેમની vૃપા અને દયા લાવી, 

ઈ¶ાએલીઓને તેમની સાથ ેઅને ઇãજ+તવાસીઓ વZચ ેભેદ કયë 7યાર). 

3. |લોક 16 મા ંઆપણે જોઈ શક#એ છ#એ ભગવાન તેમના લોકો માટ) :ેમમા ંકામ કર) છે પરંY ુતે 

ઇãજ+તવાસીઓ પર äકુાદો લાવવાનો છે. ^જુબ ભગવાન îુ ંકર# રáુ ંછે |લોક 17? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આખર), ભગવાન ફાsુન અન ેતેના બધા સૈAય ?ારા ગૌરવ :ા+ત કરવાના છે. 18 |લોકમા ંભગવાન 

îુ ંôબૂ 2પhટ કર) છે? _____________________________________________________________ 

5. હવે આપણ ેદ)વના દ)વçૂત િવષે îુ ંકહ)વાLુ ંછે? _________________________________________ 

6. :લાઉડના 2તભં િવશે îુ ંકહ)વાLુ ંછે? _________________________________________________ 

7. મા ંîુ ંઅસામાAય ઘટના થાય છે |લોક 20? ___________________________________________ 

8. તમારા પોતાના શNદોમા ંવણIવો ક) આગળ îુ ંથશે: __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

'-T+61ш$: થોડો સમય લો અને િવચાર કરો ક) તે ઈ¶ાએલીઓમાથંી એક બનવા !Éુ ંહY ુ.ં 
 

1. જો ÷તરરાhS#ય પ<કાર) આપના અOભુવની ^લુાકાત માટ) તમાર# પાસે સપંકI કયë હોય, તો તમે 

િવxને îુ ંèણવા માગો છો? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે અAય બાòુ પર જવા માટ) તમારા ધસારોમા ંxાસ બહાર કંઈક હોઈ શક) છે. િમસરના લોકો 

તમાર# પાછળ પડ◊ા છે અને ફાsુનના ંઘોડાઓ, રથ અને ઘોડ)સવારો તમ ેઅOસુર# રXા છો. îુ ં

તમને એમ નથી લાગYુ ંક) ùયાર) તેઓ પાણીની 8દવાલોનો સામનો કરતા હતા 7યાર) તેઓ તેમના 

ÿ ૂટંણમા ંપડ◊ા હોત ક) ઇઝરાયલના ભગવાન ભગવાન છે? 7યા ંબીòુ ંકોઈ નથી તમ ેîુ ંકLુó હોત? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

S."."!: પરંY,ુ ઇãજ+તવાસીઓના Çદયમા ંકઠણ બALુ ંહY ુ,ં !મ ભગવાન કહ)તા હતા. તેઓ સ^jુમા ં

ઈ¶ાએલીઓOુ ંઅOસુરતા હતા. પછ# રા<ે છે.લા ઘ8ડયાળ દરિમયાન ભગવાન ^ ૂઝંવણ મા ંઇãજ+તીયન 

લ|કર ફŸક# દ#ધો એ યાદ રાખÉુ ંરસ:દ છે ક), "રા<ે છે.લો ઘ8ડયાળ" એ સમયે એવો સમય હતો ùયાર) 

આûયIજનક †મુલો થયો હતો. અન,ે îુ ંઆûયI! îુ ં^ ૂઝંવણ! 
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1. મા ંઇãજ+તના લ|કરને îુ ંથLુ ં|લોક 25? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઇãજ+તવાસીઓએ કોને એમની િવsુ] લડ◊ા હતા? તે ઈ¶ાએલીઓ હતા? તે ôબૂ જ કાળQ0વૂIક 

વાચંો. "અને ઇãજ+તવાસીઓએ કáુ,ં 'ચાલો ઈ¶ાએલીઓની સામ,ે ઇãજ+તવાસીઓ સામે 

________________________ લડાઇ _______ ________________ માટ) ચાલો.'" શાFNદક ર#તે, 

બધા ઈ¶ાએલીઓ çૂર ચા.યા ગયા હતા. 
 

'"( 7 

S."."!: ભગવાન ઇQ+ટ પર તેમના äકુાદો èહ)ર તેઓ !મ ન8હવY ્હતા, તઓે ઈxરની છટvંુમા ં

ચા.યા ગયા હતા. ભગવાન મોસેસ અન ેઇઝરાયેલીઓ સાથે હતા. 
 

1. એકવાર તેઓ Cરુ*(ત ર#તે પહRચી ગયા હતા, પછ# ^સૂા માટ) ભગવાનની Cચૂના îુ ંહતી (|લોક 

26)? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. |લોક મા ં27 મોસેસ પાલન કરતા હતા.ં તેમણે સ^jુ પર તેનો હાથ લબંાâયો અન ે___________ 

________________________________________________________________________ 

3. વાતાIનો Pત îુ ંહતો? ઇãજ+તવાસીઓને îુ ંથLુ?ં _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

'-T+61ш$: ઇãજ+તની લ|કરનો નાશ થયો હતો. |લોક 28 આપણને કહ) છે ક) તમેાનંી એક પણ બચી ન 

હતી. હવે, ફર#થી વાચંો |લોક 29-31.  
 

1. "પરંY ુઇ¶ાએલના લોકો ..." ફાsુનના સેનાથી îુ ંિવપર#ત? સåા અને શb:તનો દ)ખાવ કોણ હતો? 

Kમુાવનાર કોણ દ)ખાયા? કોણ સગં8ઠત સૈAયની તમામ vુશળતા ધરાવે છે? કોણ વાદળ અને 

અbHનના થાભંલા િસવાય કîુ ંજ લાગYુ ંહY ુ?ં અAય િવપર#ત િવચારો િવ!તાઓ અને Kમુાવનારા. 

2. અને, ઈ¶ાએલીઓ 8કનાર) જોતા હતા અને તેમના çુ|મનને ^તૃ જોયા હતા. તેમના ભય યાદ છે 

અને ક)વી ર#તે તેઓ ભગવાન માટ) üમુરાણ? આ આ(પેો હતા: 

 એ. __________ અમને ^7ૃL ુપામે માટ) રણ માટ) લાâયા 

 બી. __________ અમને આ કLુó છે 

સી. રણમા ં________ ની સરખામણીએ ઇãજ+તવાસીઓની સેવા કરવી અમારા માટ) વw ુસાsંુ 

હોત. અને હવ,ે 8કનારા પર ^તૃ કોણ છે? 
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3. ભગવાન ઇãજ+તવાસીઓ સામે તેમની મહાન શb:ત :દિશ⁄ત ઈ¶ાએલીઓ પર આ îુ ંતફાવત છે 

(|લોક 31)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 
 

<"66 :U- 7)V6 ш х ; A9;: 

 

1. િનગIમન 13:17 મા ંઆપણે જોઈ શક#એ છ#એ ક) ભગવાન તેમના લોકોOુ ંર(ણ કર) છે. શNદો 

અમને આ îુ ંકહ) છે? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સૌથી સહ)લો અથવા uૂંક# ર#ત લાબંા ગાળે ªેhઠ ક) સલામત નથી. તેમના માટ) તેમની સભંાળન ે

કારણે તેઓ èણતા હતા ક) લાબંા સમય Cધુી ર2તો ªેhઠ હતો ... અથવા ત ેîુ ંછે? 

2. િનગIમન 14: 11-12 મા ંતેમની ફ8રયાદોનો િવચાર કરો. આપણ ેઈxરના લોકો િવશ ેîુ ંશીખી 

શક#એ? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ùયાર) તેઓ ભયભીત અન ેuૂંક# નજર) ચઢાવે છે 7યાર) ભગવાન તેમની સાથ ેક)વી ર#તે વતIશ?ે ____ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે îુ ંિવચારો છો ક) મેઘના 2તભંને 8દવસ ે8દવસે દોર# èય છે અન ેઆગના 2તભં ેરા<ે :કાશ 

આપવો તે îુ ંછે? તમે ક)વી ર#તે એમ માનતા હોવ ક) આ અલૌ8કક વ2Y ુભગવાન, તેમના ભગવાન, 

તેમના માટ) કર# રXા હતા? ________________________________________________________ 

5. îુ ંતમે ઈ¶ાએલીઓ કરતા ંઅલગ ર#તે વતIન કLુó હોત? ક)વી ર#તે? શા માટ)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-X: îુ ંતમે èતે ! ર2તો િવચારો છો તેના કરતા ંવw ુલાબંો સમય આવી ગયો છે અન ેતે આવવા 

માટ) હમંેશા ંલાગી રáુ ંછે? નોકર#ની b2થિત કદાચ તમાર# ÷ખ ક) કાર8કદºમા ંપડ◊ો છે ક) ! તમે કરવા 

માગતા હતા ... કદાચ કોઈ સબંધં Tાયં જ ચાલ ેતેÉુ ંલાગYુ ંનથી અથવા ગભાIવ2થાની ધારણા એક 

િવલીન 2વ+ન જણાય છે ... કદાચ 2કાયરોટÅગ ખચI કૉલેજના ખચI સાથ ેિશ(ણ તમારા ભિવhયમા ંબધા 

પછ# નથી ... 
 

1. જો ભગવાન એક ભગવાન છે ! આપણી કાળQ રાખ ેછે અને અમને ર(ણ આપે છે, તો †ુ ંક)વી 

ર#તે èüુ ંú ંક) ત ેમારા Qવનની આ *ચ{તાઓની સભંાળ રાખે છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. જો તે èણતા હોય ક) ત ેBયાન રાખે છે અન ેતેOુ ંર(ણ કર) છે તો તેનો અથI એ નથી ક) †ુ ંતે 

નોકર# ક) ગભાIવ2થા અથવા િશ(ણ મેળવવા જઈશ, તનેો અથI îુ ંથાય? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. †ુ ંકઈ ર#તે તે ન[# કsંુ ú ંક) ઈxર મારા માટ) îુ ંકર) છે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)7#1;Y;: 

 

1. îુ ંતમે કોઈ સમય યાદ કર# શકો છો ùયાર) તમે કોઈ જHયાએ જવાની કોઈ જHયાએથી િનરાશામા ં

ઘરેાયેલા છો? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે સમયે ùયાર) તમને લાગ ેછે ક) çુ|મન અિવરતપણે તમાર# પાછળ છે, 7યાર) તમારા િવનાશOુ ં

કારણ ન[# કર) છે? ______________________________________________________________ 

કદાચ તમે એક âયસન અથવા અિનવાયI વતIન સાથે સઘંષI કરો ! તમને એકલા ન દો કરશે. 

કદાચ તમાર# પાસે તમારા Qવનમા ંએક âયb:ત છે ! ખરાબ :ભાવ ધરાવે છે અને તે પાછો નહÅ 

આવે. કદાચ તમે ડર અને *ચ{તા, અથવા લાલચના ઘરેા ખીણો, અથવા એકલતા ! 8ડ:ેશન તરફ 

દોર# èય છે તેનાથી ઘડવામા ંઆવે છે. 

3. િનગIમન 14: 13-14 થી તમને îુ ંઉåજેન મળે છે? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે ભગવાન િવશ ેîુ ંસ7યો èણો છો !નાથી તમે çૃઢ રહ# શકો છો? તમે ક)વી ર#તે èણો છો તે 

તમારા માટ) લડ) છે? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

'"( > 

O!-6ш01#: સ^jુની પાર કરતા ઇઝરાયેલીઓની આ વાતાI કદાચ સેિસલ બી ડ# િમલેની 8ફ.મ ધ ટ)ન 

કમાAડમેA–સ ?ારા રòૂ કરવામા ંઆવી હશે. આ ^વૂી હોલીÉડુની તમામ 1 9 50 ની િસનેમા ટ)કનોલોQ 

સાથે આ ઇવેAટન ે*ચિ<ત કર) છે. તમે િનગIમનમા ંર)કોડI થયેલી વાતાI વાચંી લીધી છે. િનઃશકંપણ,ે !મ તમે 

આ અ\યાસો ?ારા કામ કLુó હY ુ ંતેમ તમારા મનમા ંતેના ક)ટલાક *ચ<ો હતા તમામ ક.પનીય માનિસક 

2લાઇßસ અન ેçૃ|યો સાથ,ે ભગવાનએ અમન ેQવતં બનાવવા માટ) F27+ટ આપી છે. તમને 2મરણશb:ત 

14: 10-14 મા ંજોવા મળેલી j|ય સાથેની તમાર# F27+ટમા ંF27+ટ ^કૂવામા ંઆવે છે. ફાsુનના સૈAય આસ“ 

છે. આતકંમા ંતઓે તેમના મોત òુઓ. તઓે પોતાન ેકબ!, નાશ, અને તે પણ ^તૃ ક.પના. આવા ભયના 

ચહ)રામા,ં મોસેસ 13 અન ે14 મા અBયાયમા ંમળેલો †કુમ આપ ેછે. 
  



16 

ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પbં:તઓ લખો. તેમને મમેર#મા ં^કૂો આ પછ#ના 8દવસોમા ંતમે ભયકંર 

પ8રb2થિતઓનો સામનો કર# રXા હોવ 7યાર), ùયાર) çુ|મનનો સપંકI થાય છે અન ેતમે દર)ક બાòુએ હ)મીડ 

અOભુવો છો 7યાર) વખત જોવા મળે છે. તમારા કાડI પર આ સજંોગોમા ંસ*ં(+તમા ંનRધ કરો. !મ !મ તમ ે

મોસેસના આ શNદોને યાદ રાખો ક) ભગવાન તમાર# શાિંત સાથે ! ર#તે બધી સમજણ પસાર કર) છે તે ર#તે 

તમાર# પાસે આવ ેછે. તમાર# શb:તનો અOભુવ કરો કારણ ક) તમે દઢ છો અને તમારા બચાવ òુઓ કારણ 

ક) ભગવાન તમારા માટ) લડ) છે. તેમના વફાદાર કાળQ અને ર(ણ માટ) આભારિવિધ અને :શસંા તમારા 

શNદો લખી સાથ ેસમા+ત. 
 

)"!<$": હ) :l,ુ તમે માર# સભંાળ રાખો છો અને મન ેબચાવો છો. તમ ે8દવસ દરિમયાન ઈ¶ાએલીઓન ે

માગIદશIન આપવા માટ) વાદળનો આધાર2તભં આ+યો અને રા<ે તેમને :કાશ આપવા માટ) આગનો 

આધાર2તભં આ+યો. તમે દશાIâLુ ંહY ુ ંક) તમાર# હાજર# હમંેશા તેમની સાથે હતી. તમારા શNદ ?ારા મને ! 

éાન આવે છે તે મન ેમાગIદશIન આપવા બદલ આભાર. |યામ અને ^|ુક)લ 8દવસોમા ંપણ મને હાજર# 

આપવા માટ) તમારો આભાર. મારા માટ) માર# લડાઇઓ લડવા માટ) આભાર અને મને મારા çુ|મનો ઉપર 

િવજય આપવા બદલ આભાર. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

,Z.""$: િનગIમન 15 મા ંઆપણે ! ગીતOુ ંવણIન કLુó છે તે ^સૂા અને ઇ¶ાએલીઓએ ઇãજ+તવાસીઓ 

પાસેથી úટકારો આ+યા બાદ ગીત ગાLુ ંક.પનાશીલ આનદં, િવજય ઉજવણી ક.પના! આ િવજયOુ ંતેમOુ ં

ગીત છે. તઓેએ ભગવાનન ેગાઈને જવાબ આ+યો. આ ^|ુક)લ છદંો નથી અને વાચંવામા ંથોડ# િમિનટો 

લેશે. તે વ2Yઓુની નRધ લો ! "†ુ"ં થી શV થÉુ ંઅને ભગવાનએ îુ ંકLુó છે તે જણાવો. પછ# ભગવાન ! 

છે તે માટ) ઇઝરાયલની સદંભI ઉઘાડ# ! તે શNદો ઓળખવા :7યેક સદંભI માટ) દર)ક કૉલમ ભર# શકાશે 

નહÅ. 
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 4:H'<  "[/: к-9ш…" '()"$ \/: к?/]  '()"$ к%6 A6? 

lતૂ0વૂI િનગIમન 15: 1 
 

ભગવાન માટ) ગાય 

 

તેણે ઘોડો અને સવારને 

સ^jુમા ંફŸક# દ#ધો 
 

અ7યતં ઉ“ત 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

િનગIમન 15:19 મા ંઇ¶ાએલીઓના િવજયન ેલીધ ે! બALુ ંતેનો સ*ં(+ત સારાશં છે. અને છે.લ,ે છદંો 20 

અને 21 મા ંઅમ ે™ીઓ તેમના ખજંર# સાથે O7ૃય અને િમ8રયમ, મોસેસ અને આરોનની બહ)ન, :બોિધકા 

સાથે ગાવાOુ ંòુઓ. તેમણે ગાય છે શNદો નRધો ... 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

,-X: તઓે બધા ભગવાન માટ) ગાLુ ંછે માટ) તેમણ ેôબૂ મહાOભુાવ છે! આપણ ેપણ યાદ રાખÉુ ં

જોઈએ ક) ભગવાન આપણને આપણા Qવનમા ં^|ુક)લ સજંોગોમાથંી ^:ુત કર) છે અને આપણી આભાર અને 

:શસંા તેને આપીએ છ#એ. :કરણ 15 માથંી શNદો તમને તમારા Qવનમા ંલાવવામા ંિવજયની ઉજવણી 

કરવામા ંસહાય કરશે. શા માટ) તે આપન ેઆભાર અને :શસંા કરવા :ેર) છે? ભગવાન તમને કહ) છે 

સાભંળવા :મે તે ક)વી ર#તે શ8કતશાળ# અને ભâય છે!______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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#!6 '-9 /ш% 

 
 

"'-Q. 

 

અમે ક)ટલી ઝડપથી lલૂીએ છ#એ! ઈ¶ાએલીઓ અલગ ન હતા પાણી અને ખોરાકની ^ળૂlતૂ જV8રયાતો 

તેમના રણની ^સુાફર# માટ) જVર# હતી, પરંY ુઆ ક)વી ર#તે 0ણૂI થÉુ ંજોઈએ? ભગવાનએ ફાsુનના 

લ|કરના િવનાશ સાથ ેતેમના ર(ક તર#ક) તેમની શb:ત દશાIâLુ ંહY ુ ંઆ પાઠમા ંભગવાન અવલોકન 

ઇઝરાયેલ :દાતા તર#ક) તમેની સåા િનદશIન. 
 

ùયાર) Qવન માટ) આવ|યક કંઈક આવ|યક હોય 7યાર) તમે ક)વી ર#તે :િતસાદ આપો છો? તમાર# સામાAય 

:િત87યા îુ ંછે? ઇઝરાયેલ એક આદત હતી ત ેîુ ંહY ુ ંતે શોધો. તે તમન ેપ8ર*ચત અવાજ કર) છે? તે સમયે 

કોઈ જHયાએ બા*લશ લાગYુ ંનથી, તે સમયે ક) îુ ંLવુાન ક) É]ૃ, અમે બધાએ એક જ :કારની :િત87યા 

આપી છે !મ ઇઝરાયેલએ કLુó. 
 

પરંY ુîુ ંઈ¶ાએલOુ ંવતIન ભગવાનન ેપોતાના લોકોની સભંાળ રાખતા નથી? તેમણે 0રૂ# પાડવામા ંઅન ે

આéાપાલન તેમન ેકહ)વામા ંઆવે છે. ક)વી ર#તે ભગવાન તેમના આéાભગં િનયિં<ત òુઓ. એક જ8ટલ 

સ7ય તેમણે ઇZછતા હતા ક) તેઓ તેમના લોકો સાથ ેએકબીèની !મ èણે અન ેસમજશે: "†ુ ંભગવાન ú.ં" 

ઇઝરાએલ પર "†ુ ંભગવાન ú"ં નો અથI îુ ંછે? "†ુ ંભગવાન ú"ં îુ ંવાતચીત કરશ?ે િવxમા ંઇઝરાયેલ 

આવી હોત? 
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'"( % 

"'-Q.: િનગIમન, લેવીટ#કસ, સõંયાઓ અને 0નુિન⁄યમના બાક#ના અBયાય ઈ¶ાએલીઓના રણની 

અOભુવોની વાતાI કહ) છે. મોસેસ તેમના નેતા છે ઈ¶ાએલના ઇિતહાસના આ સમયગાળા દરિમયાન, 

ભગવાન એવા લોકોન ેઆકાર આપતા કામ કરતા હતા !મણે અAય રાhSોન ેસા(ી આપી હતી ક) તઓે 

તેમના ભગવાન ભગવાન હતા અને તેઓ તેમની સાથે સકંળાયેલા હતા. ભગવાન તેમના વડવા વચન 

આ+Lુ ંહY ુ ંક) કનાનની જમીન તેમના વારસા તર#ક) છે. હવે તેઓ ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે પ8ર0ણૂIતાની 

તરફ તેઓ ગયા હતા. 
 

પરંY,ુ ર2તામા ંવ2Yઓુ થઈ છે. એક સ^દુાય આકારની અને મો.ડ)ડ જVર લોકોને તેમના ભગવાન િવશ ે

અને તેઓ તેમની સાથ ેરહ)É ુ ંતે ઇZછતા સબંધં િવશે èણવાની જVર હતી. તેમન ેએ સમજÉુ ંજVર# હY ુ ંક) 

તેઓ ક)વી ર#તે Qવતા હતા અને તેના પર ભરોસો રાખવો જોઈએ ક) તેઓ અAય રાhSોનો ભય રાખશે 

કારણ ક) તે તેમના ભગવાન હતા. અન,ે ઈ¶ાએલીઓને સમજÉુ ંજVર# છે ક) આéાપાલનથી શાપમા ં

આશીવાIદ અને આéાભગં થયો. 
 

અમાર) એકવાર ફર# એક વખત જવાની ક.પના કરવાની જVર છે. યાદ કરો ક) ઈ¶ાએલીઓ ઇãજ+તમા ં

Kલુામ હતા. યાદ રાખો ક) તેઓ îુ ંમા< લાલ સ^jુના 7ોિસ{ગ અન ેફ)રોની લ|કરના િવનાશનો અOભુવ 

કયë છે. હવ,ે તે શાતં છે. મઘે ઉઠાવી લીધો છે અને તમેના નેતા તેમને ચાલ પર છે. િનઃશકંપણ,ે આ સમય ે

જગંલીમા ંતનેા પડકારો હતા આ પાઠમા ંઅમ ેતે પડકારોમાથંી એક શોધીîુ.ં 
 

4R"6 : િનગIમન 15: 22-27 વાચંો. લોકોની :થમ ^ળૂlતૂ જV8રયાત îુ ંછે? _____________________ 

 

к4-#: 

1. તમારા નકશાને નો સદંભI લો. િસ8રયાઇ ?ીપક.પના ઉåર#ય :દ)શમા ંîરૂના ડ)ઝટIને ઓળખવામા ં

આવશે. તમ ેપણ મારા શોધી શકો છો, તેમ છતા ંતેOુ ંચો[સ 2થાન ચો[સ નથી. તે મારહમા ંછે ùયા ંઆ 

વાતાI થાય છે.  

2. તેઓ રણમા ંક)ટલા સમયથી ^સુાફર# કર) છે? ___________________________ તેઓ îુ ંશોધી રXા છે? 

_______________ ùયાર) તેઓ છે.લે પાણી શોધ,ે 7યાર) સમ2યા îુ ંછે? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. લોકોની તા7કા*લક :િત87યા îુ ંછે? ______________________________________________________ 

તેઓએ ^સૂાને îુ ંકáુ?ં __________________________________________________________________ 

યાદ રાખો, તે લાબંા સમય Cધુી ભગવાન લાલ સ^jુ પર તેમની મહાન શb:ત :દિશ⁄ત કયાI નથી. 

4. પહ)લેથી જ નેતા †મુલો હ)ઠળ છે. અન,ે તેમના નેતાએ કોને પોકાર કયë? _________________________ 

 એ. ભગવાન મોસેસ îુ ંબતાવે છે? _________________________________________________ 

 બી. અન,ે ^સૂા îુ ંકર) છે? ________________________________________________________ 

 સી. îુ ંથLુ?ં __________________________________________________________________ 

5. |લોક 26 મા ંભગવાન એક †કુમના^ુ ંબનાવે છે, લોકોને કાયદાOુ ંપર#(ણ કરવાની ર#ત તર#ક) તેમOુ ં

પાલન કરÉુ.ં આ કાયદો તનેા માટ) બે ભાગ છે. :થમ ભાગ "જો તમે" શV થાય છે અને બીજો ભાગ "†ુ ં

ચાલશે" Oુ ંવચન આપ ેછે. 
 

  /% #!6…    [/: к-9ш… 

  

  

  

  

 

1. તે કોણ છે ત ેતેમન ેયાદ કર) છે? ________________________________________________________ 

2. તે તમેને îુ ંકહ) છે ક) ત ેકર) છે? _________________________________________________________ 

ભગવાન તેઓ તેમના ભગવાન છે !મા ંતેમના સબંધં તેમને યાદ કરવા માગં ેછે અને તેઓ તેમના લોકો 

છે.  
 

,Z.""$: 

1. તેઓ |લોક 27 મા ંTા ંઆવે છે? __________________________ તમારા નકશા પર એલીમ શોધો. 

તમે તેને ફ:ત મારહની દ*(ણે મળશે. 

2. એલમOુ ંવણIન કરો: ________________________________________________________ 

અમને ખાતર# છે ક) તેઓ તમેની ^સુાફર# પર ક)ટલો સમય રXા નથી, પરંY ુતેઓ મા< રણની 

બરબાદ# અને ગરમીની ક.પના કર# શક) છે. :વાસીઓના આ િશખાઉ òૂથ માટ) ક)ટfુ ંરાહત આવી 

ગઈ હશે! તે લગભગ એÉુ ંલાગે છે ક) ભગવાન કહ) છે, "મને ખબર છે ક) તમન ેપાણીની જVર છે 

અને †ુ ં0રૂ# પાqુ ંú.ં તે તઓેને એલીમ તરફ દોર# èય છે ùયા ંપાણીના 12 ઝરણા હોય છે! "તેઓ 

ચો[સપણ ેતાજગી આપતા પાણીની જV8રયાત અને પામ É(ૃોના 8દલાસોને èણતા હતા. નRધ: 
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એ*લમ એક સાર# પાણીL:ુત ખીણમા ંઆવfેુ ંછે "એ*લમ" શNદનો અથI "મોટા (અથવા મજüતૂ) 

ઝાડ." 

 

'"( - 

"'-Q.: ભગવાન દયા° અને ઉદારતાથી પાણી સાથે સમ< ઇઝરાયલી સ^દુાય 0રૂ# પાડવામા ંએલીમ 

ખાતે ઓિસસ છોડ◊ા પછ# તેઓ દ*(ણના પાપના રણ માટ) બહાર આâયા. તઓે ક)ટલાક 8દવસો માટ) ફર#થી 

ર2તા પર હતા ઇãજ+તમાથંી લાવવામા ંઆવેલા ખોરાકને આ સમયથી ખાવામા ંઅથવા બગાડવામા ંઆવતો 

હતો. સૈિનકો lõૂયા હતા! ખાy તેમની જV8રયાતોની C*ૂચમા ંઆગળ હYુ.ં 
 
 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 16: 1-5. 
 

к4-#: 

1. આ િવભાગ વાZંયા પછ#, ઈ¶ાએલીઓ િવશે તમે ! :થમ વ2Yઓુ જોયા તમેાથંી એક îુ ંછે? _____ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમની 8ટ+પણીઓ îુ ંહતા? ________________________________________________________ 

તેઓ ઇQ+ટ મા ંîુ ંકáુ ંસાભંળવા (ણ લો. િનગIમન 3: 7; િનગIમન 6: 5 ક)ટલી ઝડપથી તેઓ 

lલૂી ગયા છો.  

3. તેઓ કોની િવsુ] બડબડાâયા?ં _____________________________________________________ 

4. ભગવાન |લોક 4 મા ં^સુાન ેîુ ંકહ) છે? _______________________________________________ 

5. છદંો મા ંતેમની Cચૂનો îુ ંહતા 4 અન ે5? 

 એ. લોકો માટ) છે__________________________________________________________ 

 બી. છ›ા 8દવસે __________________________________________________________ 

6. |લોક ઓવરન ેPતે 4 તેમણે એક રસ:દ િનવેદન બનાવે છે આ વખતે ટ)2ટ îુ ંહતો? __________ 

______________________________________________________________________________ 

આ આéાકાર# એક પર#(ણ હોઈ હતી. ભગવાન તેમને તેમને માટ) તેમના :ેમ િનદશIન તક 

આપવા માટ) જVર#, તેને ભગવાન હોઈ 2વીકારતા, તેમના ભગવાન.  
 

,Z.""$: બાળકના ^ળૂlતૂ જV8રયાતોની કાળQ રાખીને :ેમ સાથ ેિશîનુ ેôબુજ આનદં કર#ને 

માતાિપતા બાળક સાથે સબંધં 2થાિપત કર) છે. !મ !મ બાળક ઉછેર) છે તે બાળકના આéાપાલન શીખવે 

છે. બાળકને ફ:ત િપY ૃCચૂનાઓOુ ંપાલન કરવાOુ ંકહ)વામા ંઆવે છે બાળકની આéાપાલન એનો અથI એ 
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છે ક) બાળક) માતાિપતાને :મેની વાતચીત કરવા માટ) ઉપયોગ કયë છે. બાળક S2ટ અને 2વેZછાએ 

માતાિપતાને આધીન રહ) છે. માતાિપતા ?ારા 2થાિપત :થમ આ :ેમ સબંધં માટ) બાળકનો :િતભાવ છે. 
 

,-X: ùયાર) માતાિપતા, બાળક, િમ< અથવા સહકાયIકરો સાથેના તમારા સબંધંની આéાપાલનની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવી 7યાર) િવચારો. 
 

1. કોણે ટ)2ટ આ+યો હતો? ________________________________________________________________ 

2. જવાબ îુ ંહતો? _____________________________________________________________________ 

3. પ8રણામ îુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________________________ 

 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 16: 6-8. 
 

,Z.""$: 

 

1. છદંો મા ંઇઝરાયેલીઓ માટ) ભગવાન Cચૂનો 4 અન ે5 0રૂતી સરળ લાગYુ ંહY ુ ંપરંY,ુ એક મોટ# 

સમ2યા છે ! સબંોિધત કરવાની જVર છે. |લોક 6-8 મા ંîુ ંહY ુ?ં ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ંઇઝરાયેલીઓ માટ) ભગવાન Cચૂનો 4 અન ે5 0રૂતી સરળ લાગYુ ંહY ુ ંપરંY,ુ એક મોટ# 

સમ2યા છે ! સબંોિધત કરવાની જVર છે. મા ંîુ ંહY ુ ં|લોક 6-8? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ùયાર) બાળક ગæના કર) અને ફ8રયાદ કર) ક) સમ2યા îુ ંહોઈ શક)? તે હોઈ શક) છે ક) ! બાળક તેને 

ક) તેણી îુ ંઇZછે ત ેમેળવી શકતો નથી. અથવા, અફસોસની સાથે ફર# જોÉુ ંતે કારણે તે બડબડાઈ 

શક) છે "જો મા< ..." (|લોક 3). તેની / તેણીની ર#ત ન મળવી એ સમ2યાની મા< સપાટ# છે. 

¿ડા ^ુ̈ ો îુ ંછે? આપણ ેઈxર) ઈ¶ાએલીઓને કલમમા ંîુ ંકરવા કáુ ંછે 4?. ________________ 

4. અમે બધા સåા િવરોધ અમાર) ચાæ િનય<ંણમા ંરાખÉુ ંછે. ભગવાન આ<હ કરતો હતો ક) તે તેમનો 

દ)વ હતો અને તમેણે આ લોકોની આગેવાની માટ) મોસસે પસદં કયë હતો. ^સૂા અને હાVન 

ઈ¶ાએલીઓ છદંો 2 અન ે3 મા ં†મુલો કરવા માટ) :થમ વાT હતા, પરંY ુમા ં^સૂાએ તેમના માટ) 

îુ ં2પhટ કLુó |લોક 7? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓ ^સૂા અને હાsુનની સામે K2ુસે થયા. îુ ંઆ બે માણસો આ મહાન લોકો માટ) ખોરાક 0રૂો 

પાડ# શTા હોત? ^સુાએ |લોક 7 મા ંîુ ંકáુ?ં "અમે îુ ંછે? ______________________________” 

ભગવાન એ હતો ! ખાÉુ ંઅને ìેડ તઓે ઇZછતા હતા તમામ માસં સ+લાય કરશે.  
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6. |લોક ઓવરન ેPતે મોસેસ îુ ંહY ુ ં8? ________________________________________________ 

 

'"( 0 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 16: 9-18.  
 

к4-#: 

1. ની કલમો 9-10: ^સુાન ેસ0ંણૂI ઈ¶ાએલી સ^દુાય ભગવાન પહ)લા ંલાવવામા ંઆવી હતી ક)વી ર#તે 

ભગવાન રણમા ંલોકો માટ) દ)ખાય છે? ________________________________________________ 

2. છદંો 11-12: ઇઝરાયેલીઓના ભડકામને ઈxર ક)વી :િત87યા આપે છે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. |લોક 12: તઓે îુ ંખવડાવશે કારણ ક) તેમની પાસે ખાÉુ ંમાસં હY ુ ંઅને તેમOુ ંપેટ ભર)fુ ંહY ુ.ં ___ 

________________________________________________________________________ 

 

-9T+61ш$: îુ ંત ેથોqુ ંિવ*ચ< લાગYુ ંનથી ક) ફર# એકવાર ભગવાનને તેમની શb:તOુ ંિનદશIન કરÉુ ં

જોઈએ !થી તમેને ખબર પડ) ક) તે ભગવાન છે? ચાલો સમી(ા કર#એ આ દર)ક સદંભIમા ંપ8રb2થિતને યાદ 

કરો ùયાર) ભગવાન આ કંઈક કહ) છે, "અને તેઓ èણશ ેક) †ુ ંભગવાન ú.ં" 

 

 4:H'<      0O!7# 

 

િનગIમન 6: 2, 6-8 

 

 

 

 

િનગIમન 14: 4,18 

 

 

 

 

િનગIમન 15:26 

 

 

 

 

ભગવાન વારંવાર કહ) છે, "પછ# તમે èણશો ..." તે ઈઝરાએલને મા< એટfુ ંજ èણવાની ઇZછા નહોતી ક) 

તે તેમનો દ)વ હતો પરંY ુઇãજ+તવાસીઓ અને બીè બધા પણ હતા. તેમણે પોતાની èતન ેઆ લોકો સાથે 

જોડવાOુ ંપસદં કLુó, ! લોકોએ અને તેમની નોકર મોસસે િવsુ] ફ8રયાદ કર# અને ફ8રયાદ કર#. તેમ છતા,ં 

તેમણે તેમની પહ)લા ંતમેની મહાન શb:ત :દિશ⁄ત કરવાOુ ંપસદં કLુó. ભગવાન ક)વા :કારનો દયા° અને 

K2ુસામા ંધીમા હશ,ે ! લોકોએ તેમના lતૂકાળના Qવનને છોડ#ને ખેદ કરવા બદલ દયા બતાવી છે? તેઓ 
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ભગવાનની િવsુ] ^ ૂઝંવણ કરતા હતા, ! તેમણે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તેમણે અìાહમની પેઢ#  પહ)લા ં

બનાâLુ ંહY ુ ં(પેહલો 17: 1-8). 
 

ફર# એકવાર, િનગIમન 16:12 મા ંત ેકહ) છે, "પછ# તમ ેèણશો ક) †ુ ંતમારો ઈxર ú.ં" 

 

к4-#: 

1. આગળના |લોકમા ંઆપણે èણીએ છ#એ ક) ઈxર) બધા ઇઝરાયલેીઓ માટ) 0રૂતા ખોરાક 0રૂો 

પાડ◊ો. îુ ંથLુ ંત ેતમારા પોતાના શNદોમા ંએક એકાઉAટ આપો (છદંો 13-18) ______________ 

________________________________________________________________________ 

2. જો તમે રણમા ંમાસં માટ) કોઈ આશા ન હોત, તો પહ)લી સા!ં îુ ં:િત87યા હશે ùયાર) ક)વલે ક)öપ 

પર †મુલો કયë? માAયતા? અª]ા? îુ ંતમને લાગે છે ક) તમે "èણશો ક) †ુ ંતમારો ઈxર ú?ં" 

______________________________________________________________________________ 

3. જો તમે રણમા ંમાસં માટ) કોઈ આશા ન હોત, પણ રાત પહ)લા બટ)રાOુ ંમાસં હોત, તો આગલી 

સવાર) તમાર# :િત87યા îુ ંહશે, ùયાર) પાતળા uુકડાઓ ભેગા થવાની રાહ જોઈ રXા છે, 7યાર) 

રણના ત*ળયા પર બરફ પડ◊ા હતા? માAયતા? અª]ા?__________________________________ 

4. મા ંપાતળા uુકડાઓમા ંઈ¶ાએલીઓ îુ ં:િત87યા આપ ેછે |લોક 15? ________________________ 

5. |લોક 16 મા ંભગવાનએ îુ ંઆદ)શ આ+યો હતો? _______________________________________ 

અને, દર)ક પાસે 0રૂતી હતી! 
 

'"( 7 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 16: 1 9-30. 

"'-Q.: મોસેસ લોકોન ેઆદ)શ આપે છે, "સવાર Cધુી કોઈ પણ તેને રાખવાOુ ંનથી." તે લોકોને 

આéાપાલન માટ) બોલાવે છે. લોકો પાસ ેપસદંગી છે ôબૂ સરળતાથી અમે આ રણ j|ય અન ેઆદમ અને 

ઇવ અન ેસપI (ઉ7પિå 3) સાથે બગીચો j|ય વZચે જોડાણ કર# શકો છો. ભગવાન તેમને પણ Cચૂનાઓ 

આપી હતી તઓે સારા અન ેઅિનhટના éાનના É(ૃમાથંી ફળ ખાતા ન હતા ક) તઓે ^7ૃL ુપામશે. જો સવ©એ 

ખર)ખર ભગવાનને કáુ ંહોય તો ત ેપડકાર ફŸક) છે અને તે જ ત ેîુ ંકહ) છે, તે ખર)ખર તેનો અથI îુ ંહતો? એ 

જ પડકાર ઈ¶ાએલીઓ સમ( ^કૂવામા ંઆâયો છે ક)ટલાક લોકોએ સવાર) Cધુી કોઈOુ ંપાલન ન કરવાOુ ં

:lOુ ુ ંઆéા પાળવી જોઈએ. |લોક 20 શV થાય છે, "જો ક) ..." ક)ટલાકએ અનાદર કયë. તેઓએ મોસેસ 

તરફ Bયાન આ+Lુ ંન8હ. તેઓ ક)ટલાક રાતોરાત રાખવામા.ં 
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)7#1;Y;: કોઈ એમ કહ# શક) છે ક) આપણે તમેને દોિષત બનાવી શકતા નથી. તઓે ક)વી ર#તે િવxાસ 

કર# શક) ક) આવતી કાલે વw ુહશ?ે îુ ંતમને લાગ ેછે ક) તમે ફ:ત 8દવસ માટ) જ 0રૂY ુ ંભેKુ ંકરવા માગંતા 

હોવ છો અથવા તો તમે તે કોણ છો ! મોસસેની Cચૂના તરફ Bયાન ન8હ આપ?ે પોતાને સમèવો ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

к4-#: 

1. ઈ¶ાએલીઓ માટ) :થમ વખત વ2Yઓુ ôબૂ સાર# ન હતી. îુ ંખોરાક ક) રાતોરાત રાખવામા ં

આâયો હતો? ____________________________________________________________________ 

2. ^સુાએ તેમની આéાOુ ંઉ.લઘંન îુ ંકLુó? _____________________________________________ 

3. દ)ખીતી ર#તે, ઈ¶ાએલીઓ િનયિમતપણ ેિનયિમત થઈ ગયા અને આéાભગં0વૂIક એકઠ# કરવા 

પહ)લા ંદરરોજ જVર# તેટfુ ંએકિ<ત કLુó. છ›ા 8દવસ માટ) Cચૂનાઓ îુ ંહતા?ં _________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. શા માટ) આ 8દવસનો 7મ બીè 8દવસો કરતા ંઅલગ હતો (|લોક 23)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

આwિુનક શNદોનો ઉપયોગ કરવા માટ), તે કદાચ આમ કંઈક થLુ,ં "સેબથ િસવાય દર)ક 8દવસની 

ખર#દ# કરો અને રસોઇ કરો." આOુ ંકારણ îુ ંહY ુ?ં ______________________________________ 

5. િનગIમન 16:22 મા ંCચૂના જણાવે છે ક) તેઓ ડબલ 8હ2સાને એકિ<ત કરવાના હતા. |લોક 27 

^|ુક)લી Cચૂવે છે તેમ છતા,ં ક)ટલાક લોકોએ îુ ંકLુó? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ^સુાએ |લોકમા ંલોકો સાથ ેK2ુસો કયë હતો. હવે |લોક 28 મા ંભગવાન લોકો સાથ ેK2ુસે છે. તે 

તેઓને કહ) છે ક) સેબ થના આરામનો અથI îુ ંછે. ત ેîુ ંકહ) છે (|લોક 29)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-X: ભગવાન 2વગIમા ંઅને 0Øૃવી બનાવનાર પછ# તેમણે લાગલેા તે પોતાના લોકો માટ) પણ આરામ 

માગંે છે. ત ેèણે છે ક), ùયા ંCધુી તેણ ેઆéા ન કર# હોય 7યા ંCધુી બાક#ના લોકો માટ) અઠવા8ડયાના કોઈ 

ખાસ 8દવસ હશે નહÅ. સબેથ 8દવસ એક પિવ< 8દવસ છે, ! 8દવસે ભગવાન લોકોના 2વા2Øય અન ે

Cખુાકાર# માટ) આપે છે. બાઇબલની યોજનામા ંઈxરના આયોજનમા,ં અમાર# ચોઇસ સેબથના બાક#ના 

ભાગની રòૂઆત કરવામા ંઆવી હતી. હવ,ે ઈxર ઇZછે છે ક) તેમના લોકો તેમને િવxની :િત*બ{*બત કર) 

અને તેમના લોકો એવી ર#તે કર) છે ક) ! બાક#ના 8દવસની 2થાપના કર) છે. આને કારણે ઈ¶ાએલીઓ બીè 

દ)શોમાથંી ભાગ લે છે. ઈ¶ાએલના લોકો તેમના લોકોની સભંાળ રાખ ેછે. તમેણે બાક#ના માટ) તેમની 

જV8રયાત èણતા હતા. બાક#નાએ તેમને તેમના પર :િત*બ{*બત કરવાની તક આપી અને તમેના માટ) 

તેમના દયા° જોગવાઈઓ આપી. બાક#ના લોકો તેમની રચના અને અAય લોકો સાથેના તેમના ^.ૂયવાન 
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સબંધંોની :શસંા કરવા માટ) તેમની 0èૂ અને સમય માટ) સમય આપે છે. ùયાર) અમે આ બાબતો કર#એ 

છ#એ, અમે પણ સબેથના બાક#ના ભાગમા ંભાગ લ ેછે. 
 

:~ 0છૂવામા ંકરવાની જVર છે: તમે તમારા સેબથ ડ) ક)વી ર#તે િવતાવે છે? આ 24-કલાકના સમયગાળા 

દરિમયાન તમારા શર#ર અને આ7મા માટ) તમ ેક)વી ર#તે તાજગી મળેવી શકો છો? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

સેબથ 2વીકાર કરનાર Qવન એ િવxની સા(ી છે ! કોઈ આરામની જVર નથી. 
 

'"( > 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 16: 31-36. 
 

S."."!: ùયાર) ઇઝરાયલેીઓએ પાતળા uુકડા જોયા, 7યાર) તેઓએ કáુ,ં "તે îુ ંછે?" તેઓ èણતા ન 

હતા. તેઓએ પહ)લા ંTાર)ય એÉુ ંકîુ ંજોLુ ંનહોY ુ.ં 
 

1. મા ંઈ¶ાએલીઓ આ િવ*ચ< ખોરાકને îુ ંકહ) છે |લોક 31? ________________________________ 

2. વણIન નRધ કરો: ___________________________________________________________ 

3. |લોક મા ંભગવાન આદ)શ îુ ં32? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન ઇZછતા હતા ક) પઢે#ઓન ેસમજÉુ ંક) આ લોકો :l ુ?ારા ખવડાવતા હતા. નRધÉુ ંરસ:દ 

છે ક) રાતોરાત રાખવામા ંમ“ા સડÉુ ંપડશે પરંY ુભગવાનએ આદ)શ આ+યો હતો ક) ક)ટલાકને 

એકિ<ત કરવામા ંઆવે છે અને તે èરમા ંરાખવામા ંઆવે છે ! પઢે#ઓન ેજોશે. 

4. હારોએ મા“ાના èરને Tા ં^Tૂો હતો (|લોક 34)?_____________________________________ 

આ òુબાની પાછળથી કરારકોશ આકI તર#ક) ઓળખવામા ંઆâયો હતો, ! આખર) અAય વ2Yઓુ ! 

ભગવાનન ેવશંજો માટ) રાખવામા ંઆવી હતી તે રાખવામા ંઆâયા હતા. 

5. ભગવાન ક)ટલા સમય Cધુી મા“ા 0sંુૂ પાડ) છે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

<"66 :U- 7)ш6 ш х ; A9;: અb2ત7વ માટ)ની બે ^ળૂlતૂ જV8રયાતો ખોરાક અને પાણી છે 

આ જV8રયાતો ઇãજ+તમાથંી િવદાય પછ# તરત જ 2પhટ થઈ હતી ભગવાન ઇãજ+ત સામે તેમની લડાઈ 

લડ◊ા હતા અને તમેને îhુક જમીન પર લાલ સ^jુ પાર કરવા સ(મ બનાâLુ ંહY ુ.ં હવે તેઓ ભગવાનની 

આગેવાની હ)ઠળના વચનના દ)શ તરફ જતા હતા. તમેણે તેમની હાજર#ને બધાને સા*બત કર# કારણ ક) તે 

8દવસમા ંવાદળમા ંઅને રા<ે આગ લાગતો હતો. પરંY,ુ તેમની શb:તશાળ# હાજર# લોકો માટ) 0રૂતી ન 
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હતી. ùયાર) તેઓ સ^jુ પર ઇãજ+તવાસીઓ ?ારા ડરતા હતા, 7યાર) તેઓ ફ8રયાદ કરતા હતા ક) તે રણમા ં

મરવાની કરતા ંઇãજ+તવાસીઓને સેવા આપવા માટ) વw ુસાsંુ રહ)શે. ùયાર) તેઓ મારહમા ંકડવો પાણીનો 

સામનો કરતા હતા, 7યાર) તેઓ ^સૂાને ^ ૂઝંાઈ ગયા અને કáુ,ં "આપણે îુ ંપીÉુ ંજોઈએ?" પછ#, ùયાર) તેઓ 

ખાy પદાથëનો ઉપયોગ કરતા હતા 7યાર), તેઓ ઇãજ+તની બધી જ ખોરાક માટ) આYરુ હતા. ફર#થી, તેઓ 

^સૂા િવsુ] 8દલગીર થયા. 
 

વા2તવમા,ં તેમ છતા,ં ^સૂાએ તેમને કáુ ંહY ુ ંક) તેમની ભીડ અને ફ8રયાદ તેમની િવsુ] નથી, પરંY ુ

ભગવાન સામે છે. તેમના તમામ અસYંhુટતા સાથ,ે અમે ક)વી ર#તે ભગવાન જવાબ જોઈ શvંુ? સ^jુ પર તે 

તેમના માટ) L]ુમા ંèય છે, મરહમા ંપાણીને Cગુધં આપે છે, િસકસ ઓફ ડ)ઝટIમા ંતેઓ ખાવા માટ) માસં 

અને મા“ા આપ ેછે. અન,ે તમેણે ચાળ#સ વષI Cધુી આ કLુó! 
 

,-X: 

 

1. આ રણ 8દવસ દરિમયાન દશાIવવામા ંઆવલેા પા<Oુ ંવણIન કરવા માટ) તમ ેકયા શNદો અથવા 

શNદોનો ઉપયોગ કરશો?___________________________________________________________ 

2. îુ ંઆ ભગવાન છે ! તમ ેèણો છો? તેમણ ેક)વી ર#તે તમે પોત ેèહ)ર છે? તમે તેને ક)વી ર#તે 

èણો છો? ______________________________________________________________________ 

3. એક સમય છે ùયાર) તમને દદº ભગવાનનો સામનો કરવો પડ◊ો હતો !ણે તમાર# જV8રયાત 0રૂ# 

પાડ#, એ સમય હતો ùયાર) ઈ¶ાએલની !મ, તમે èણતા હતા ક) તે ભગવાન તમારો દ)વ છે? ____ 

______________________________________________________________________________ 
 

)"!<$": 2વામી, †ુ ંતમારા દદº :ેમ માટ) આભાર અન ે:શસંા કર# શvંુ ú ં! માર# *ચ{તાઓ અને ભય 

હોવા છતા ંસહમત થાય છે. તમે ભગવાન છો, મારા ભગવાન તમ ેમારા Qવનમા ંહાજર છો કારણ ક) તમે 

ઇઝરાયલના Qવનમા ંછો. તમે મારા સાભંળેfુ ંસાભં¡Lુ ંછે અને તમે ફ8રયાદ સાભંળો છો. છતા,ં તમે 

મારામા ંિવxાસની અછતને માફ કરો છો. તમે મને દર)ક 8દવસની આવ|યકતાવાળા ખોરાક અને પાણી 

સાથે િવxાC ુર#તે :દાન કરો છો. †ુ ંતમન ેિવનતંી કsંુ ú ંક) Y ુ ંદદº અને દ)ખભાળ કરનાર તર#ક) મને જોવા 

માટ) માર# ÷ખો ઉઘાડો ક) ! મને આશીવાIદો સાથ ે2નાન કરવા માગંે છે. ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ઈ¶ાએલીઓ કઈ ર#તે Qવી રXા હતા? આ પાઠ તેમના ભડંાર લોકો માટ) ભગવાન આદ)શો ની ઘોષણા 

સમાવે છે તઓે મા< તેમના Kલુામ અિધકાર#ઓની સåાથી બહાર આâયા હતા. હવ ેતેઓ એકબીè સાથે 

સ^દુાયમા ંક)વી ર#તે રહ)É ુ ંતે શોધશે. તેમના લોકો તેમના લોકો તર#ક) Qવવાથી તેમને ક)વી ર#તે 

:િત*બ{*બત કરશે તેના પર ભગવાનની અપ(ેા હતી? ભગવાન તેમના લોકો માટ) તમેના ªેhઠ ઇZછતા! 
 

!મ !મ તમે આ પાઠ ?ારા આગળ વધો ત ેબધાને અવલોકન કરો ક) ! તેને :િત*બ{*બત કરવા માટ) કર# 

શક) છે. મોટાભાગના આદ)શો નેગે8ટવમા ંઆપવામા ંઆવે છે, ! કહ)વા નથી આવડYુ.ં આ અ\યાસ દરöયાન 

આપણે îુ ંકર# શક#એ તે 2વાત¬ંય માટ) òુઓ. 
 

સમાજના Qવન તર#ક) ભગવાન લોકો િવકાસ શV કરવામા ંઆવી હતી તમેણે બધા માટ) પાણી અને ખોરાક 

0રૂો પાડ◊ો. તેમણે બધા પર#(ણ. તેમણ ેબધા Cરુ*(ત તેઓ બધા એક સ^દુાય તર#ક) તેમને :િત*બ{*બત 

કરવા માટ) હતા. îુ ંસ^દુાય તેના પર :િત*બ{*બત કLુó હY ુ ંઆમ, તેથી કોઈ ગેરસમજ હશ,ે કમાAડમેA–સ 

આપવામા ંઆવી હતી. માતાિપતા બાળકો સાથે આÉુ ંકર) છે કૌuંુ*બક Qવન îુ ંછે તે શીખવા માટ) 

માતાિપતા ચો[સ ડોઝ અને ન કર)લા શેર કર) છે. આ બાળકને :િતબિંધત કરવા માટ) આપવામા ંઆવતી 

નથી પરંY ુયોHય વતIન અને ર(ણ માટ)ની સીમાઓ આપે છે. તેઓ તેમના :મેાળ ર(ણ શોBLુ ંતર#ક) 

તેમના લોકો સ^દુાય માટ) ભગવાન કાળQ Bયાનમા ંલો. 
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"'-Q.: કારણ ક) િનગIમન 17 અને 18 મા ંસામ<ીન ેિવગતવારથી આવર# લેવામા ંશકાતી નથી, આ 

:કરણોથી પ8ર*ચત થવામા ંથોડો સમય આપો. િનગIમન 17: 1-7 મા ંબીQ ઘટના થાય છે. ઈ¶ાએલીઓ 

ફર#થી પાણીથી બહાર છે અને ફર# તેઓ ^સૂા િવsુ] ફ8રયાદ કર) છે. તેઓ ^સૂાને 0છેૂ છે ક) શા માટ) તેમને 

મરણ પામેલા રણમા ંલાવવામા ંઆâયા? આ વાતચીત પહ)લા ંથLુ ંછે ક)મ ક) આપણે પાઠ 2 મા ંજોLુ ંહY ુ.ં 

ફર# એકવાર, ભગવાન દયા° પાણી 0sંુૂ પાડ) છે. 
 

  િનગIમન 17: 8-16 મા ંઆપણે તેમની પહ)લી લડાઈ િવષે વાચંીએ છ#એ. કોણ તમેને †મુલો કર) છે? તમારા 

પોતાના પર વાતાI વાચંો અને ક)વી ર#તે ભગવાન ઇઝરાયેલ માટ) િવજય આપ ેછે આ વાતાI :ાથIનાની 

શb:તOુ ંએક ઉદાહરણ છે અને તમે :ાથIનાના તમારા Qવનને િવકિસત કર# શકો છો. 
 

િનગIમન 18 મા ંઆપણ ેèણીએ છ#એ ક), !„ો, ^સુાના સસરા, િમyાનમાથંી રણમા ંજવા માટ) આવે છે. તેણે 

કોના સાથે લાâયા? શા માટ) તે આâયા? ^સુાએ તેની સાથે îુ ંકLુó? યેથોએ îુ ંજોLુ ંઅને îુ ંતેના 0<ુવwનૂે 

!„ોએ સલાહ આપી હતી? તેમની ^લુાકાત પછ#, યેƒો પોતાના દ)શ પરત ફયાI. 
 

S."."!: ઈ¶ાએલીઓ ઇãજ+ત છોડ◊ા 7યારથી લગભગ <ણ મ8હના પસાર થયા છે (િનગIમન 19: 1). 

તેઓ વw ુદ*(ણ તરફ િસનાઇ ?ીપક.પમા ંખસેડ◊ા છે અને િસનાઇના ડ)ઝટIમા ંદ)વના પવIતની નQક છે. 

ભગવાન મોસેસ માટ) કહ)વાય છે અને તેમના કરાર મજüતૂ. 
 

1. મા ંîુ ંકહ) છે |લોક 5? જો તમે _________________________________________________ 

 _________________________________________ પછ# ___________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

2. લોકોએ ùયાર) તેમને ભગવાનની બધી વાતો  આપી હતી 7યાર) તેમને îુ ંથLુ ં(|લોક 8)? _______ 

______________________________________________________________________________ 

3. |લોક 9 મા ં:l ુકહ) છે ક) ત ે^સૂા પાસ ેક)વી આવશે. ત ેક)વી ર#તે આવશ?ે ___________________ 

4. પછ# છદંો મા ં10-15 તેઓ લોકો માટ) Cચૂનો આપે છે તેઓ પોતાને પિવ< કરવા માટ) છે લોq્Iસ 

આવવા માટ) તયૈાર# તેમના સ2ંકાર માટ) ક)ટલાક િનયમો îુ ંછે? 
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 એ. ___________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________ 

 

5. <ીè 8દવસે સવાર) તમારા પોતાના શNદોમા ંવણIવો (|લોક 16-19). ______________________ 

________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

="7!aк 7)7=: આ કલમોમા ં! બધી બાબતોનો ઉ.લખે કરવામા ંઆવ ેછે તમેાથંી તમારા મનમા ંîુ ંઉભા 

થાય છે? શા માટ)?______________________________________________________________________ 

 

ક.પના કરો ક) ઇઝરાયલીના પિવ< દ)વ, પિવ< ભગવાન આવતા હતા અને પવIતની ટોચ પર ફ:ત આગ 

અને wÂૂપાન તર#ક) જોવામા ંઆવશે. |લોક 16 મા ંત ેકહ) છે ક) છાવણીમા ંદર)કને Êજૂતો હતો. તમે લોકોની 

આ :િત87યા ક)વી ર#તે સમèવી શકશો? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

îુ ંઈxરની પિવ<તા તમન ેબીક આપે છે? îુ ંતેમની પિવ<તા તમન ેભય અન ેધામwમૂથી તમારા ચહ)રા 

પર પડવા દ) છે? જો તમ ેલોકોના સ^દુાયમા ંહોત, તો સવIશb:તમાન પરમેxર સાથે આ પવIતની નીચે 

રહ)તા,ં યહોવાહ, યહોવા, ટોચ પર આવતી વખત ેતમાર# પોતાની :િત87યા îુ ંહશ?ે ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

)"!<$": ùયાર) †ુ ંતમાર# પિવ<તાનો િવચાર કsંુ 7યાર) †ુ ંઆûયIમા ંú.ં તમ ેજ આકાશો અને 0Øૃવી 

બનાવી છે. સમય જતા ંપહ)લા ંતમે અb2ત7વ ધરાવતા હતા. તમે તે જ છો !ણે પાણી વહŸZLુ ંછે અન ે

çુ|મનની સેનાને ગળ# લીધી છે. તમે Qવન બચલેા કરવા માટ) દરરોજ પાણી, ìેડ અને માસં આ+યા ંછે. 

હવે તમે તમારા લોકો વZચ ેઆવો અને રહ)વાનો િનણIય કરો છો. તમાર# પિવ<તા બદલ આભાર. માટ) 

આભાર ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( - 

"'-Q.: િનગIમન 20 ટ)ન કમાAડમેA–સ ર)કોડI કર) છે. િસનાઈ પવIત પર યહોવાએ ^સૂાને ! વચનો 

આ+યા હતા ત ેસવI દ)વે કáુ.ં બે વ2Yઓુ નો8ટસ: ^ળૂ લે*ખતમા ંકમાAડમેA–સની સõંયા :થમ, સેકAડ, 
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<ીQ, વગેર) ન હતી. તમામ ચચë કમાAડમેA–સની ગણતર# માટ) સમાન 7મમા ંઉપયોગ કરતા નથી. પાઠ 

3-ભાગો 2 અને 3 મા ંઆપણે :થમ 1-11 પbં:તઓમા ંમળેલ :થમ કમાAડમેA–સ પર Bયાન આપીîુ ંઅન ે

બાક#ના કમાAડમેA–સ ભાગ 4 અને 5 મા ંકર#îુ.ં 
 

,Z.""$: અમે દસ આéાઓના અ\યાસનો :ારંભ કરવા તૈયાર છ#એ, તેમના લોકો માટ) ભગવાનનો 

િનયમ આપણે આગળ વધતા ંપહ)લા ંઅ^કુ વ2Yઓુને સમQ શકાય તે જVર# છે. અમે કાયદાના હ)Yનુે 

સમજવાની જVર છે. શા માટ) દ)વે તેમના િનયમ શા માટ) આ+Lુ?ં માતાનો ભગવાન લો <ણ અલગ હ)Yઓુ 

હતી એક ઉ¨ેશ તેમના લોકોને કોઈ જલદ# અને ÿણૃાજનક અપરાધ કરવા માટ) રાખવાનો હતો. એક 

ઉદાહરણ હ7યા હશે. !મ !મ Sા8ફક અવરોધો ર2તા પર કાર રાખવા અને 8હ8ટ{ગ અથવા તો કોઈની હ7યા 

કરવા માટ) સેવા આપ ેછે, તેથી આ કાયદો તેમના લોકોને ક)ટલાક <ાસદાયક અપરાધ કરવાથી અવરોધે છે. 
 

િનયમનો બીજો હ)Y ુલોકોને બતાવવાનો હતો ક) તઓે પાપીઓ હતા, તે પાપએ તેમOુ ંQવન અને બધી 

રચનાઓOુ ંબીòુ ંબwુ ંજ :સા8રત કLુó હY ુ.ં તેમના Qવન પરમેxરના સ0ંણૂI છબીને :િત*બ{*બત કરવા, 

તેમની છબી ! તેમણે ઉ7પિå 1:27 મા ંબનાâLુ ંહY ુ.ં જો ક), પાપની રચનાને કારણ,ે માણસએ તે છબી 

Kમુાવી દ#ધી છે. મOhુયોન ે:િત*બ{*બત કરવાની ભગવાનની સ0ંણૂI છબી તોડ# અન ેનાશ કરવામા ંઆવી 

હતી. કાયદો એક અર#સો બAયો, !ણે Yટૂ)લા પાપી છબીને બતાવી દ#ધી !ણે ઈxરના 2વVપને બદ.Lુ ંહY ુ.ં 

પાપ લાબંા સમય Cધુી લોકો તેને :િત*બ{*બત કરવાની મòૂંર# આપતો નથી. કાયદો એ બની ગયો ક) ! 

માણસ ! કંઈ કર) છે ત,ે એક અવગણના કરનાર પાપી. 
 

અને છે.લ,ે કાયદો તે છે ! આપણા Qવન Qવવા માટ)ની માગIદિશ⁄કા તર#ક) કાયI કર) છે. આ કાયદો એક 

િનયમ તર#ક) કામ કર) છે, ! આપણને Qવન Qવવાની :ેરણા આપે છે, કારણ ક) ભગવાન આપણન ેતેના 

સબંધંો અન ેએકબીèની સાથે Qવશે. 
 

કાયદાના આ <ણ જવાબદાર#ઓને Bયાનમા ંરાખીને અમે અમારા અ\યાસ સાથ ેઆગળ વધીએ છ#એ. અમ ે

આમાનંી ક)ટલીક પ8રb2થિતઓમા ંèતને જોવા માટ) પડકારવામા ંઆવશે કારણ ક) અમે તેના આધાર) Aયાયી 

ઠર) છે અને નકાર#îુ ંઅને અમે કોણ છ#એ અન ેઆપણા પર પાપને અસર કર) છે. તેમ છતા,ં તમને 

:ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે, !થી દ)વની શb:ત તમને Pતઃકરણ અને સમòૂતી આપી શક), કારણ ક) તે 

અમને તેમના િવમોચનના અિધિનયમને જVર બતાવે છે. તેમણ ેઆપણી િનરાશામાનંી b2થિતને 0નુઃ2થાિપત 

કર# ક) ! અમે કાયદાના અર#સામા ંજોઈ શક#એ છ#એ. તેમની આéા પાળવા માટ) આપણી અસમથIતાને 

લીધે આપણી èતન ેભગવાન પહ)લા ંપિવ< બનાવવા માટ) અસમથIતા દશાIવે છે. પરમેxરના :ેમાળ 

87યા, જો ક), આપણન ેબચાવી લીધા છે અને અમને આ Qવન અને આવવા માટ)ના Qવનની આશા આપે 

છે. તેમના 0<ુની ભેટ ?ારા, ! સ0ંણૂI ર#તે ભગવાનની પિવ<તાની છબીન ે:િત*બ{*બત કરતા હતા અને 
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કાયદાને દોષ વગર રાખતા હતા, કાયદા હવે અમને િન{દા કર# શકતા નથી. Vમી 4:25 આપણને યાદ 

અપાવે છે ક) "તે [ઈCનુે] આપણી માAયતા માટ) અમારા _________________ અને _________________ 

માટ) અપાયો હતો." તે હવે અમને Qવતં અને Aયાયી ગણાતા એકની છબીને :િત*બ{*બત કર) છે, ! "†ુ ં

!ટfુ ંજ Qવતો હતો કદ# પાપ કLુó નથી, "!ણે ભગવાન સાથેના તેના સબંધંમા ંસાચો કયë છે. અન,ે તે 

ઈCનુે કારણે છે! 
 
 

S."."!: િનગIમન 20 

 

1. |લોક 2 મા ંભગવાન ઘોષણા કર) છે ક) ત ેઆ આદ)શો આ+યા છે. 

 એ. કોણ કહ) છે ક) ત ેછે? _________________________________________________________ 

 બી. તેમણ ેîુ ંકLુó છે ત ેકહ) છે?____________________________________________________ 

2. આ એ જ ઈxર છે !ણ ેતેમને લાલ સ^jુ અને એ જ ભગવાન ?ારા પણ લાâયા હતા, તેમના 

çુ|મનો પણ ભગવાન હોવાOુ ંèણતા હતા (િનગIમન 14:18). તમે "ભગવાન" શNદ પછ# C*ૂચબ] 

7ોસ-સદંભI |લોક હોઈ શકો છો. સદંભI તમને ઉ7પિå 17: 7 મા ંમોકલશે. આ |લોક મા ંભગવાન કહ) 

છે ક) તેઓ અìાહમ અને તમેના વશંજો સાથે તેમના કરારની 0Fુhટ કર# રXા છે. આગળના |લોક, 

|લોક 8 ના Pતમા ંભગવાન îુ ંકહ) છે? ______________________________________________ 

3. િનગIમન 20: 2 મા ંભગવાન Kલુામના ઘરમાથંી, િમસરમાથંી બહાર લઈ આવનાર હોવાનો દાવો 

કર) છે. તે એ જ છે ! અìાહમને ખાલદ#ઓના ઊરમાથંી બહાર લાâયો. અન,ે અìાહમ કનાન 

દ)શમા ંલાવવામા ંઆâયો હતો, તેમના કરાર લોકો માટ) ભગવાન ?ારા આપવામા ંજમીન, હવે, તેમણે 

આ વચનના દ)શમા ંKલુામી બહાર ઈઝરાયેલી લાâયા. પોતે પ8રચય કયાI, તેમણે ઠરાવો આપે છે, 

િનયમો અથવા આદ)શો, તેમણે િવત8રત !ની અન ેહવે તેમના ભગવાન હોવાનો દાવો કર) છે. 

4. |લોક 3: વૈિxક, આ :થમ આéા માનવામા ંઆવ ેછે લખો |લોક 3: ______________________ 

________________________________________________________________________ 

તે િવશે િવચારો માટ) અમે*ઝ{ગ છે! જો આ આéા રાખવામા ંઆવી હોય, તો બીè નવની જVર નથી! 
 

'-T+61ш$: તમે આ :~ 0છૂ# શકો છોઃ આ આદ)શ આપવામા ંઆવવો શા માટ) જVર# હતો? ઈ¶ાએલીઓ 

Kલુામમાથંી ઈxરના લોકોને બચાવનાર તર#ક) ઇãજ+તમા ંપાછા ફયાI 7યારથી ઈ¶ાએલીઓએ ! અOભુવ 

કયë હોય તે તમે જોLુ ંહોત, તો îુ ંતમે એમ માનો છો ક) આ :થમ આéા પાળવામા ંકોઈ ^|ુક)લી હશ?ે હòુ 

Cધુી :થમ આદ)શ જણાવે છે ક) આપણે તેમની પાસે અAય કોઈ દ)વ નથી. 
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1. મOhુયોની અAય દ)વતાઓની :vૃિત િવશે આ îુ ંકહ) છે? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. જો દ)વે તેની િવsુ] આદ)શ કયë, તો તે મારા વલણ િવશે îુ ંકહ) છે? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

к4-#: 

1. |લોક 4 ક)ટલાક ધમIશા™ીઓ ?ારા |લોકOુ ં0નુ: 2થાપન થÉુ ંગણવામા ંઆવે છે અને તેથી :થમ 

આéા સાથ ેજોડવામા ંઆવે છે. અAયોએ બનંનેે અલગ કયાI છે, બાક#ની કમાAડમેA–સ માટ) અલગ 

નબંર આ+યા છે. યાદ રાખો, બાઇબલ તઓેને સરખાવે છે. આદ)શ îુ ંછે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. |લોક 5 મOhુય ?ારા બનાવવામા ંઆવલે કંઇપણની ઉપાસના અથવા 0èૂ કરવાની સદંભI આપે 

છે, કોઈપણ ^િૂત⁄ ! તે (ભગવાન) !ણે બનાવેલ છે ત ેરòૂ કર) છે. આદ)શ સæનની 0èૂ કરવાનો 

હતો, સæન નથી. તેમણ ેછદંો મા ંઆપી હતી કારણ îુ ંહY ુ ં5 અને 6? _______________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. |લોક 5 ભગવાન એક ઇhયાI ભગવાન હોવાનો દાવો કર) છે. ભગવાન તેમના લોકો માટ) તેમના 

ભીષણ :મે વણIન કરવા માટ) આ |લોક ઈhયાI શNદ વાપર); તે તેના અને તેના :ેમને બદલવા 

માટ) બીòુ ંકંઇ નથી માગંતા. 
 

)7#1;Y;: 

 

1. ભગવાન શા માટ) એમ કહ) છે ક) આપણે એવી ^િૂત⁄ અને આéા આપવી ન જોઈએ ક) આવી 

વ2Yઓુની 0èૂ કરવી નહÅ? _______________________________________________________ 

2. îુ ં†ુ ંભગવાનને *ચ{તા માટ) કારણ આ0ુ ંú?ં માર# રચના કર)લી ઈમેજો îુ ંછે અન,ે જો †ુ ંમાર# èતે 

:મા*ણક ú,ં તો તે 2વીકારÉુ ંજVર# છે ક) મારા Çદયમા ં†ુ ંભગવાન કરતા ંવw ુ:મે અને િવxાસ કsંુ 

ú?ં ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભગવાન કહ) છે ક) ùયાર) અમે 0èૂ કર#એ છ#એ ક) આપણે ! બનાâLુ ંછે ત ેઆપણે તેના તરફ 

નફરત અને ?ષે âય:ત કર# રXા છ#એ. તે કહ) છે ક) અવગણના કરનારને સè કરવામા ંઆવશે. 

|લોકમા ં6 તે એમ પણ કહ) છે ક) તેઓ _______________________________ અને !ઓ તેમના 

__________________________ અને ____________________________ તેમની આéાઓ તેમની 

Çદયની ઇZછા છે ક) આપણ ેતેમની સાથ ે:ેમ સબંધંમા ંરહ#એ. તેને માટ) અમારા :ેમ તેને અમાર# 

આéાપાલન ?ારા âય:ત કરવામા ંઆવે છે. 
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)"!<$": ઓ ભગવાન ભગવાન, તમે મને પહ)લા ંઅAય કોઈ દ)વતાઓ પાસે મને આદ)શ આ+યો છે. તમ ે

એ પણ આéા આપી છે ક) 2વગIમા ંક) 0Øૃવી પરની કોઈ પણ વ2Y ુસાથે તમને બદલવામા ંન આવે. તમે 

મને તમારા માટ) ôબૂ જ માગંો છો તમે મારા Qવનમા ંએકમા< ઈxર બનવા ચાહો છો. તમ ેમને અAય 

દ)વો પછ# શોધતા નથી. હ) દ)વ, મારા Çદયની શોધ કરો, અને òુઓ ક) 7યા ંકોઈ દ)વ છે ક) ! મn તાર# સમ( 

રòૂ કયë છે. મારા Çદય શોધો મને પ2તાવો કરવા દો, માર# આéાOુ ંઉ.લઘંન કરો અને મને ફ:ત તમાર# 

જ 0èૂ કરવા માટ) સ87ય કરો _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 0 

"'-Q.: ભાગ 2 મા ંઅમ ેભગવાન પોત ેિવશે îુ ંકáુ ંઅ\યાસ. |લોક 2 મા ંતેમણે જણાâLુ ંહY ુ ંક) ત ે

ભગવાન, ઇઝરાયલ ભગવાન, ! તેમન ેઇQ+ટ બહાર લાવવામા,ં Kલુામી જમીન બહાર. કમાAડમેA–સે 

લોકોને કáુ ંહY ુ ંક) તેઓ îુ ંઅપે(ા રાખે છે, તેઓ îુ ંકરવાના હતા. અમે શીõયા ક) તે ઇhયાI ભગવાન છે 

(|લોક 5) અને ઇઝરાયલેે તેના પહ)લા ંકોઈ અAય દ)વો નથી (|લોક 3). તેમણે શાસન કરનાર અને તેમના 

Çદય અને Qવનમા ંશાસન કરનાsંુ બનÉુ ંઇZછતા હતા. તે 2વગIમા,ં 0Øૃવી પર, અથવા પાણીમા ં(4 |લોક) 

કîુ ં2વVપે બનાવેલ કોઈ ^િૂત⁄ સાથે 2પધાI કરવા નથી માગંતા. અન,ે તેમણે તેમના આદ)શોOુ ંઉ.લઘંન 

કર#ને અને તેમની આéાઓ (5, 6) ની આéા પાળવાથી તેમને :ેમ કરનારાઓને તેમના :ેમ દશાIવવા, 

તેમના માટ) તેમના િતર2કારને દશાIવનારાઓને સè કરવા બનંે વચન આ+Lુ.ં ભાગ 3 મા ંઆપણે |લોક 7 

થી ચાf ુરાખીîુ ં|લોક 11. 

к4-#: 

1. |લોક મા ંકમાAડમેAટ લખી 7: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. હકારા7મક િનવેદન બનાવો. આ |લોક ^જુબ ભગવાન îુ ંઇZછે છે: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

)7#1;Y;: તમારા પોતાના નામ પર Bયાન આપો. 
 

1. તમારા નામ પર îુ ં^.ૂય છે? એવી પ8રb2થિતનો િવચાર કરો ક) !મા ંતમારા નામનો çુsુપયોગ 

થયો હતો. ________________________________________________________________ 
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2. ùયાર) કોઈ તમારા િવશે અસ7ય કહ) છે, તો આ તમારા નામથી îુ ંકર) છે?_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ùયાર) કોઈ તમારા નામની મèક કર) છે, તો આ તમારા નામથી îુ ંકર) છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ùયાર) કોઈ તમને çુભાIષણથી આ(પે કર) છે, તો આ તમારા નામથી îુ ંકર) છે? ________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

,-X: 

 

1. ભગવાન ભગવાનOુ ંનામ çુsુપયોગ થાય છે 7યાર) ભગવાનOુ ંનામ îુ ંથાય છે? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન તેમના નામ માટ) જવાબદાર તેમના લોકો ધરાવે છે. ùયાર) તેOુ ંનામ çુsુપયોગ થાય છે, 

! તેનો çુsુપયોગ કર) છે ત ેદોિષત છે. આનો અથI îુ ંથાય? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 20: 8-11. 
 

"'-Q.: ùયાર) આપણે ઉ7પિå 1-2 મા ં(દ)વની યોજના, અવર ચોઇસ) બનાવટની વાતાIનો અ\યાસ કયë 

7યાર) આપણે શીõયા ક) તેણ ે! બનાâLુ ંહY ુ ંત ેબનાâયા બાદ તેમણે સાતમા 8દવસ (ઉ7પિå 2: 1, 2) પર 

આરામ કરવાOુ ંપસદં કLુó. અમે િનગIમન 16:29 મા ંફર#થી આ વાતન ે2પશI કર# 7યાર) અમને èણવા 

મ¡Lુ ંક) ઈ¶ાએલીઓને છ›ા 8દવસે બમüુ ંખાy પદાથë ભેગા કરવાની કહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ,ં કારણ ક) સેબથ 

8દવસ લોકો આરામ કરવાના હતા. 
 

к4-#: 

      

1. િનગIમન 20: 8 મા ંઆ આéા એક આéામા ંછે. મા ંઆદ)શ લખો |લોક 8:___________________ 

________________________________________________________________________ 

2. તેટલા સરળ લાગે છે! પરંY,ુ ભગવાન "િવªામના 8દવસને યાદ રાખવાOુ"ં એટલે îુ ંકહ) છે તે 

સમèવવા માટ) ગયા. તેમણે નીચેના |લોકોમા ંîુ ંકáુ?ં 

 એ. |લોક 9: _____________________________________________________________ 

 બી. |લોક 10: ___________________________________________________________ 

3. |લોક 11 સેબથ યાદ આ સમ< અbHન પર#(ા પાછળ તેમના િવચાર કહ) છે: ________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

)7#1;Y;: 

1. તમે îુ ંઈZછો છો ક) ભગવાન તેમના લોકો માટ) ઇZછતા હતા !ના કારણે તે પિવ< રાખવા માટ) 

િવªામના 8દવસને યાદ રાખવા !વી મોટ# સોદો કરવા લાHયા? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે સેબથ પર આરામ કરવા માટ) એક રસ:દ સRપણી છે િવªામનો :યાસ કરવો એ સેબથ પર 

આપણે îુ ંકરÉુ ંતે શોધી કાઢ#એ છ#એ. તમ ે! સબેથ પર કરો છો તેના :કાશમા,ં તમારા Qવનમા ં

કોઈ િવªામ સબેથમા ંજવા માટ) તમે îુ ંફ)રફાર કર# શકો છો? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઈxર ઇZછે છે ક) તેમOુ ંસæન બાક# રહ). આનો અથI ફ:ત માનવèિત નથી, પરંY ુ:ાણીઓને 

િશકાર# અને મòૂરથી આરામ કરવાની જVર છે. ઘાસન ેવધવાની જVર છે;  લો મોર અને હવામા ં

પ(ીઓ ગાય અન,ે ભગવાન તેના લોકો તેન ેäકૂ# નથી માગંતા નથી! 
 

)"!<$": ફર# એકવાર, 2વામી, †ુ ંતમાર# રચના કર)fુ ંછે તે માટ) તમાર# દોષ0ણૂI સભંાળ òુઓ. તમે 

આદ)શ આપો ક) સબેથ 8દવસ યાદ રાખવો. તમે આનો આદ)શ આપો કારણ ક) તમે ôબૂ સાર# ર#તે èણો છો 

ક) †ુ ંકામ, કાયI, કાયI માટ) સવંેદનશીલ ú.ં †ુ ંહમંેશા 0ણૂI કર# શvંુ તે કરતા ં7યા ંહમંેશા વw ુકાયI કરવા લાગે 

છે તમે èણો છો ક) મને માsંુ શર#ર, માsંુ આ7મા અને માsંુ મન આરામ કરવાની જVર છે તમારા મહાન 

:ેમ અને કાળQ માટ) આભાર. બાક#ની માર# જV8રયાતને 2વીકાLુó ત ેમને સ(મ કરો. _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( 7 

"'-Q.: |લોક 0ણૂI કયાI પછ# 11 આપણે બાક# રહ)લી કમાAડમેA–સના અ\યાસમા ંઆગળ વધીîુ.ં છદંો 

12-17 મા ંઆદ)શો છે ક) ! કદાચ આપણા માટ) સૌથી વw ુપ8ર*ચત છે. ચાલો દર)ક કમાAડમેA–સ પર 

સ*ં(+ત દ)ખાવ લઈને શV કર#એ અને ક)વી ર#તે ભગવાનના ંઆ આદ)શો આપણા Qવન પર અસર કર) છે 

તેના પર અસર કર) છે. 
 

4R"6 : વાચંો કલમ 12-17. 
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S."."!: |લોક 12 િસવાયની તમામ કમાAડમેA–સ "તમે નહÅ." શNદોથી શV થાઓ. વw ુપ8ર*ચત 

આÉિૃå કહ) છે, "Yુ ંનહÅ." 

 

1. |લોક 8 ની !મ, |લોક 12 સકારા7મક આદ)શથી શV થાય છે. |લોક 12 ક)વી ર#તે શV થાય છે? ___ 

______________________________________________________________________________ 

આ આદ)શ આપણી પાસ ેસåાવાળાઓ સાથે ક)વી ર#ત ેવતIÉુ ંતે ર#તે સબંોધન કર) છે. તે અમારા 

માતાિપતાથી શV થાય છે. આપણા માતા-િપતા અને સåાિધકારને આપલેા સAમાનથી આપણે માન 

આપીએ છ#એ ક) આપણી માતાિપતા અને આપણી ઉપર સåાવાળાઓએ અમન ે! માન આ+Lુ ંછે 

તે ભગવાનને આપીએ છ#એ. જો આપણ ેઆપણા માબાપોOુ ંપાલન કરવાOુ ંશીખીએ, ઉદાહરણ 

તર#ક), આપણે ઈxરOુ ંઅOકુરણ કરવાOુ ંશીખીએ છ#એ. ùયાર) અમે અમારા માતા - િપતાOુ ંપાલન 

કર#એ છ#એ, 7યાર) અમે તેમને માન આપીએ છ#એ. તેવી જ ર#ત,ે ùયાર) આપણે દ)વની આéા 

પાળ#એ છ#એ, 7યાર) આપણ ેતેમને માન આપીએ છ#એ. 

2. આ આéા એ જ એક છે ! વચન આપે છે. વચન îુ ંછે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

'-T+61ш$: આ ચો[સ આéા તમારા મનમા ંઅનેક :~ો ઉભા કર# શક) છે. આ :~ોનો િવચાર કરો 

કારણ ક) તમે તમાર# પોતાની ãજ{દગી પર િવચાર કરવા સમય કાઢશો. 
 

1. મારા Qવનમા ંએવા લોકો કોણ છે !મને †ુ ંસAમાન કરવા માટ) આદ)શ કsંુ ú?ં ઘરમા?ં રાùય? 

શાળા? કામ પર? તેમને નામ આપો: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. †ુ ંક)વી ર#તે બતાÉુ ંક) †ુ ંતમેને માન આ0ુ ંú?ં _________________________________________ 

3. ક)ટલીક âયb:તઓ ક) !ઓ માર# સåા ધરાવે છે તેમન ેમાન આપÉુ ં^|ુક)લ છે. તેમના શNદો અન ે

87યાઓ આદરપા< નથી. મારા માટ)ના અભાવને લીધા છતા ં†ુ ંતેમને ક)વી ર#તે સAમાન કર# શvંુ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. †ુ ંએ હક#કત સાથે ક)વી ર#તે કામ કsંુ ú ંક) સåાવાળાઓOુ ંસAમાન કરનારા ક)ટલાક લોકો લાબંા 

Qવન Qવે છે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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S."."!: મા ંઆéા લખો |લોક 13: __________________________________________________ 

 

1. îુ ં:િતબિંધત છે? તમે ની સમી(ા કરવા માગી શકો ઉ7પિå 4.__________________________ 

2. બીèના Qવનન ેલઈ જવા ઉપરાતં, આ આéામા ંબીòુ ંîુ ંછે? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પરમેxર :7યેના :ેમમાથંી આપણે ! કંઈ કહ#એ અથવા îુ ંકર#એ છ#એ તેનાથી બીèને çુઃખ 

પહRચાડ) અથવા Oકુસાન પહRચાડવા માટ) :િતબિંધત છે. અAયોની Cખુાકાર# માટ) કાળQ, ^7ૃLનુી 

જHયાએ તેમને Qવન આપ ેછે. અAય :7ય ેK2ુસો અને િતર2કાર પણ :િતબિંધત છે. આ સદંભë 

અને તેઓ આ :કારની વ2Yઓુ િવશે îુ ંકહ) છે ત ેBયાનમા ંલો: 

 એ. એફ)સી 4:26 __________________________________________________________ 

 બી. ઉ7પિå 4: 6,7 ________________________________________________________ 

4. અમે આ આદ)શની મનાઇ ફરમાવી છે તે અમ ેજોLુ ંછે. આ આદ)શ આપણન ેîુ ંકરવા :ો7સા8હત 

કર) છે તેના પર િવચાર કરવા થોડો સમય ફાળવો, ખાસ કર#ને ùયાર) આપણ ેઅAય લોકોની 

સારવાર પર િવચાર કર#એ છ#એ. _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

)7#1;Y;: 

1. મોટા ભાગના લોકો માટ) કહ)É ુ ંસરળ છે, "મn કોઈને પણ માયાI નથી. મn આ આéા તોડ◊ો નથી. "†ુ ં

! આદ)શનો ઉપયોગ કsંુ ú ંતેના િવ2Yતૃ અથIમા ં:િત*બ{*બત કsંુ ú,ં †ુ ંîુ ંકsંુ ú ં! અAય લોકોને 

çુઃખ પહRચાડ) છે અથવા Oકુસાન પહRચાડ) છે? _________________________________________ 

2. અAય લોકોએ ! કLુó છે તેનાથી મને çુઃખ થLુ ંછે તેના કારણે †ુ ંક)વી ર#તે çુઃખ અOભુÉુ ંú?ં_____ 

______________________________________________________________________________ 

3. †ુ ંકંઈક કર# શvંુ ú ં! બીèઓને મદદ કરશે અન ેતેમની તરફ દયા બતાવશ?ે _______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

âયાયામ: એક સાધન તર#ક) આ કોhટકનો ઉપયોગ કર#ને, |લોક 14-17 ને Bયાનમા ંલો આદ)શ îુ ંકહ) છે? 

îુ ંબધા ક) સમાવેશ થાય છે? †ુ ંમારા Qવનમા ંતેની અરQને Bયાનમા ંરાôુ ં7યાર) મારા િવચારો îુ ંછે? 
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 <H+ш  #6 \/: к5+ A6\/:  4!")6ш !". A6  !"-" )7#1;Y;6 

 

િનગIમન 20:14 

 

   

 

િનગIમન 20:15 

 

   

 

િનગIમન 20:16 

 

   

 

િનગIમન 20:17 

 

   

 

તમારા 0ણૂI િવચારોમાનંા ક)ટલાક લખો !મ ક) તમે તેમની આéાઓને સ0ંણૂI ર#તે òુઓ છો. તમે ! શીõયા 

એનો િવચાર કરો-કદાચ નવી મા8હતી. તમે ભગવાન િવશે શીõયા તે કંઈક îુ ંછે? ઈxર િવશે તમ ે! 

બાબતો શીõયા છો ત ેઈxર સાથેના તમારા સબંધંને ક)વી ર#તે લાK ુપડ) છે? અAય લોકો સાથ?ે તમાર# 

સાથે? તમારા િવચારો…__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

'"( > 

"'-Q.: આ પાઠમા ંઆપણે જોLુ ંછે ક) ક)વી ર#તે લોકો િસનાઇ પવIત પર પોતાના લોકો પાસ ેભગવાન 

માટ) તૈયાર થયા હતા. !મ !મ તેઓ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તેમને ચેતવણી આપવામા ંઆવી હતી ક) 

પવIતને 2પશI ન કરવો અથવા તેને જોવા માટ) તેમનો માગI મોકલો. ભગવાન પવIત આસપાસ મયાIદા 

^સૂા માટ) ચતેવણી આપી હતી તે પિવ< તર#ક) અલગ થÉુ ંહY ુ ં(િનગIમન 19:23). 
 

પછ# દ)વે ^સૂાને િનયમના શNદો કXા. અમ ેતેમના િનયમોને મયાI8દત કરવાના તમેના "મè", મયાI8દત 

કરવા માટ), તેમના લોકો પર Pvુશ રાખવા માટ)ના સાધન તર#ક) ઈxરના કાયદાને િવચાર# શક#એ છ#એ. 

અથવા, આપણ ેતેમના કાયદાને Bયાનમા ંલઈએ છ#એ ક) તે તેમને માગIદશIન અન ેિનદÀશન કરવાOુ ંપસદં 

કર) છે, તેમને સલામત અન ેCરુ*(ત રાખ ેછે, અને તેમને આરોHય અને Cખુનો માગI ઓફર કર) છે. આ 
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ઇઝરાયેલી સમાજને એ èણવાની જVર હતી ક) તઓે ક)વી ર#તે તેમના ભગવાન હોવાનો દાવો કરતા હતા 

અને તેઓ એકબીèન ેતેના લોકો તર#ક) ક)વી ર#તે વ7યાI હતા, તેની સાથે ક)વી ર#તે વતIÉુ ંજોઈએ. 
 

S."."!: આ કવાયત તમારા માટ) ક)ટલીક બાબતોન ે2પhટ કરવા માટ) મદદ કર# શક) છે. :~ના 

જવાબમા ંઆ કોhટકને 0ણૂI કરો, "îુ ંઆ આદ)શ ભગવાન સાથે અથવા અAય લોકો સાથેના મારા સબંધં 

િવશે બોલે છે?" દર)ક કમાAડમેAટમા ંબે 2તભંમાનંા એકમા ંલખો. 
 
 

'()"$ 4"!6 !"-% 4:;:=    ,b. 4"!6 !"-% 4:;:= 

|લોક 2: મારા પહ)લા ંઅAય કોઈ દ)વ નથી 
 

|લોક 12: િપતા અને માતાના માનમા ં... 
 

  

  

  

  

  

 

હવે તમે ! સબંધંો âયાõયાિયત કયાI છે ત ેચો[સ આદ)શના સરનામાઓં, નીચેના સદંભë òુઓ અને તે 

પેસેજના સબંધં0ણૂI Bયાનની ઓળખ કરો: 
 

1. લેિવ8ટકસ 19:18 ___________________________________________________________ 

2. 0નુિન⁄યમ 6: 5 ___________________________________________________________ 

3. મેØL ુ22: 34-40 __________________________________________________________ 

 

ઈCએુ બધી કમાAડમેA–સન ેબે કમાAડમા ંરòૂ કયાI હતા. આ આદ)શો :ેમના આદ)શ હતા. આ આદ)શો 

ભગવાન અન ેમારા સાથી મOhુય બનં ેસાથેના મારા સબંધંને સબંોિધત કર) છે. કમાAડમેA–સ મને ભગવાન 

માટ) મારા :ેમOુ ંિનદશIન કરવાની તક આપે છે, કારણ ક) †ુ ંઆéા પા°ં ú ંઅને મારા Qવનમા ંસåા તર#ક) 

તેમના શNદન ે2વીકાsંુ ú.ં 

ભગવાન ઇઝરાયલે સાથે તમેના સબંધં શV તેમણે તમેને કáુ ંક) તઓે તેમના ભગવાન હતા અને તઓે 

તેમના લોકો હતા. કમાAડમેA–સ આપવા તેમણે તેમને જણાâL ુક) તેઓ એવા લોકો હતા !મણ ેઅલગ 

રાõયા હતા અને, તેમના લોકો તર#ક), તેઓ :ેમOુ ંQવન QવવાOુ ંહY ુ.ં તેમના આéાકાર# Qવન તેમન ે

રાhSોને :િત*બ{*બત કરશે 
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!6!%'-E6ш$: મેØL ુ22: 37-39 કમાAડમેA–સનો સારાશં આપે છે. ઇAડ):સ કાડI પર આ પbં:તઓ લખો 

અને આ |લોકોને યાદ રાખવા માટ) નહÅ, પણ િનગIમન 20 મા ંમળેલી દસ આéાઓની સમી(ા કરવા માટ) 

èતે જ પડકાર આપો. તમે સમી(ા કરો છો તે યાદ કરાવે છે ક) ભગવાન તમને :મે કર) છે અને તમારા 

અયોHય :ેમન ેમાગે છે. પોતાને યાદ કરાવો ક) ભગવાન ઇZછે છે ક) તમે અAય લોકોથી :ેમાળ થાઓ અન ે

તમે ઇZછો છો ક) તમે તમાર# èતન ે:ેમ કરો તવેો જ અAય લોકોને :ેમ કરો. 
 

તમને કમાAડમેA–સ યાદ કરવા :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે! તેઓ ^|ુક)લ નથી. તમેને ઇAડ):સ કાડI પર 

લખો અન ેટ)ન કમાAડમેA–સ કાડIને હકદાર કરો. તમાsંુ કાડI આના !વી દ)ખાશે: 

 1 લી - તમે મારા િસવાય બીè દ)વો ન8હ રાખો. 

 2 òુ ં- તમે તમારા માટ) ^િૂત⁄ બનાવશો નહÅ 

 3 Q - તમે ભગવાન તમારા ભગવાન નામ çુsુપયોગ નથી. 

 4 થી - તે પિવ< રાખવા ?ારા સેબથ 8દવસ યાદ રાખો. 

 5 - તમારા િપતા અને માતાની સAમાન કરો. 

 6 ›ી - તમાર) ôનૂ કરÉુ ંનહÅ. 

 7 - તમે âય*ભચાર ન કરો. 

 8 - તમે ચોર# નહ#. 

 9 મી - તમે તમારા પડોશી િવsુ] ખોટા સા(ી ન આપશો 

10 - તમે તમારા પડોશીOુ ંઘર, તેની પ7ની, મૅન2વર)ટ અથવા દાસી, તેના બળદ અથવા ગધેડા અથવા 

તમારા પડોશીની મા*લક#ના કોઈ પણ વ2Yનુી લાલચ નહÅ કરો. 
 

)"!<$": આ કમાAડમેA–સ, લોડI, :થમ નજરમા ં^|ુક)લ લાગYુ ંનથી, તેમ છતા,ં †ુ ંતેમને વw ુિવચાsંુ ú ંત ે

મને õયાલ છે ક) તઓે મારા Qવન માટ) ક)વી ર#તે સબંિંધત છે. તમ ેમને તમારા લોકો માટ) તમારા મહાન 

:ેમની યાદ અપાવો અને મને તમાર# સાથેના સબંધંને ફર#થી બનાવવાની જVર છે અને એકબીè સાથે ક) 

! એદન બાગમા ંર2તો ખોવાઇ ગયો હતો. મને તમારા બધા Çદય, આ7મા અને મારા મન સાથે :ેમ કર)લો 

:ેમ આપો. મન ે:ેમ કરો ! મારા પડોશીને :ેમ કર) છે !મ †ુ ંમાર# èતને :ેમ કsંુ ú.ં તમન ેઅને તમારા 

શNદની આéા પાળવામા ંમને ôબૂ આનદં થાય છે.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ к%+, ,!"-" 7)#-6- II 

 
 

4:5!6 

 

"'-Q.: વાતાIમા ંઆ *બ{çુએ ક)ટલીક વ2Yઓુ અ2પhટ લાગે છે. દાખલા તર#ક), îુ ં^સુા પવIત પર 

અથવા નીચે હતા? îુ ંહાVન ભગવાન સાથે મળવા ^સુા સાથે હતા? ^સૂા Tા ંCધુી ચા.યો ગયો? તમાર# 

પાસે વધારાના :~ો હોઈ શક) છે બાઇબલના લખાણમા ંઆપણન ેîુ ંકહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) "લોકો çૂર çૂર 

રXા હતા, ùયાર) ^સુાએ èડા Pધકારથી ùયા ંભગવાન હતા" (િનગIમન 20:21). અમારા અ\યાસ ચાf ુ

રાખવા માટ) આપણે સમજÉુ ંજોઈએ ક) ઈxર) ^સુા પાસ ેદસ આéાઓ કરતા ંવધાર) આ+Lુ ંછે. 

કમાAડમેA–સને ઘણીવાર નૈિતક કાયદો તર#ક) ઓળખવામા ંઆવે છે. ભગવાન પણ મોસેસ ઔપચા8રક 

િનયમો આ+યો િનગIમન 21 ?ારા િનગIમન 21, અOસુર) છે ક) :કરણો, આ કાયદાઓ છતી. ઔપચા8રક 

કાયદાઓ અરŒયમા ંâયવહા8રક Qવન માટ) ચો[સ કાયI7મ સાથે અને બાદમા ંકનાનમા ંનૈિતક કાયદો પર 

આધા8રત છે. 
 

=97"Y( '=.-: સામ<ીનો જØથો આ :કરણોને િવગતવાર ર#તે આવર# લેવાથી અમને :િતબિંધત કર) 

છે. તમને ઝાખંી કરવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે ટ)બલમા ંસ*ં(+તમા ંઆ કાયદાઓનો િવષય 

દશાIવતો અિધકાર 2તભં 0ણૂI કર) છે. 2પhટ#કરણો સાથ ેબગડ# જવા ન સાવચેત રહો. 
 
 

 4:H'<    к".H">$  E":х  

િનગIમન 20: 22-26  

િનગIમન 21: 1-11  

િનગIમન 21: 12-36  

િનગIમન 22: 10-15  

િનગIમન 22: 16-31  

િનગIમન 23: 1-9  

િનગIમન 23: 10-13  

િનગIમન 23: 14-19  
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,Z.""$: િનગIમન 24 એ બધાની વાતાI યાદ કર) છે ક) ! ^સૂાએ પવIત ઉપર ગયા હતા, ! તેની સાથ ે

ગયા હતા, અને 7યા ંîુ ંથLુ ંતે Pગેની ક)ટલીક Cઝૂ. ર:ત બ*લદાન :થમ હYુ.ં પછ#, પવIત પર 70 વડ#લો 

અને રાિ<ભોજનની ચડતો જોવા મળે છે અન ેપછ# ભગવાનનો બોધ આવે છે. િનગIમન 24: 15-18 કહ) છે 

ક) તે પવIત ઉપર ગયો 7યાર) ^સુાએ વાદળમા ં:વેશ કયë. 
 

|લોક 18 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) ^સુાએ ચાળ#સ 8દવસ અને ચાલીસ રાતો Cધુી લોકોમાથંી 

પસાર થઈ છે. આ સમય દરિમયાન, ટ)ન કમાAડમેA–સ ઉપરાતં, ઈxર તેમને ટ)બરનેકલ માટ) 2પhટ#કરણો 

આપે છે ટ)બરનેકલ એ ઇમારતની રચના હતી ! તેમની વZચેની તેમની હાજર#ના લોકો માટ) çૃ|ય આપી 

હતી અને ùયા ંભગવાન વ2યા હતા તે 2થળ તર#ક) સેવા આપી હતી. ટ)બરનેકલન ેપોટÀબલ બનાવવા માટ) 

8ડઝાઇન કરવામા ંઆવી હતી, ùયાર) ઈઝરાયેલીઓ 2થળે 2થાનાતં8રત થઈ ગયા હતા 7યાર) તેઓ માળખાને 

8ડસએસેöબલ કર#ને તેમની સાથે ટ)બરનેકલ લશેે. 
 

નRધ: િનગIમન 25 મા ંિનગIમન 31 ?ારા :કરણ, ટ)બરનેકલ માટ) ઈxરOુ ંમાગIદશIન આપ ેછે. અમે પાઠ 5 

મા ંઆ 2પhટ#કરણોને જોîુ.ં 
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"-:c / ./4"; .5%)"$6 <= $ к."< 

 
 

"'-Q. 

 

^સુા ùયાર) પવIતની ટોચ પર પરમેxરની પિવ<તાની અOlુિૂત કર# રXા છે, 7યાર) ઇઝરાયલ તેના આધાર 

પર આવા કંટાળાજનક વતIન :દિશ⁄ત કર) છે. આ લોકો સાથે ભગવાન îુ ંકરશે? તેમણે îુ ંકરવા માગતો 

હતો? તેઓએ પોતાની èતને œhટ કર# અને ભગવાનને œhટ કર# દ#ધી. 
 

^સૂા ફર#થી ભગવાન વZચ ેઊભો છે, ! તેમના 7ોધ નીચે કૉલ કરવા માટ) તૈયાર છે, અને આ લોકો. 

ભગવાન îુ ંકરવા િવશે હY ુ?ં શા માટ) તેમણે કáુ ંન હY ુ ંક) તે îુ ંકરશે? લોકો îુ ંલાયક હતા? ઈxરના 

äકુાદો લોકોમા ંક)વી ર#ત ે:દિશ⁄ત થયો? 

 

આ ઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંએક ઓú ં*બ{çુ હY ુ ંઈxરના પિવ<તા માનવèિતના œhટાચારના ત¨ન 

િવપર#ત છે. ઇઝરાયેલ લાયક ^7ૃL ુîુ ંહY ુ,ં પરંY ુભગવાન Aયાય અને દયા બનં ેસાથે કામ કLુó પહ)લીવાર 

ઊભા રહો અને પવIતમાળા પર çુhટતા, çુhટતા અને œhટાચારનો સામનો કરવો. પછ# બધં કરો અન ે

પરમેxરની vૃપા° અને દયા òુઓ, ^સૂાએ પવIતની ટોચ પર બીQ વાર પોતાને રòૂ કયાI તે દશાIવતા 

તેમની કsુણા અને સહાOlુિૂત દશાIવે છે. 
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"-:c / ./4"; .5%)"$6 <= $ к."< 

 

'"( % 

"'-Q.: િનગIમન 31:18 કહ) છે ક), ùયાર) યહોવાએ િસનાય પવIત પર ^સૂા સાથે વાત કરવાOુ ં0sંુૂ કLુó 

7યાર) તેમણે તેમન ેòુબાનીની બે ગોળ#ઓ આપી, િનયમ. આ __________________________________ 

_______________________________________________ ?ારા લખાયેલા પØથરની ગોળ#ઓ હતી. આ 

બwુ ંપવIતીય પર 40 8દવસ અને રાત દરિમયાન ચાલી રáુ ંહY ુ.ં 

તેથી, વZચ,ે તમને લાગે છે ક) પવIતની નીચ ેîુ ંથઈ રáુ ંછે? 

 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 32: 1-6. 
 

к4-#: 

1. જો તમે ઈ¶ાએલીઝ સીન ઑફ આ િસિનઝમા ંહતા અને તમારા નેતા લગભગ છ અઠવા8ડયાથી 

ચા.યા ગયા હતા તો તમે îુ ંિવચારશો? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

હક#કત એ છે ક) તે યહોવાન ેમળવા માટ) èડા Pધકારમા ંગયો હતો, સવIશb:તમાન ભગવાનનો 

અથI એમ થાય ક) ત ે7યા ં^7ૃL ુપાöયો હતો અને હવ ેતે કોઈ નેતા વગર હતા. 

2. તેઓ ઉક)લ તર#ક) îુ ંજોયા (|લોક 1)? તેઓએ îુ ંકLુó? ___________________________________ 

 એ. તેઓ આરોનને îુ ં0છેૂ? ______________________________________________________ 

 બી. તેOુ ંકારણ îુ ંહY ુ?ં __________________________________________________________ 

3. આખર), તેઓ તેમના મિસહા તર#ક) કોણે માનતા હતા? ___________________________________ 

એ. કોણ ખર)ખર તેમના બચાવકાર હતા? _____________________________________________ 

બી. ભગવાન તેમના માટ) îુ ંકLુó વ2Yઓુ અ^કુ હતા? તેમણે કઈ વ2Yઓુમાથંી તમેને છોડાâયા 

હતા? (એટલે ક) પ*લ2તીઓ, lખૂમરા સાથ ેL]ુ) તમાર# C*ૂચ બનાવો: 
i.____________________________________________________________________________ 
ii ____________________________________________________________________________ 
iii. ___________________________________________________________________________ 
 

4. તે રસ:દ નથી, :થમ âયb:ત ! તઓે ચાf ુછે તે આરોન છે? શા માટ) આરોન? તેમણે તેમના માટ) 

îુ ંકLુó? ________________________________________________________________________ 
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-9T+61ш$: હવે તઓે તનેે "અમન ેદ)વો બનાવતા" કહ) છે. તેઓ તમેની આગેવાન છે. તઓે તેમના 

ઠ)કાણા િવશે કોઈ éાન હY ુ ંતેથી, તેમનો િનhકષI એ હતો ક) જો આપüુ ંનેતા અમન ેછોડ# દ), તો ચાલો 

આપણા દ)વો બનાવ! ! આપણા પહ)લા ંઆવશે. 
 

1. îુ ંઆ અવાજ તમે ^ખૂI છો? શા માટ)? ________________________________________________ 

2. તમે îુ ંિવચારો છો, ખાસ કર#ને ùયાર) તમે Bયાનમા ંલો ક) ભગવાનએ તેમના માટ) îુ ંકLુó છે? ____ 

______________________________________________________________________________ 

3. ùયાર) તમે તમાsંુ Qવન અને તમારા માટ) ભગવાનએ ! કLુó છે તે બwુ ંBયાનમા ંલો, îુ ંતમને 

લાગે છે ક) તમારા તારણહાર તર#ક) ભગવાન તમને છોડ# દ)શે? શા માટ)? ક)મ ન8હ? _____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

к4-#: 

1. હાsુનની :િત87યા îુ ંછે (|લોક 2)_______________________________________________ 

2. તો લોકો îુ ંકર) છે (|લોક 3)?______________________________________________________ 

3. હાsુને ! બwુ ંલાâયા, તે îુ ંકર) છે (|લોક 4) _______________________________________ 

4. ^િૂત⁄ દ)ખાવની !મ îુ ંકLુó? ________________________________________________________ 

5. લોકોનો :િતભાવ îુ ંહતો? "આ_________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ (|લોક 4). " 

6. îુ ંતમાર# પાસે તેમના ઘોષણા માટ) કોઈ ગટનો :િતભાવ છે? îુ ંતમે તમેની સાથ ેસહમત છો? શા 

માટ)? ક)મ ન8હ? __________________________________________________________________ 

7. îુ ંતમે પોતે ઈxર માટ) વક#લ છો? શા માટ)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. |લોક મા ં4 તે કહ) છે ક) આરોન એક સાધન સાથ ે^િૂત⁄ ફ)શન. દ)ખીતી ર#ત,ે તેમણે વાછરqુ ંઆકાર 

આપવામા ંôબૂ કાળQ લીધી. |લોક 5 મા,ં તમે આરોન િવશે îુ ંèŒLુ?ં તે îુ ંકર) છે અને તે îુ ંશV 

કર) છે? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. લોકોએ આરોનન ેક)વી ર#તે :િત87યા આપી? તેઓએ îુ ંકLુó (|લોક 6)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. આરોન તેમની ઇZછાઓ માટ) હાસંલ કરવામા ંઆવી હતી તેમણે કાર#ગર તર#ક) સામેલ થયા હતા 

અને ^િૂત⁄ બનાâયા ંછે !નો હ)Y ુભગવાનને બદલવા માટ) હતો. તેમણ ેતેમની ^િૂત⁄0èૂમા ંદોર#.  
 

=97"Y( =9"-: 5 અને 6 પbં:તઓ Pશે અ2પhટ છે. આરોનને વાછરડાના 2વVપમા ંએક વેદ# બનાવી. 

પછ# તેમણ ેèહ)રાત કર# ક) ભગવાન માટ) એક તહ)વાર હશે. હાsુન îુ ંકLુó હY ુ ંતે િવષે દોિષત હતો? તેમણે 
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સાભં¡Lુ ં7યાર) લોકો કહ) છે ક) આ સોનેર# વાછરqુ ંતેઓનો દ)વ હતો, ! તેમન ેિમસર દ)શમાથંી બહાર લાâયો 

હતો, îુ ંએ વા2તિવકતાની èKિૃત હતી ક) તે ઈ¶ાએલીઓને ^િૂત⁄0èૂમા ંદોર# ગયો? |લોક 5 કહ) છે, "ùયાર) 

હાsુને આ જોLુ ં...", îુ ંવાછરqુ?ં લોકો èહ)ર કર) છે ક) તમેને નવા દ)વ છે? તેણે îુ ંજોLુ?ં આગળ બાઇબલ 

કહ) છે ક) તેણે પગની આગળ એક વેદ# બનાવડાવી અને èહ)રાત કર# ક) બીè 8દવસે ભગવાનનો ઉ7સવ 

હશે. 
 

જો કોઈ |લોક આગળ સ*ં(+ત દ)ખાવ લેતો હોય 8 તો આપણે èણીએ છ#એ ક) લોકો વાછરડાને વાગતા 

અને ભોગ બ*લદાન આપે છે, અને èહ)ર કર) છે ક) આ દ)વો તે ઇãજ+તમાથંી બહાર લાâયા હતા. જો આમ 

હોય, તો યéવેદ# બ*લદાનો માટ) ^િૂત⁄ માટ) બનાવવામા ંઆવી હતી અન ેઆ તહ)વાર તેમના નવા દ)વની 

પાસે હતો. 
 
 

'"( - 

4R"6 : તેથી હવે આપણ ેèણીએ છ#એ ક) પવIતની નીચે îુ ંથઈ રáુ ંછે, ચાલો પવIત ઉપર પાછા જઈએ 

અને 7યા ંવાતચીત સાભંળો. વાચંો િનગIમન 32: 7-14. 
 

S."."!: ભગવાન èણે છે ક) નીચે îુ ંથઈ રáુ ંછે. 
 

1. મા ંભગવાનને îુ ંકરવાOુ ંકહ) છે |લોક 7? ____________________________________________ 

2. શા માટ) આ આદ)શ? તે લોકો îુ ંકહ) છે તે મોસસેને îુ ંકહ) છે? _____________________________ 

3. ઈ¶ાએલીઓ કોના લોકો છે (|લોક 7)? _______________________________________________ 

 ãજ.નેિસસ 6: 11-13 પર પાછા ફરો ભગવાન આ પbં:તઓ મા ં0Øૃવીની b2થિત િવશ ેîુ ંકહ) છે? __ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. તે îુ ંકરવા માગે છે? ________________________________________________________ 

સી. િનગIમન 32: 8 ની મદદથી ભગવાન ક)વી ર#તે વણIન કર) છે અન ેœhટાચારન ેâયાõયાિયત 

કર) છે? ______________________________________________________________________ 

4. ભગવાન આ લોકો િવશ ેબીòુ ંîુ ંકહ) છે (|લોક 9)? _____________________________________ 

5. ભગવાન મોસેસન ેîુ ંકહ) છે તે કહ) છે (|લોક 10)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,Z.""$: મોસસે એક અનAય lિૂમકા છે ક) ત ેલોકોના નેતા તર#ક) રમે છે. લોકો તેમના લોકો નથી 

પરંY ુભગવાન છે, છતા ંતેઓ સીધા ભગવાન સાથે વાત કર# શકતા નથી અને ભગવાન તેમન ેસીધી વાત 
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કરવા માટ) પસદં નથી. મોસેસ લોકો માટ) એક પાદર# તર#ક) સેવા આપે છે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ મા ંપાદર# 

ભગવાન માટ) લોકો :િતિનિધ7વ કર) છે અને ભગવાન માટ) લોકો રòૂ ! એક તર#ક) સેવા આપવાની 

જવાબદાર# આપવામા ંઆવી હતી. અમે િનગIમન 32: 11-14 મા ંઆ બALુ ંછે. 
 

1. લોકોએ પાપ કLુó છે ફર#થી, શા માટ) દ)વે ^સુાને કáુ ંછે ક) તે એકfુ ંજ રહ)વા માગંે છે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

 તે ^સૂાન ેકહ) છે ક) તે પછ# તેને ^સૂાન ેએક બનાવશ ે

2. હવે ^સૂા તર#ક) પાદર# ભગવાનને લોકોOુ ં:િતિનિધ7વ કર) છે. |લોક 11 આપણન ેકહ) છે ક) મોસેસ 

ભગવાનન ેપોતાના દ)વની િવનતંી કર) છે. તઓે કહ) છે, "હ) :l,ુ શા માટ) તમાર# 7ોધ બળ# èય છે 

..." |લોક 11 મા.ં પછ# |લોક 12 મા ંકહ) છે, "શા માટ) જોઈએ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પછ# તે ભગવાનન ેબદલ ેîુ ંકરવા માગે છે? 

 એ. થી ચાf ુકરો _________________________________________________________ 

 બી. C—ુ+ુત _____________________________________________________________ 

 સી. યાદ રાખો ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

4. ભગવાન îુ ંકLુó? ________________________________________________________________ 

 

=97"Y( =9"-: િનગIમનની આ ચો[સ િવભાગમા ં¿ડ# સમજણ અને વw ુમા8હતી માટ), તમને આ માગë 

શોધવાOુ ં:ો7સાહન આપવામા ંઆâLુ ંછે તમાર# èતને 0છૂો ક) આ દર)ક પેસેજ îુ ંશીખવે છે ! તમન ે

ભગવાન કોણ છે તેની સાર# સમજણ આપ ેછે અન ેતમ ેતેને સબંધંી કોણ છો 
 

1. એઝેક#લ 20: 13-14 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. 1 કોરÅથી 10: 6-7 __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

)"!<$": હ) :l,ુ તમે આ પાઠમા ંતે ôબૂ જ સરસ બનાવી દ#wુ ંછે ક) માર# પાસે એટલી ચચંળ Çદય છે. 

એક િમિનટ †ુ ંતમને ! આéા આપી છે ત ેપાળે તેÉુ ંવચન આ0ુ ંú ંઅને આગળની િમિનટ) †ુ ં! બwુ ંતમે 

કáુ ંછે અને મારા માટ) કLુó છે તે †ુ ં7યQ રXો ú.ં મારા Çદય અવગણના માટ) સવંદેનશીલ છે મને માફ 

કરો. આભાર, ઈC,ુ મારા વતી એક પાદર# તર#ક) સેવા આપવા માટ). તમ ેપોત ેજ િવxના તમામ ખોટા કાયë 

કયાI છે. તમે પોતે જ િપતાના K2ુસા ઉપર પડ◊ા છો. તમે âયિથત હતા અને બધા માનવèત માટ) ^7ૃL ુ

પાöયા હતા અને હવે તમ ેિપતાનો િસ{હાસન પહ)લા ંમારા વક#લ તર#ક) રહ) છે. તમાર# બ*લદાનને લીધે †ુ ં
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Qવવા માટ) ^:ુત ú,ં તમાર# સેવા કરવા માટ) ^:ુત, :ેમ, સAમાન અને તમે પાળે. આ માટ) †ુ ંતમને 

આભાર અને :શસંા આ0ુ ંú.ં_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

'"( 0 

4R"6 : ભગવાન èણતા હતા ક) પવIત નીચે îુ ંથઈ રáુ ંછે પરંY ુહવે તે મોસેસ પોતે ત ેજોવા માટ) હY ુ.ં 

વાચંો િનગIમન 32: 15-24. 
 

к4-#: 

 

1. િનઃશકંપણે, ^સુાએ લોકોની òુબાની ! ઈxરના ÷ગળ#થી લખfેુ ંહY ુ ંતે પહ)લા ઉ7Cકુ હY ુ ં

(િનગIમન 31:18). તેમ છતા,ં તેમને ખબર હતી ક) કંઈક ભયકંર ખોટ# હતી. મા ંપØથરની બે 

ગોળ#ઓ િવશે આપણે îુ ંશીõયા |લોક 15 અને 16? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. યહોîઆુ ^સૂા સાથ ેપવIત ઉપર ગયો હતો (િનગIમન 24:13) પરંY,ુ ùયાર) ભગવાન ^સૂાન ે

બોલાવતા હતા, 7યાર) તે એકલા વાદળમા ંગયો હતો હવે ^સૂા નીચે આવે છે અને યહોîઆુને મળે 

છે. યહોîઆુએ ! અવાજ સાભં¡યો તે િવષ ેîુ ંકહ) છે (િનગIમન 32:17)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મોસેસ îુ ંકહ) છે !મ અવાજ સભંળાયો? ______________________________________________ 

4. હવે ^સૂા છાવણી પાસે આવે છે અને òુએ છે ક) લોકો îુ ંકર) છે અને îુ ંકર) છે. તનેી :િત87યા îુ ં

છે? ___________________________________________________________________________ 

5. આ ભયકંર (ણ હોÉુ ંજ જોઈએ! મોસેસ Tાથંી આâયા હતા?______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 અને હવે, તે îુ ંસામનો કર# રXો હતો? _____________________________________________ 

6. ભગવાનની ÷ગળ#ઓથી કોતર)લા ગોળ#ઓ રાખતા પહ)લા ભગવાનના કામની (ણો. હવે તેઓ 

િવખેરાઇ ગયા હતા તેમનો K2ુસો બળ# ગયો અન ેતેના K2ુસામા ંતમેણે પØથરને uુકડાઓમા ં

તોડવા માટ) 0રૂતા :માણમા ંતેમને ફŸક# દ#ધા. તમારા િવચારો: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ગોળ#ઓ નાશ પાöયા હતા. શાFNદક ર#ત,ે લૉ ભાગંી, િવખેરાઇ હતી. મા ંઆગળ îુ ંકLુó |લોક 20? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. |લોક 21: આરોનને તેમનો :~ îુ ંછે? _______________________________________________ 
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9. અને, સ*ં(+તમા,ં આરોનની :િત87યા îુ ંહતી? 

 1. કલમ 22: ____________________________________________________________ 

 2. કલમ 23: ____________________________________________________________ 

 3. કલમ 24: ____________________________________________________________ 

 

,Z.""$: 

1. આ 2પhટપણ ેઇઝરાયલના સ^દુાય Qવનમા ંઓú ં*બ{çુ છે. એક હસÉુ ંનહÅ પરંY ુહસÉુ ં"તમે 

ગોટ-uુ-uુ-uુ-મèક" હસÉુ ં!મ આપણે સાભંળ#એ છ#એ ક) આરોન મોસેસન ેકહ) છે, "અને આ 

વાછરqુ ંબહાર આâLુ!ં" સમ2યા îુ ંહતી? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. હાsુને તેના તમામ અિધકારને નાüદૂ કયë હતો આ તમને îુ ંકહ) છે? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ^સૂાએ îુ ંથLુ ંછે તેના માટ) 8હસાબમા ંતેમને 0છૂવામા ંઆવેલી અAય સમ2યા îુ ંહતી (|લોક 21)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. îુ ંથLુ ંહY ુ ંતે માટ) આરોન કોઈ જવાબદાર# લેતા નથી? છદંો મા ંમોસેસ તેમના :િતભાવ સમી(ા 

22-24. તે સજંોગોના ભોગ તર#ક) કાયI કર) છે. તે કોને દોષ આપ ેછે? તે îુ ંદશાIવ ેછે ક) શNદો અને 

શNદસ^હૂો તે ઉપયોગ કર) છે? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-X: સåાિધકારની જવાબદાર# લેવાની અને તેના આધાર) કાયIવાહ# કરતા,ં બધાને ઘણીવાર સåા છોડ# 

દ)વાOુ ંઅને ખોuંુ કરÉુ ંત ેમાટ) કોઈ જવાબદાર# લેવી સહ)fુ ંનથી. 
 

1. એવા સમયનો િવચાર કરો ùયાર) તમે અિધકાર#ની lિૂમકામા ંહતા. તે ઘરની Pદર િપતા તર#ક) 

અથવા મેનેજર અથવા એ;:ઝ“8ુટવ તર#ક) કામ પર અથવા ટ#મમા ંએક રમતવીર તર#ક) હોઈ શક) 

છે. તે તમારા માટ) îુ ંહY ુ?ં _________________________________________________________ 

2. એવી પ8રb2થિતને યાદ કરો ક) !મા ંતમાર# પાસ ેજવાબદાર# લેવી, દોષ લેવો અથવા તેને નાüદૂ 

કરવી અને દર)ક âયb:ત પર દોષ ^કૂવાનો ભોગ બનÉુ ંજોઈએ. તમે îુ ંકરવાOુ ંપસદં કLુó? 

______________________________________________________________________________ 

3. પ8રણામ îુ ંહY ુ?ં ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. સåા અથવા જવાબદાર#ના (ે<મા,ં તમે îુ ંશીõયા? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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)"!<$": હ) :l,ુ ઘણી વાર †ુ ંમાર# èતન ેઆરોન સાથે ઓળખી કા”ુ ંú.ં †ુ ંચાæ લેવા, 2ટ)Aડ લેવા અથવા 

યોHય વ2Y ુકરવા માગંતા નથી, ખાસ કર#ને જો તે ઉપહાસ, અ2વીકાર અને :િતકારનો અથI થાય છે. તેના 

બદલે ઘણી વખત †ુ ં! દર)કને ôશુ કરાવવાOુ ંપસદં કsંુ ú,ં શાિંત èળવી રાખÉુ,ં અને િવ(ેપ અથવા 

ભગંાણન ેકારણે નહÅ. સવIકાળમા ંશાિંત મારા મ<ં બની èય છે તે સમય માટ) મને માફ કરો ùયાર) †ુ ં

બેજવાબદાર અને અસ2ંકાર# ú.ં પછ#, 2વામી, એવા સમયે છે ક) ùયાર) †ુ ંસåા લઈશ અને Qવીશ. †ુ ંમાર# 

87યાઓ અને િનણIયો માટ) જવાબદાર# લે ú.ં િવરોધના ચહ)રામા ંપણ યોHય વ2Y ુકરવા 8હ{મત માટ) 

આભાર. તમારા અ(ર તમારામા ંિવકિસત કરો. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 7 

,Z.""к: ભાગ 3 એ િનગIમન 32:24 મા ંઆરોનની અિવxસનીય શNદો સાથ ેPત આâયો, "તેથી મn 

તેમને કáુ,ં '! કોઈ પણ સોનાને લઇ èય છે તેને દો. તેથી તેઓએ મને ત ેઆપી દ#ધો અને મn તેને 

અbHનમા ંફŸક# દ#ધો અને આ વાછરqુ ંબહાર આâLુ.ં '' જોક), ^સૂા આવા કઢંગાપા< પર િવxાસ કરતો નથી. 

તે પિવ< દ)વ સાથે તનેા માનવèિતના િન{દાને çુ: ખી થવા માટ) આâયા છે. તેમણ ેદ)વની ઇZછા, 

કમાAડમેA–સની ઇZછા લાવી છે અને çુhટતા કરવા માટ) ઈxરના લોકોના વલણની વા2તિવક વા2તિવકતા 

સાથે સામનો કરવો પડ◊ો હતો. પવIત પર ^સુાએ તેમના વતી ભગવાન સાથ ેહતી. તેમણે ભગવાનને 

તમાર# __________________ (િનગIમન 32:12) િવsુ] આ _________________ થી K2ુસો અન ેિનરંતર 

ફ)રવÉુ ંકáુ.ં "હવે તેમણે વાછરqુ ંઅને O7ૃય જોLુ ંછે અને તેના પોતાના K2ુસામા ંબળે છે (|લોક 19). 

Bયાનમા ંરાખવા માટ) એક વw ુવ2Y:ુ ભગવાન îુ ંઆરોન માટ) ઇZછા હતી (િનગIમન 29: 44-46)? ______ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

1. તેમની :ાથિમક lિૂમકા îુ ંહતી? ____________________________________________________ 

2. હવે ^સૂા તેન ેîુ ંકર# રXો છે? ______________________________________________________ 

 

આરોન ત ેમળતો નથી શા માટ) ^સૂા એટલો અ2વ2થ છે? તે ^સુાને કહ) છે, "તમે લોકો èણો છો; તેઓ 

____________________ પર Cયુોãજત છે. "તેમના િનવેદન સાäુ ંછે. લોકો çુhટતા માટ) સવંેદનશીલ હોય 

છે. મોસેસ, જોક), L]ુ માAયતા. ઈxર) આ લોકોન ેપોતાOુ ંપોતાOુ ંનામ આ+Lુ ંહY ુ.ં તેમણે પોતાની èતન ે

ભગવાન કહ#, તેમના ભગવાન તેઓ રાhSોન ે:િત*બ{*બત કરવા માટ) પસદં કયાI હતા. તેઓ તે હતા !મન ે

તેમણે િમલકત, સતંિત અન ેસ^‘ૃ]Oુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ.ં તે તે હતો !મણે તેમન ેઇãજ+તવાસીઓથી િવત8રત 
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કયાI હતા અને તેમને લાલ સ^jુ તરફ લઇ ગયા હતા અને હવે રણ:દ)શથી આ પવIત પર ùયા ંતેમના 

સ0ંણૂI કાયદા આપવામા ંઆâયા હતા. 
 

પરંY,ુ ઉ7પિå 3 મા ંએદનના બગીચામા ં! çુhટતા દ)ખાઈ હતી તે હèરો વષë પછ# †મુલો પર આ7મક 

હતી. તેઓ ઈxર) ઇãજ+તમાથંી લાâયા હતા પરંY ુતઓે સતત પાછા ફરવા ઇZછતા હતા. જયાર) સ^jુની 

કટોકટ#, કડવી પાણી, અને ìેડ અથવા માસં ન હોય 7યાર) તેઓ હમંેશા lતૂકાળમા ંપાછા ફયાI અને પાછળ 

જવા માગે છે. આ પ8રb2થિત કોઈ અલગ નથી. તેઓ ઇãજ+તના દ)વોની 0èૂ કરવાOુ ંપસદં કરતા હતા 

!મને તઓે ભગવાન, તેમના ભગવાન, તેમના બચાવનાર પરનો િવxાસ èળવી રાખવા કરતા ંબનાવી 

શક). ભગવાન તેમના માટ) તેમના ªેhઠ ઇZછતા હતા અને તેમને ત ેભૌિતકતા શોધવા માટ) કાયદા આ+યા 

હતા. તેના બદલ ેતેઓ પોતાની ર#તે જÉુ ંઅને પોતાની વ2Y ુકરવા માગે છે. પ8રણામે, ભગવાનની vૃપા 

બતાવવાને બદલ,ે કાયદાએ તેમની çુ: ખી b2થિતન ેô.ુલી કર#. 
 

)f"!<: તમાર# નોટüકુમા ંઆ :~નો તમારો જવાબ લખો: જો ઈxર) એમ કáુ ંન હોત ક), "તમાર# પાસે 

કોઈ અAય દ)વો હશ ેનહÅ" અથવા "તમ ેપોતાન ેમાટ) ^િૂત⁄ બનાવશો નહÅ ..." તમેની 0èૂ અન ેôશુામત 

ખોટ# હશે? (રોમનો માથંી આ Cચૂવેલ સદંભë òુઓ: રોમનસ 3:20; 4:15; 5:13; 7: 7) 
 

4R"6 : વાચંો િનગIમન 32: 25-29. 
 

"'-Q.: હવે આપણે લોકો માટ) ભગવાનOુ ં:િતિનિધ7વ કરનાર પાદર# તર#ક)ની lિૂમકામા ંમોસસેને 

òુઓ. તેમણે તેમને 0રુાવા લાâયા (|લોક 15). તેમણ ેલોકોની ^િૂત⁄ 0èૂ અને O7ૃય કરતી લોકોની નફરતOુ ં

િનર#(ણ કLુó છે (|લોક 19). તેમનો K2ુસો :ામા*ણક K2ુસાથી બળે છે અન ેગોળ#ઓ નાશ પામે છે. પાપ 

માટ) સè અિનવાયI છે. |લોક 20 મા ંવાછરડાને બાળ# નાખવામા ંઆવે છે, પાણીમા ંવેરિવખેર થાય છે, અને 

ઈ¶ાએલીઓ તેને પીવા માટ) બનાવવામા ંઆવે છે. પરંY,ુ વw ુછે ... 
 

к4-#: 

 

1. મા ં^સુાએ îુ ંજોLુ ં|લોક 25? 

 એ. લોકો હતા ___________________________________________________________ 

 બી. તે આરોન ___________________________________________________________ 

 સી. અને તેથી તઓે બAયા __________________________________________________ 

2. તે િશ*બરના :વેશ?ાર પર ઊભો હતો અન ેતેમણ ે|લોક 26 મા ંîુ ંકáુ ંહY ુ?ં __________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને, કોણ જવાબ આ+યો? _________________________________________________________ 
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4. ભગવાન, તેમના દ)વ, ઇ¶ાએલના દ)વનો સદં)શો, îુ ંઆદ)શ હતો? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એક કતલ ભાઈ-ભાઇ સામ,ે િમ<ના િમ<, પાડોશી સામે પાડોશી સામે ભાઈ-ભાઇ સામે થવાનો હતો. 

5. લેવીઓના આéાપાલનOુ ંપ8રણામ îુ ંહY ુ ં(િનગIમન 32:28)? _____________________________ 

જયાર) યાvબૂે ãજનેિસસમા ંપોતાના 0<ુ લેિવન ેઆશીવાIદ આ+યો 7યાર) તેમણ ેજણાâLુ ંક) તેમની 

તલવારો 8હ{સાના શ™ો છે અને તેઓએ તમેના K2ુસોમા ં0sુુષોને માયાI ગયા છે. 

6. ùયાર) 0નુિન⁄યમ 33: 9 મા ંતેમના Qવનના Pતમા ં^સૂાએ જનèિતઓન ેઆશીવાIદ આ+યો 7યાર) 

લેવીની આ8દèિત કહ) છે ક) "તમાsંુ _________________________ અવલોકન કLુó છે અને તમાsંુ 

______________________________________ રાõLુ ંછે." તઓેએ ભગવાન શNદનો બચાવ કયë 

7. મોસેસ તેમન ેભગવાન આશીવાIદ (િનગIમન 32:29) આ+યો. ^સુાએ તમેને îુ ંકáુ?ં ____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. આ ભગવાન બરાબર îુ ંછે લેવીઓ અલગ રાખવામા ંઆâયા હતા ભગવાન મા ંહાVનને îુ ંકહ) છે 

નબંર 18: 5-7? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)7#1;Y;: તમાર# ક.પનાનો ઉપયોગ કરો. જો તમે ત ે8દવસે îુ ંથLુ ંત ેબwુ ંèણ કરવા માટ) એક છો ... 
 

 O તમે îુ ંશોધવા માગંો છો? ______________________________________________________ 

 O તમે કોની ^લુાકાત લેશો? _____________________________________________________ 

 O તમે કયા :~ોનો જવાબ આપવા માગંો છો? _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 O તમે îુ ં:કાિશત કરશો અને શા માટ)? ____________________________________________ 

 O ઓ હ)ડલાઇAસ îુ ંવાચંશ?ે _____________________________________________________ 

 

'"( > 

"'-Q.: ઇઝરાયલના પાપના લીધ,ે લેવીઓ ?ારા <ણ હèર લોકો માયાI ગયા હતા. તેઓએ vુuંુબના 

સ\યો, િમ<ો અને પડોશીઓને માર# નાõયા છે. îુ ં8દવસ! આ િવચરતી રાhSની પહ)લી લડાઈ એ એક L]ુ 

છે ! પોતાના સ^દુાય િશ*બરમા ંથઈ હતી. çુhટતાના દળોએ અરાજકતા ઉભી કર# હતી - લોકો જગંલી, 

િનય<ંણ બહાર, અને હસતી2ટોકને તેમના શ’ઓુને ચલાવતા હતા (િનગIમન 32:25). તઓે પોતાની èતને 

નhટ કર# રXા હતા અને પરમેxરની :િતhઠાને નhટ કર# નાખતા હતા !ના કારણ ેતેમણે આ લોકો પર 

દબાવી દ#ધી હતી. બાX *ચµોથી એક એÉુ ંિવચારશે ક) çુhટ િવ!તા છે. ભાગ 5 મા ંòુઓ ક) ભગવાન 

તેમની સાથે તમેના સબંધંો 0નુઃ2થાિપત કરવા આગળ આગળ વધે છે, !મણે તેમણે તેમOુ ંપસદં કLુó હY ુ.ં 
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4R"6 : વાચંો િનગIમન 32: 30-33: 6. 
 

S."."!: ફર# એકવાર આપણે ^સૂાન ેતેના 0રુો8હત ફરજો વડ) òુએ છે કારણ ક) તે લોકો તેમન ેભગવાન 

સમ( લાવવામા ંરòૂ કર) છે. |લોક 30 મા ંîુ ંકહ) છે? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

,Z.""$: પાપOુ ંપ8રણામ પાપ માટ) સèનો મા< એક ભાગ છે. આ ^િૂત⁄ નાશ પામી હતી, ધમાલ અને 

જગંલી Qવતા શાતં થઈ ગયા હતા, અને <ણ હèર લોકો ^7ૃL ુપાöયા હતા. પરંY,ુ 7યા ંવw ુજVર# Bયાન 

હY ુ ંપાપનો સૌથી મોટો :ભાવ ઈxર અને માનવèત વZચેનો સબંધં નાશ છે. તમેના આéાOુ ંઉ.લઘંન 

કરનાsંુ પાપ ભગવાન અન ેલોકો વZચે અલગ પાડYુ ંહY ુ.ં મોસેસ આ èણતા હતા અને લોકોએ બનાâLુ ં

હY ુ ંતે Oકુસાન થયલેા સબંધંો િવશે લોકો તનેે Bયાનમા ંલીધા હતા. િનઃશકંપણ,ે જો તેઓ પોતાની èતને 

છોડ# દ#ધા હોય તો તેઓ તમેની અવéાને ભગવાનન ેવાતચીત કરતા અવગણના, અવગણના અથવા 

નકાર# કાઢÕા હોત. કંઈપણ વw ુ*બનજVર# લાગશ ે"ચાલો આપણે આગળ વધીએ." "ચાલો આપણે તનેે 

lલૂી જઈએ." પરંY,ુ ^સૂાએ બીè 8દવસે ફર#થી લોકોનો સામનો કરવો પડ◊ો. તમેણે તેમને જણાâL ુક) આ 

એક મોuંુ પાપ હY ુ,ં એક પાપ છે ક) !ણે તેમના સબંધંોનો નાશ કયë હતો અને હવ ેતે ભગવાન સમ( જઈ 

શક) છે ક) ક)મ ત ેજોવા માટ) ક) તેમના પાપ માટ) :ાયિûત કરÉુ ંપણ શT હYુ.ં 
 

-9T+61ш$: કોઈ િમ<ની ચોર# કરતા âયb:તOુ ંઉદાહરણ વાપર#ને, આનો િવચાર કરો: 
 

1. îુ ંäકૂવવામા ંઆવે છે તે પાú ંäકૂવવામા ંઆવે છે, !લની સè લેતી વખત,ે ખોટ# અિધકારને 

0રૂતી? શા માટ)? ક)મ ન8હ? ________________________________________________________ 

2. પણ તે બwુ ં0sંુૂ થLુ ંછે, હQ îુ ંસમાધાન થLુ ંછે? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સમી(ા કરવા માટ): ":ાયિûત" શNદ બે લડતા િવરોધી òૂથોને એકસાથે લાવવાOુ ંકાયI છે. ત ેબે 

ફર# જોડવાનો કાયદો છે.  
 

S."."!: મોસેસ ભગવાન પાછા èય.  
 

1. |લોક 31: ત ેકüલૂ કર) છે îુ?ં ______________________________________________________ 

2. |લોક 32: તે îુ ં0છેૂ છે? __________________________________________________________ 

3. જો ભગવાન તઓેને માફ ન કર), તો ^સૂાએ îુ ં0છૂ÷ ુ?ં ___________________________________ 
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4. લોકોની Cરુ(ા માટ) ^સુાએ ઈxરના હાજર#માથંી બહાર કાઢવાની ઇZછા âય:ત કર# હતી. તેમણે 

(મા માટ) ભગવાન માટ). "તેમના પાપ માફ કરો." 

5. તેમને નાશ કયાI િવના તેમણે 0છૂ÷ ુ ંક) તમેOુ ંપાપ તેના પર ^કૂવામા ંઆવશે. ^સુાએ ખોuંુ îુ ંકLુó 

હY ુ?ં Kનુેગારો Tા ંહતો? લોકોOુ ં:િતિનિધ7વ કરતા, તેમણે ભગવાનનો 7ોધ અને પોતાની ^7ૃL ુ

પણ જોખમમા ં^Tૂો. તમારા િવચારો ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ની કલમો 33-35: ઈxર) ^સુાને 'લોકો માટ) િવનતંી કર#. 

 એ. પાપ કરનારાઓ માટ) äકુાદો îુ ંહતો? ___________________________________________ 

 બી. મોસેસ પાસે તેમની આéા îુ ંહતી? _____________________________________________ 

 સી. તેણે îુ ંવચન આ+Lુ?ં _______________________________________________________ 

 ડ#. તેઓ îુ ંકLુó તેના માટ) તેમની સè îુ ંહતી? ______________________________________ 

7. અમે િનગIમન 33: 1-6 મા ંશીખીએ છ#એ ક) ઈxર) ^સુાને આ 2થળ છોડ# જવાની Cચૂના આપી 

અને તેમણે ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે આગળ જÉુ.ં તે લોકો સાથે ^સૂાન ે! çુ: ખદાયક સમાચાર હતા 

તે îુ ંહY ુ?ં ______________________________________________________________________ 

8. લોકોની :િત87યા îુ ંહતી? _________________________________________________________ 

9. તેઓ îુ ંબધં ઉતાર# હતી? _________________________________________________________ 

 

)7#1;Y;: આ ઇઝરાયલના ઇિતહાસ પર એક ઉદાસી ભાhય છે તેમ છતા,ં અમને લાગે છે ક) અમે તે 

કરતા ંવw ુસારા છ#એ. અમ ેO7ૃય શોધી શકતા નથી અને સોનેર# વાછરડાની સામે જગંલી ચલાવી રXા ંછે, 

!મ ક) તેઓ કર) છે પણ અમે મદદ કર# શકતા નથી, પરંY ુપોતાને :~ 0છૂો: ! વ2Yઓુ મn જગંલી ર#તે 

ચલાવી છે તે મન ેિનય<ંણમાથંી બહાર જવા માટ) કારણlતૂ છે? આપણામાનંા દર)કને આપણા પોતાના 

Qવન પર િવચાર કરવા અને અAય :~ો 0છૂવા માટ) સમય કાઢવાની જVર છે: ભગવાન ઉપર †ુ ં! 

વ2Yઓુ ^કૂ# છે તે îુ ંછે? મારા Qવનમા ં"દ)વો" îુ ંછે? †ુ ંકઈ "^િૂત⁄ઓ" ન ે0èૂ કsંુ ú?ં ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

અમે િન{દાના :~ો સાથે બધં કર# શકતા નથી, તેમ છતા,ં ^સુાએ ભગવાન અન ેલોકો વZચેના Yટૂ)લા 

સબંધંને ફર#થી ભKેુ ંકરવા માટ) :ાયિûત કરવા ભગવાનને :ાથIના કર# હતી, આપણે સમજÉુ ંજોઈએ ક) 

આપણે પણ એક પાદર# છે ! èય છે અમારા માટ) :ાયિûત કર#ને િપતાના િસ{હાસન પહ)લા.ં આપüુ ં

પાદર# ઈC ુ*Ñ2ત છે, ! Aયાયી છે. આપણા çુઃખ અન ે^7ૃLનુે લીધે આપણા વતી üમૂ પાડ#ન,ે િપતાનો 7ોધ 

Yટૂ# ગયો છે. ત ેçૂર લેવામા ંઆવી છે, çૂર અમારા :ાયિûત ઈCનુા ર:ત અને સZચાઈ ?ારા કરવામા ં

આવી છે, તેમનો Aયાય.  
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."H( -9: 1 ˜હોન 2: 1-2 એક બાઇબલ કલમ છે ! સ7યને ખાતર# આપે છે ક) આપણા ંપાપોને 

પરોપકાર# કરવામા ંઆâયા છે, ક) અમે Tાર)ય ! કLુó છે અથવા કર# શક#એ છ#એ તેનાથી પરમેxરના 

7ોધને કાયમ માટ) çૂર કરવામા ંઆâયો છે. સnટ ˜હોન શNદો સાથે શV થાય છે, "માય 8ડયર બાળકો ..." તે 

તેના િપતાને સતંોષ0વૂIક બોલતા િપતા !Éુ ંસભંળાય છે. શNદો લખો અને તનેે સાભંળો ક) ! તમન ેઈC ુ

*Ñ2તના :ેમ િવષે èણે છે. 
 

)"!<$": †ુ ંફ:ત તમાર# પાસે જ આÉુ ંú,ં :l ુઈC,ુ આભાર અને :શસંાના શNદો સાથે. †ુ ંમાર# èતન ે

ôબૂ સાર# ર#તે èણ ેછે મન ેખબર છે ક) મn મારા Qવનમા ંક)ટલીક <ાસદાયક બાબતો કર# છે. તમારો શNદ 

મને ખાતર# આપે છે ક) †ુ ંTાર)ય îુ ંકર# શvંુ ક) ! કLુó તે પછ# પણ તમ ેમારા માટ) ^7ૃL ુપાöયા હતા. તમ ે

મારા માટ) :ાયિûત કયાI છે. તમે મારા અને િપતા વZચે મારા ખોટા કાયë કયાI છે તે સબંધં 0નુઃ2થાિપત 

કયë છે. આભાર! †ુ ંઇZú ંú ંક) તમે મારામા ંરહ)વા અન ેમારા ?ારા કામ કરો !થી અAય લોકો આ જ સારા 

સમાચાર èણી શક). ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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"'-Q. 

 

આ વાતોમા ંઘણી કથાઓ કહ)વામા ંઆવે છે. અમે તેમના લોકો સાથ ેવw ુçૂર2થ સબંધં b2થિતમાથંી એક 

ઘિનhઠ 2થળ તરફ જવાની ઇZછા િવશે શીખીએ છ#એ કારણ ક) તે તેમની વZચે િનવાસ કર) છે. òુઓ ક) 

ùયાર) મડંપOુ ંબાધંકામ 0sંુૂ થાય છે 7યાર) îુ ંથાય છે. 
 

:ાયિûતના 8દવસની વાતાIમા ંઘüુ ંિશ(ણ અને િશ(ણ હશે. ભગવાનની માફ# અન ેઆપણા પાપને çૂર 

કરવા ùયા ંCધુી 0વૂIમા ંછે 7યા ંપિûમથી વા2તિવક બની èય છે, કારણ ક) બકરો રણમા ંમરણ પામે છે. 
 

પછ# 2પાઇઝને વચનના દ)શમા ંમોકલવામા ંઆવે છે. તેમના અહ)વાલને èણો લોકોના :િતભાવન ેસાભંળો. 

બે ખાસ èCસૂોના :િતભાવ માટ) òુઓ. તમે ત ે8દવસે હાજર હોવ તે PગેOુ ંBયાન રાખો. અને પછ# કનાન 

તેમના :વાસ પ8રણામ શોધવા. 
 

અને, ^સૂાને îુ ંથLુ?ં 

 

છે.લી વાતાI એ એક વાતાI છે ! આપણન ેઈ¶ાએલીઓ વZચ ે^7ૃL ુઅને િવનાશ પર ન Bયાન ક)FAjત કર) 

છે, પરંY ુ! ઇઝરાયલનો Pિતમ બચાવનાર, ઈC ુ*Ñ2ત, Aયાયી વન હશે. 
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"'-Q.: આ પાઠમા ંઆપણે F27+ચરના મોટા ભાગો પર Bયાન ક)FAjત કર#îુ ં! અમારા િશ(ણન ેિવ2Yતૃ 

કરશે અને આ સખત-ગરદનવાળા, હQ પસદં કર)લા લોકો સાથેના દ)વના સબંધંની આપણી સમજણમા ં

વધારો કરશે. ઈ¶ાએલીઓએ આéાOુ ંઉ.લઘંન કરવાના વલણને લીધ,ે ઈìાહ#મની સાથે વચન આ+Lુ ંહY ુ ં

તેમ, ઈìાહ#મ સાથ ેવચન આ+Lુ.ં તેઓ તેમના ભગવાન હશે અને તઓે તમેના લોકો હશે. આ પાઠના 

ભાગોમા ંતમે શોધશો ક) બાઇબલમા ંકઈ મા8હતી મળ# છે. વw ુિવગતવાર અ\યાસ માટ) આ સદંભë પર 

પાછા આવવા માટ) તમને પાછળથી :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે.  
 

4R"6 : િનગIમન 25-30 અને િનગIમન 35-40 ભગવાન ટ)બરનેકલ સબંિંધત Cચૂનો છે. તમાર# 

નોટüકુમા ંતમ ેબે કૉલમ સાથે એક ચાટI બનાવવાOુ ંપસદં કર# શકો છો. :થમ 2તભંમા ંબાઇબલનો સદંભI 

આપો અન ેબીèએ ટ)બરનકેલના પાસાને ઓળખી કાઢÕો છે ક) ! ભગવાન િનગIમન 25-30 મા ંસબંોધ ેછે. 

વાચંો ક) તમને îુ ંરસ છે પરંY ુતમે સમજો છો ક) તમે ફ:ત દર)ક િવભાગના સામાAય ^ુ̈ ા શોધી રXા ંછો.  
 

S."."!: ભગવાન મોસસે માટ) ચીકüુ ંCચૂના આપી હતી. તેમની Cચૂનાઓ િવગતવાર હતી. તે èણતો 

હતો ક) તે îુ ંઇZછે છે, પણ વપરાયેલી સામ<ી. મા ંિનગIમન 31: 1-11 ... 
 

1. ઈxરના આ7માથી ભર0રૂ âયb:ત કોણ હતા? __________________________________________ 

2. તેમની સહાય કોણ હતી? __________________________________________________________ 

3. દર)કને બનાવવા માટ) vુશળ vુશળ કોણ હતા? __________________________________________ 

 

,Z.""$: આ :કરણોમા ંનRધાયેલા તમામને િનગIમન 35 થી 39 મા ં0નુરાવિત⁄ત કરવામા ંઆવે છે. 

!મ તમન ેયાદ છે, ùયાર) ^સૂાએ ઈ¶ાએલીઓની ^િૂત⁄ની 0èૂ કરતા જોયા 7યાર), તેમણે તેમને ! ભેટો 

આપી હતી ત ેòુબાની આપી હતી. પવIત. મોસેસ ફર#થી િસનાય પવIત ઉપર ચઢÕો અને ઈxર) તેમને બીQ 

વખત òુબાની આપી (િનગIમન 34). નીચેના :કરણોમા ંભગવાન ફર#થી તેમના તમામ ટ)બરનેકલ 

સબંિંધત Cચૂનો દશાIવે છે. છે.fુ ં8દવસે ટ)બરનેકલ ભગેા થÉુ ંઆવે છે. 

ટ)બરનેકલ એસેöબલ કરવામા ંઆવે છે આરોન અને તનેા 0<ુો યાજકોના વ™ો પહ)યાI છે. બધા ઘડતર 

કરાયેલા uુકડાઓ 2થાને છે. કામ સમા+ત થLુ ંછે! 
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4R"6 : વાચંો િનગIમન 40: 1-37. 
 

к4-#: 

1. આગળ îુ ંથLુ?ં _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

યહોવાના ગૌરવે મડંપને ભર# દ#ધો! 7યા ંકોઈ જHયા ન હતી. દ)વનો મ8હમા તüંમુા ંભર)લો હતો 

પવIત પર 2થાયી થયેલી વાદળો હવે મડંપના મડંપ પર 2થાયી થયા હતા. 

2. િનગIમન 33: 7 મા,ં "િમ8ટ{ગના òૂના" મડંપની +લેસમેAટ અને îુ ંતüંOુ ુ ંનÉુ ંમડંળ, તüં,ુ મા ં

તફાવત છે િનગIમન 25: 8? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. એ લોકો માટ) તેનો îુ ંઅથI થાય ક) તેમના ભગવાનએ તેમની વZચે રહ)વાOુ ંપસદં કLુó? ________ 

______________________________________________________________________________ 
 

O!-6ш01#: 2 કોરÅથી 6: 16-7: 1 AL ૂટ)2ટામેAટ સદંભI છે. આ ચાર છદંો આ! અમને વાત કર) છે 

ભગવાન ઇZછે છે ક) આપણ ેએ èણીએ ક) તે એક મકાનમા ંફ:ત હાજર નથી, પરંY ુતેણે અમન ેતેમના 

મ8ંદર બનાâયા છે. ત ેQવતા દ)વ, આપણામા ંરહ)વાOુ ંપસદં કર) છે. ùયાર) તેઓ સૌ :થમ ઇãજ+ત છોડ# 

ગયા 7યાર) તેમણ ેપોતે વાદળ અને અbHનથી લોકોન ેçૃ|યમાન બનાâLુ.ં પછ# તે છાવણીની Pદર, 

^લુાકાતમડંપન,ે ^લુાકાતમડંપ પાસે, છાવણીની બહાર, ^લુાકાતમડંપમાથંી પોતાન ેલઈ ગયા. ટ)બરનેકલ 

એ ઈ¶ાએલીઓની મBયે ભગવાનની સતત હાજર#ના લોકો માટ) સતત 2^િૃતપ< હYુ.ં હવે 2 કોરÅથી 6 મા ં

આપણે èણીએ છ#એ ક) ત ેતે કરતા ંવw ુગાઢ QવવાOુ ંપસદં કર) છે. તેમણે અમને Pદર રહ) છે. અમે 

Qવતા દ)વOુ ંમ8ંદર છ#એ. પ8રણામ 2વVપે તઓે તેમના મ8ંદરની સભંાળ Pગ ેôબૂ જ 2પhટ Cચૂના આપે 

છે. તે આપણન ેમા ંîુ ંકહ) છે 1 કોરÅથી 3: 16-17? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

આ દર)ક :કરણમાથંી છદંો યાદ રાખવા માટ) તમન ેપડકાર આપવામા ંઆવ ેછે. તમારા ઇAડ):સ કાડIની એક 

બાòુ પર, 2 કોરÅથી 6: 16-7: 1 અને બીQ બાòુ, 1 કોરÅથી 3: 16-17 લખો. તમાર# નોટüકુ જનIલમા ંએનો 

îુ ંઅથI થાય છે ક) ઈxર) તમાર# Pદર રહ)É ુ ંપસદં કLુó છે? તમારા Qવન અન ેવતIન િવશે પણ િવચારો 

લખો, કારણ ક) તમે િવચાર# શકો છો ક) ઈxરની શb:ત તમારામા ંરહ) છે. 
 

)"!<$": એÉુ ંલાગે છે ક) તમાર# ભâયતા ટ)બરનેકલ ભર)લી છે. તમે ઇઝરાએલના લોકો વZચે રહ)વાOુ ં

પસદં કLુó છે, ભલ ેતેઓએ તમાર# પિવ< ઇZછા િવsુ] આવા અવéામા ંકામ કLુó હોય. હવે મન ેલાગ ેછે ક) 

આનો અથI îુ ંછે ક) તમે માર# Pદર રહ)વાOુ ંપસદં કLુó છે તે મને પડકારવામા ંઆવે છે. †ુ ંતમારો મ8ંદર ú ં
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અને તમાર# પિવ< આ7મા મારામા ંરહ) છે. †ુ ંતમારા પહ)લા ંનÂતામા ંનમન કsંુ ú ંમાsંુ Qવન લો અને 

તમાર# vૃપાથી મને તમાર# હાજર#થી ભરો. ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( - 

,Z.""$: લેવીટ#ક 02ુતકમા ંએક પછ# એક વ2Y ુપર Cચૂનાઓ શામેલ છે. આ તમામ Cચૂનો 

લેિવ8ટકલ કાયદાઓ તર#ક) ઓળખવામા ંઆવ ેછે. ઈ¶ાએલીઓના આéા પાળવા માટ) આ કાયદા ભગવાન 

?ારા આપવામા ંઆâયા હતા. તેઓ તેમના તકોમાનંા Cચૂનો, તેમના ખોરાક સબંધંી િનયમો, રોગો અને 

î‘ુ]ની સારવાર તેઓએ ગરેકાયદ) èતીય સબંધંો, ખોટ# બાબતો માટ) િશ(ા, ઉજવણી કરવાની ર#તો અને 

તેથી વw ુસબંોધન કLુó. આ તમામ કાયદાઓ સ^દુાયની સીમાઓ બનાવે છે આ કાયદાઓએ લોકોને 

દ)વની ઉપાસના અને તઓે એકબીè સાથે ક)વી ર#તે વત© તે PગેOુ ંમાગIદશIન આ+Lુ ંહY ુ.ં તેમણ ે! ર#તે 

તેઓ Qવી રXા હતા તે ર#તે 2થાપના કર# હતી. તે એક છે ! èણતા હતા ક) તે îુ ંªેhઠ છે અન ેતેઓ 

તેમના માટ) મા< તમેના ªhેઠ માગે છે. 
 

પાઠ 5 ના આ ભાગમા ંઆપણે સ*ં(+તમા ંએક :કરણ, લેવીટ#ક 16 જોવા જઈ રXા છ#એ. સમજણ માટ) 

તમામ િવગતો જVર# નથી પરંY ુસમ< *ચ< તમને ઇઝરાયેલીઓ ?ારા દર વષ© ઉજવાતી ચો[સ 8દવસની 

સમજ આપશે. આ 8દવસ માટ) ધાિમ⁄ક િવિધઓ અનતં લાગે છે િનરાશ થશો નહÅ. આ સાહસનો એક ભાગ 

છે! એકસાથે અમે "+યાલાઓના" અને :ાયિûત 8દવસની સમજણમા ંÉ‘ૃ] પામીîુ.ં 
 

4R"6 : વાચંો લેવીટ#કસ 16.  
 

S."."!: અમારા અ\યાસOુ ંિવહગંાવલોકન |લોક 6 થી શV થાય છે. 
 

1. îુ ંકરવા આરોન છે? _____________________________________________________________ 

2. પોતાના પાપના અપIણો માટ) બળદ અપIણ કયાI બાદ, તે પછ# îુ ંકર) છે (|લોક 7)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. બે બકરામાથંી એક ભગવાનને પાપના અપIણ તર#ક) આપવામા ંઆવ ેછે. બીè બકરાOુ ંîુ ંથાય છે 

(|લોક 10)? ____________________________________________________________________ 

4. પાપOુ ંઅપIણ  માટ) કતલ કર)લા બકર#માથંી લોહ# છાટંLુ ંછે(|લોક 15)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. છદંો 16, 18: Nલડ સૌથી પિવ< 2થાન માટ) :ાયિûત કર) છે, મી8ટ{ગOુ ંતüં ુઅને વદે# કારણ ક) 

(છદંો 16, 19) _____________________________________________________________ 

નRધ: યાદ રાખો, :ાયિûત એ બે લડતા પ(ોOુ ંએકઠા કરવાOુ ંછે. 
 

4:123#: હાsુન, :^ખુ યાજક, :થમ પોતાન ેઅને તનેા પ8રવાર માટ) :ાયિûત કર) છે અને પછ# ત ે

ટ)બરનેકલ (સૌથી પિવ< 2થળ, વેદ#) માટ) :ાયિûત કર) છે. છેવટ), તે લોકોના બ*લદાન માટ), બકરો ! çૂર 

કર) છે, અથવા ઉઠાવે છે, લોકોના પાપ રણમા ંલઈ èય છે. :ાયિûત ર:તના છટંકાવ ?ારા અને રણમા ં

+યાલાને મોકલીને કરવામા ંઆવે છે. 
 

,Z.""$: ભગવાન ! ^સૂાને િનમાIણ કરવા માટ) Cચૂવે છે તે uુકડામાથંી એક એ કરારOુ ંઆકI હY ુ,ં !ને 

કરારની આટI તર#ક) પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે. ત ેઘન સોનાથી ઢંકાયેfુ ંહY ુ.ં ! વ2Yઓુમા ંતે સમાયેલ છે 

તેમાથંી તે િનયમની બ ેગોળ#ઓ છે ! ભગવાનન ેિસનાય પવIત પર મોસેસ આ+યો. આકI લોકોની 

çૃFhટમાથંી બહાર રાખવામા ંઆâયો હતો તે ઈxરના સભા2થાન 2થળ હYુ ંઅન ેપિવ<મડંળના પિવ<મણા 

નામના ખડંમા ંટ)બરનેકલમા ંરાખવામા ંઆવતો હતો. ફ:ત હાઇ િ:2ટ આ (ે<મા ં:વેશી શTો હતો અન ે

આ મા< એક જ વષIમા ંએક વખત કરવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં પાદર# કતલ બકરામાથંી લોહ# લેશે અન ેવહાણના 

આવરણ પર, :ાયિûતના કવર પર, અને તેની સામ ેછટંકાવ કરશે. વહાણના ઢાકંણ અથવા :ાયિûતના 

કવરને "દયા સીટ" કહ)વામા ંઆવે છે. તે એÉુ ં2થળ માનવામા ંઆવYુ ંહY ુ ંક) ùયા ંભગવાન બેઠા હતા, તે 

2થળ ùયા ંભગવાનએ ^સુાને તેમના દયા° શNદ èહ)ર કયાI હતા. 
 

к4-#: 

 

1. શા |લોકમા ંબકરાના ર:ત છટંકાવ કરવો માટ) 16 જVર# છે? ______________________________ 

લોહ# ! ઇ¶ાએલીઓના અî‘ુ]ઓ çૂર કરY ુ ંહY ુ ં(|લોક 19). 

2. હાsુને Qવતં બકર# સાથ ેîુ ંકરÉુ?ં છદંો મા ં+યાçંુ îુ ંથLુ ં20-22? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

આ ર#ત,ે લોકો અને તેમના બડં અને çુhટતાના પાપો લોકોને çૂર Cધુી çૂર કરવામા ંઆâયા હતા 

ùયા ંCધુી બકરો રણમા ં^7ૃL ુપામે 7યા ંCધુી ^7ૃL ુપામ ેનહÅ. તેમના પાપ કોઈ વw ુહતી. 

3. આ કાયમી વટ†કુમ ક)ટલી વાર કરવામા ંઆવે છે (|લોક 34)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 к%$" L"-"  ;$%8+!6b8        к+)  -9#6  

હાઇ િ:2ટ આરોન 

 

પોતાને અને તેના પ8રવાર માટ) 
 

પાપાથાIપIણ માટ) બળદOુ ંબ*લદાન આપÉુ;ં 

:ાયûન કવર (આકI) પહ)લા ંઅને પહ)લા ં

ર:ત છટંકાવ 

હાઇ િ:2ટ આરોન 

 

મડંપના તüં ુમાટ), યéવેદ#, 

મોટાભાગના પિવ< 2થાનો 
 

પાપાથાIપIણ માટ) બકર#ને બ*લદાન આપÉુ;ં 

દયાની બેઠક પર, આકIના :ાયિûત કવર 

ઉપર અને તેની સામે ર:ત છટંકાવ કરવો. 

હાઇ િ:2ટ આરોન 

 

લોકો માટ) - તેમની çુhટતા અને 

બળવો-બ“ે બધાનંા ંપાપોને 

બકરાના માથા પર ^કુતા 

Qવતં બકર#એ રણમા ંતમામ પાપોને એક 

એકાતં 2થળે લઇ જઇને ^7ૃL ુપામે છે 

 

 

'-T+61ш$: અમાsંુ ભગવાન પિવ< દ)વ છે અન ેપાપને િધ[ાર) છે પણ તે જ સમયે આપણા દ)વ માટ) 

પાપીને :ેમ છે :ેમ. :ાયિûત શાિંતના સબંધંમા ંબે çુ|મનોને એક સાથે લાવી રáુ ંછે. જો †ુ ંપાપી હોÿ તો, 

! અ2વZછ અને બળવાખોર છે, તે મારા અને ભગવાન વZચ ેશાિંત ક)વી ર#ત ેશT છે? જો પાપ એ છે ક) 

!ણે અમને çુ|મનો બનાâયા છે, 7યા ંîુ ંછે ! પાપન ેçૂર કર) છે અને િમ<ો બનવા માટ) આપણન ેસ87ય કર) 

છે? આપણે ક)વી ર#તે Tાર)ય ભગવાન સાથે Cમુેળ સાધી શકાય? ભગવાનને આવવા અને તેમના લોકો 

વZચે વસÉુ ંમાટ) પાપ çૂર કરÉુ ંજ જોઈએ. તેથી દર વષ© તેમણ ેઆ વટ†કુમ રાõLુ.ં દર વષ© :^ખુ યાજક) 

પોતાને માટ), પોતાના પ8રવાર માટ) અને તેમના અî]ુતા (|લોક 16) ની મBયમા ંતેમની વZચેના 

ટ)બરનેકલ માટ) પણ :ાયિûત કLુó. દર વષ© તેમણ ેબકરો પર લોકોના પાપોને ^કૂ# દ#ધા અને રણમા ં

પોતાની èતને çૂર મોકલી દ#ધા, અને લોકોના પાપોને સ0ંણૂIપણે çૂર કયાI. 
 

પરંY,ુ ùયાર) *Ñ2ત :^ખુ યાજક તર#ક) આâયો 7યાર), તેમણે પોતાના લોહ#થી એક વખત સવIમા ંપિવ< 

2થાનમા ં:વેશ કયë! :ાયûનનો 8દવસ એ હતો ક) ઈCએુ પોતાના ર:તન ેબ*લદાન આપતા બ*લદાન 

આ+Lુ ંહY ુ,ં બ*લદાન ! અમારા ભગવાન વZચ ેશાિંત લાવે છે, !ણે પાપ અને પાપ કરનાર !ને :ેમ કરતો 

હોય તેને િધ[ાર) છે. તેમણે પોતાની èતને િવxના પાપ પર લીધો અને હòુ Cધુી તેમણે કોઈ પાપ 

:િતબ] હતી .  
 
 

1. આવા :ેમન ેસમજÉુ ં^|ુક)લ છે, આપણામાનંા દર)ક માટ) પરમેxરનો :ેમ. મારા Qવનમા ંમારા 

પાપોOુ ંિનરાકરણ થLુ ંછે એ èણીન ેîુ ંતફાવત છે? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ! ર#તે †ુ ંમારા Qવન Qવીએ છ#એ તેમા ંîુ ંતફાવત છે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. 8હÆ ૂ10:22, 23 કહ) છે, "ચાલો આપણે િવxાસથી 0રૂ)0રૂા િનિûત Çદયથી પરમxેરની પાસે જઈએ, 

આપણા Pતઃકરણને દોિષત Pતરા7માથી î]ુ કરવા અને î]ુ પાણીથી આપણા શર#રને î]ુ 

રાખવા માટ) છટંકાવ કરવો. અમને આશા છે ક) અમ ેવચન આ+Lુ ંછે તેના માટ) અિવxાસથી 

Qવીએ છ#એ, કારણ ક) ! વચન આ+Lુ ંછે ત ેવફાદાર છે. "*Ñ2તના ર:તમા ંધોઈન,ે આપણ ે

તારણહાર છે, î]ુ થઈ ગયા છ#એ અને હવે દોિષત છે તેમાથંી Pતઃકરણ છે. અમને માફ કરવામા ં

આવી છે. અમારા પાપો çૂર કરવામા ંઆવે છે.  
 

)"!<$": આપનો આભાર અને આભાર! ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

'"( 0 

"'-Q.: ઇãજ+ત અને કનાનના વચનના દ)શ વZચનેા Pતર ઈ¶ાએલીઓને ^સુાફર# કરવા માટ) બે 

મ8હના કરતા ંવw ુસમય લાગશે નહÅ. જો ક), üકુ ઓફ નબંસIમા ંમળેલી વાતાI અલગ સમય ેટ)બલ રòૂ 

કરશે. નબંર 11 પરની એક નજરમા ંઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) લોકોની ભીડ અને ફ8રયાદ અટક# ન હતી 

પરંY ુિશ*બરની Pદર ચાલી રહ)લી ચચાI હતી. :કરણ 12 મા ંઆપણ ેèણીએ છ#એ ક) ^સૂાના ભાઈ અને 

બહ)ન પણ તેની સાથ ેવાત કરતા હતા. આ :કારના િવખવાદથી લોકોના 7ોધ સામ ેભગવાનનો 7ોધ 

ફ)લાયો. 
 

ઈ¶ાએલીઓ િસનાઇ પવIત છોડ# ગયા અને હઝેરોથ ગયા ùયા ંતેઓ રXા હતા. તમાર# બાઇબલમા ંનકશા 

પર હઝરોથ માટ) શT સાઇટ શોધો. અમાર# વાતાI આ સમયે અને 2થાન પર 2કોર. તે આગળ îુ ંછે તે 

તપાસવા માટ) સમય છે. 
 

4R"6 : વાચંો ગણના 13: 1-25. 
 

S."."!: યોજના 
 

1. |લોક 1: મોસેસ માટ) ભગવાન Cચૂનો îુ ંછે? ___________________________________________ 

 એ. આ જમીન િવશે ખાસ îુ ંહY ુ?ં _________________________________________________ 

 બી. કોણ મોકલવાOુ ંહY ુ?ં________________________________________________________ 
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2. |લોક 2: પારાનના રણમાથંી કોણ મોકલવામા ંઆâયા હતા? _______________________________ 

 એ. આ યાદ# આપવામા ંઆવે છે. ખાસ કર#ને નRધો છદંો 8 અન ે16. ____________________ 

 બી. તમાર# નજર રાખવા માટ) બીè èCસૂ |લોક 6 છે. _____________________________ 

3. કલમ 17: ^સુાના Cચૂનો îુ ંહતા? 0sુુષો તપાસવા માટ) îુ ંહતા? 

 એ. કલમ 18: ____________________________________________________________ 

 બી. |લોક 19:____________________________________________________________ 

 સી. |લોક 19:____________________________________________________________ 

 ડ#. |લોક 20: ____________________________________________________________ 

4. |લોક 21-24: તેઓ તેમના િમશન 0ણૂI તઓે પાછા îુ ંલાવી હતી? _________________________ 

5. |લોક 25: તઓે Tા ંગયા હતા? ____________________________________________________ 

 
 

4R"6 : નબંર વાચંો 13: 26-33  

S."."!: èCસૂો તેમના અહ)વાલ સાથે પાછા આâયા. 
 

1. આ નેતાઓએ îુ ંકáુ?ં 

 એ. હકારા7મક: ___________________________________________________________ 

 બી. નકારા7મક: __________________________________________________________ 

 સી. |લોક મા ંમોટા "પરંY"ુ નો8ટસ 28: _________________________________________ 

2. કાલેબે |લોકમા ંવાત કર# 30. તેમની b2થિત îુ ંહતી? ____________________________________ 

3. બીè માણસોની b2થિત îુ ંહતી? તેઓ ક)વી ર#તે અAયન ે:ભાિવત કરવાOુ ંપસદં કLુó? __________ 

______________________________________________________________________________ 

4. |લોક 33 ^જુબ, તેઓ પોતાને ક)વી ર#તે જોતા હતા? ____________________________________ 

 

-9T+61ш$: અહÅ îુ ંચાલી રáુ ંછે? ગિતશીલતા îુ ંહતા? આ નેતાઓ જમીન તપાસવા, વ2Yઓુ તપાસવા 

માટ) મોસેસ ?ારા મોકલવામા ંઆવી હતી. îુ ંઈ¶ાએલીઓએ જમીન પર કબજો મળેવવો ક) નહÅ તે ન[# 

કરવાની જવાબદાર# તેમને આપવામા ંઆવી હતી? |લોકમા ંઈxર) îુ ં2પhટ કLુó? તેણે îુ ંકáુ?ં ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

જમીન તેમન ેતેમની ભેટ હતી તેમણે તેમના વડવા માટ)O ુ ંતેમOુ ંવચન રાõLુ ંહY ુ.ં તેઓ તેના માટ) 

äકૂવણી ન હતી તેઓન ેકંઈ પણ કરવાની જVર નહોતી, પણ તેના પર કબજો જમાવવા, તેનો દાવો કરવા 

માટ), તે મા*લક! અલબå, આનો અથI એ નહોતો ક) તઓે તેના માટ) લડત આપી શકતા નથી પરંY ુઆ તે 

જHયા છે ùયા ં*ચ< Yટૂ# જYુ ંહોય છે. આ લોકોએ જમીન પર કબજો કરનારા લોકો સામે L]ુમા ંએકલા 

પોતાને જોયો. ખોuંુ! ભગવાન જણાâLુ ંહY ુ ંક) તઓે તેમને જમીન આપી હતી. તઓે તેમના ચેböપયન હતા. 
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તેઓ તેમના çુ|મનો સામે ચાæ દોર# જશે. ઈ¶ાએલીઓએ પોતાની લડાઇઓ સામે લડવાની જVર હોવા 

Pગે કંઈ પણ કહ)વામા ંઆâLુ ંન હY ુ.ં 
 

આ *બ{çુએ કાલબે એકલા :વ:તા હતા. કાલેબ, એક અવાજ, લોકો માટ) èહ)ર, "અમે èઓ અન ેજમીન 

કબજો લેવા જોઈએ, અમે ચો[સપણે તે કર# શકો છો (|લોક 30)." તમે કાલેબ અAય äકૂ# ક) સમQ îુ ં

લાગે છે? તેણે îુ ંજોLુ ંક) નહÅ? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

પછ# બ†મુતી છે ડ)મો7)8ટક િવચારસરણી કહ) છે ક) બ†મુતી િનયમો. બ†મુતી Qત ઘણી વખત આપણે એમ 

પણ કહ# શક#એ ક) મોટાભાગના અિધકાર તે. શા માટ) તેઓ ! જમીન શોધે છે તે િવશે ખરાબ અહ)વાલ શા 

માટ) ફ)લાવો કરવાની જVર છે? ____________________________________________________________ 

 

,-X: તમારા પોતાના િવચારો îુ ંછે? 

 

1. îુ ંતમે એવી પ8રb2થિતમા ંછો ùયા ંતમ ેએકલા અવાજ થયા છો? __________________________ 

2. îુ ંતમે Tાર)ય એવી પ8રb2થિતમા ંછો ક) ùયા ંતમે તમાર# èતને મોટાભાગની સાથે સાઈ8ડ{ગ અને 

અAય લોકોને સમèવવા લાHયા છો ક) ! તમે માનતા હતા તે સાäુ ંહY ુ?ં ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. એક સમય યાદ કરો ùયાર) તમે ડર રાખો, એવી કોઈ વ2Y ુ:ા+ત કરવાથી રાખો ક) ! તમે તમારા 

Çદયમા ંèણતા હતા, ભગવાન તમને આપવા ઇZછતા હતા પરંY ુતમે ભયને Qતવા દો છો અને 

તમારા માટ) તમારો િનણIય કરો છો? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. વાતાIમા ંઆ *બ{çુએ, તમે !ની બાòુ પર છો ત ેતમે િવચારો છો? તમારો મત îુ ંહશે? શા માટ)?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

)"!<$": હ) ભગવાન, મારા Qવનમા ંતમાર# હાજર#ની મને Bયાન રાખો. તમાર# પાસે મને આશીવાIદ 

આપવા અસõંય ર#તો છે. તમે એક છે ! મને દર)ક સાર# વ2Y ુઆપ ેછે. માર# ÷ખો તમારા પર Bયાન 

ક)FAjત રાખજો અને ! વ2Yઓુ †ુ ંડsંુ ú ંતનેા પર નહÅ. અને, ùયાર) સમય આવે છે 7યાર) મને એકનો 

અવાજ હોવો જVર# છે, મને 8હ{મત આપો અન ે8હ{મત અને આ7મિવxાસથી તમ,ે ચેböપયન પર િવxાસ કરો! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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'"( 7 

)"#"< Q"i/ A6 ... 

 

4R"6 : ગણના 14: 1-25 

 

S."."!: îુ ંçુ: ખદ ભાhય! 
 

1. છદંોમા ંશNદો અને શNદસ^હૂોને ઓળખો 1-4 ! ઇઝરાયેલના છ#છરા પા<ન ેèહ)ર કર) છે: 

 એ.______________________________ડ#. _____________________________ 

 બી.______________________________ઈ. _____________________________ 

 સી.______________________________એફ. ____________________________ 

2. 0Vુષોના અહ)વાલ અને :સા8રત કરવામા ંઆવેલા ખરાબ અહ)વાલને કારણે તેમOુ ંOકુસાન થLુ ં

હY ુ.ં તેઓ પોતાની ક.પનાઓના અિતશયોb:તOુ ંિશકાર કરતા હતા. તેઓ તમેના "જો ફ:ત" üમૂો 

પાડતા હતા અને ઇQ+ટ પાછા જવાOુ ંવw ુસાsંુ માનતા હતા. તેઓ દર)કને અલગ ર#તે જવા માટ) 

તૈયાર હતા. અમે નવા નેતા સાથે પાછા જઈ રXા છ#એ. ^સુા અન ેહાsુનની :િત87યા îુ ંહતી? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. કોણ તેમની સાથે જોડાયા (|લોક 6)? તેમની :િત87યા îુ ંહતી? તેઓ îુ ંકહ) છે? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેમની ચેતવણી îુ ંહતી? __________________________________________________________ 

5. તેમના :ો7સાહન îુ ંહY ુ ં(|લોક 9)? _________________________________________________ 

6. િવધાનસભાની પØથર તેમને કહ)વાનો અથI ^7ૃL ુથાય છે. તે સમય ે":lOુુ ંગૌરવ" દ)ખાLુ ં

ભગવાન îુ ંકહ) છે? 

 એ. ક)ટf ુલાüં ુ___________________________________________________________ 

 બી. ક)ટf ુલાüં ુ___________________________________________________________ 

 સી. †ુ ંકર#શ _____________________________________________________________ 

 ડ#. †ુ ંકર#શ _____________________________________________________________ 

 પહ)લા ંઆપણે આના !Éુ ંકંઈ સાભં¡Lુ ંનથી? ની સમી(ા કરો િનગIમન 32: 9, 10. 

7. ગણના 14: 13-16 મા ં^સુાએ ભગવાન સમ( îુ ંકLુó હY ુ?ં નીચે લીટ# îુ ંછે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. મોસેસની દરિમયાનગીર# îુ ંછે? _______________________________________________ તેમણે 

ભગવાન માટ) તેમની તાકાત :દિશ⁄ત કરવા માટ) 0છેૂ છે. ^સુાએ દ)વના પા<ને બોલાâયો, ! 

ચમ7કાર તેમણે િસનાય પવIત પર ^સૂાન ેઆ+યો. 

9. મા ંઈxર îુ ંકહ) છે િનગIમન 34: 6, 7? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. મા ંભગવાન િવષે ^સૂા îુ ંકહ) છે ગણના 14:18? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. ^સૂાએ મા ંîુ ં0છૂ÷ ુ ં|લોક 19? ______________________________________________________ 

12. ભગવાન કહ) છે, "મn તેમને માફ કયાI છે, !મ તમે (^સુાએ) 0છૂ÷ુ ંછે. તેમ છતા,ં ભગવાનનો 

િતર2કાર કરવામા ંઆâયો હતો અને સè એ હતી: ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. કોણ આ સè ^bુ:ત આપવામા ંઆવી હતી અન ેભગવાન îુ ંતેમને િવશ ેકહ) છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

14. કલમ 25: ઈxર) તમેને îુ ંકરવાOુ ંકáુ?ં ______________________________________________ 

 

4R"6 : વાચંો ગણના 14: 26-45. 
 

к4-#: 

 

1. આગળની ઘણી કલમોમા ંભગવાન મોસસે અને હાsુનન ેકહ) છે ક) "આ çુhટ સ^દુાયની બધી 

ફ8રયાદો અને ફ8રયાદો માટ) îુ ંપ8રણામ આવશે." તઓે îુ ંકહ)વામા ંઆâયા છે (છદંો 26-35)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. મોસેસની શોધખોળ માટ) îુ ંથLુ ં(|લોક 36-37)? _______________________________________ 

પરંY,ુ દ)વે ________________ અને _________________  ના Qવનન ેબચાવી લીધા(|લોક 38). 

3. પછ# ^સૂાએ સ^દુાયને ! કંઈ કáુ ંતે બwુ ંજ કáુ.ં તમેનો :િતભાવ îુ ંહતો? 

 એ. કલમ 39: ____________________________________________ 

 બી. |લોક 40:_____________________________________________ 

 સી. |લોક 40: ____________________________________________ 

4. ^સુાએ îુ ંકáુ ંહY ુ ંક) તેમની આéાOુ ંઉ.લઘંન પ8રણામ હશ?ે 

 એ. તેઓ શા માટ) િનhફળ જશ?ે ___________________________________________________ 

 બી. તેમના ^7ૃL ુîુ ંહશ?ે ________________________________________________________ 
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5. ! લોકોએ આéાOુ ંઉ.લઘંન કરવાOુ ંપસદં કLુó તે કહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) ભગવાન તેમની સાથે 

નહÅ હોય અને ન તો મોસેસ ક) કરારકોશનો કરાર િશ*બર છોડ# દ#ધો. તેઓ કોઈપણ ર#તે ગયા. 

પ8રણામ îુ ંહY ુ?ં_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેઓ એÉુ ંમાનતા હતા ક) ભગવાન તેમની સાથ ેજશે. તેઓ માન ેછે ક) ભગવાન તમેની બાòુમા ં

હતા. તેઓ એÉુ ંમાનતા હતા ક), "અમે પાપ કLુó છે" 0રૂતા હતા અને પાપનો કોઈ પ8રણામ 

નહોતો. 
 

)7#1;Y;: 

 

1. îુ ંતમે Tાર)ય એÉુ ંઅOભુવાLુ ંછે ક) તમે ખોuંુ કરવા બદલ દોિષત છો અને તમ ે! 8દશા 

િનધાI8રત કરવાOુ ંપસદં કLુI છે તે બદલ 8દલગીર# છો એટfુ ં0રૂY ુ ંછે અન ેકોઈ પણ પ8રણામથી 

તમને ^bુ:ત મળ# છે? îુ ંઆ લોકો સાથ ેK2ુસ ેથÉુ ંખોuંુ હY ુ?ં K2ુસો ખોટો છે? તમારા પોતાના 

K2ુસાને Bયાનમા ંલો તે îુ ંકર) છે ! તમન ેK2ુસો કર) છે, તે તમન ેPદર બનI કર) છે? __________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન આ પાઠોમા ંK2ુસો ક)મ હતા? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. îુ ંતમે માનો છો ક) તેમન ેK2ુસો કરવાનો અિધકાર છે? શા માટ)? ક)મ ન8હ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

!6!%'-E6ш$: ^સુાએ ગણના 14:18 મા ંઈxરને વણIâLુ.ં તે એમ કહ#ને જણાય છે ક), "એક વw ુવખત, 

ભગવાન, તેમને એક વw ુ(મા માફ કરો." પરંY,ુ તે 0છૂતા,ં મોસેસ ભગવાનની પા< િવશે સાäુ ંહોવાOુ ં

èણ ેછે. ઇAડ):સ કાડI પર |લોક 18 લખવા માટ) સમય લો. આ શNદો યાદ રાખો. તેમને સતત આxાસન 

અને શાિંત લાવવા દો. ભગવાન K2ુસામા ંધીમો છે, :ેમમા ં(માશીલ અને (માશીલ પાપ અન ેબળવો. આ 

તે કોણ છે તે છે. !મ !મ તમે મનન કરો, આ શNદો િવશે િવચાર કરો અન ેિવચાર કરો, તમે તેના િવશ ેîુ ં

èણો છો તેમાથંી ભગવાનOુ ંવણIન કરવા માટ) તમે કયા શNદો વાપરશો તેનો િવચાર કરો. કદાચ આ શNદ 

"વફાદાર" છે. પછ# ઈ¶ાએલીઓને ઈxરની િવxાCતુા યાદ કરવા માટ) સમય કાઢો અને તમન ેઈxરની 

િવxાC ુયાદ છે. તમે તમાર# નોટüકુમા ંયાદ અને ર)કોડI કર# શકો તેટલી વ2Yઓુ લખો. 
 

)"!<$": તમે તમારા પોતાના Qવનમા ંવાતાIઓ અન ેઘટનાઓને યાદ કરાવી રXા ંછો તે તમારા Çદયન ે

:શસંા અને ઉપકાર2Yિુતમા ંઉઠાવે છે તે માટ) ત ેકોણ છે: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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'"( > 

 

"'-Q.: એક એÉુ ંમાનશ ેક) મોસેસ મહાન માણસોમાનંો એક છે !મણે Tાર)ય 0Øૃવી પર ચા.યો હતો. 

ગણના 12: 3 મા ંઆપણે શીõયા ક) તેના કરતા વધાર) નÂ ન હતી. આપણ ેઆûયI કર# શક#એ ક) તેણે 

Tાર)ય કોઈ lલૂ કર# નથી અથવા કોઈ ખોuંુ કLુó નથી. આપણ ેèણીએ છ#એ ક) તણેે કLુó. અમન ેબધા 

આûયI છે ક) ^સુાન ેવચનના દ)શમા ં:વેશવાની પરવાનગી Tાર)ય ન હતી. તઓે મા< લોકોન ેતે જ 

જHયાએ લઇ જવા સ(મ હતા ક) ùયા ંતેઓ કબજો લેવા માટ) :વેશ કરશે. 
 

4R"6 : ગણના 20: 1-13 વાચંો અન ેશોધી કાઢો ક) ^સુા કનાનના વચનના દ)શમા ં:વેશતા હતા. 
 

к4-#: 

1. ફર# એકવાર, મા ંસમ2યા îુ ંછે નબંસI 20: 2? __________________________________________ 

2. ફર# એકવાર, લોકો પ8રb2થિતની :િત87યા ક)વી ર#તે કર) છે? તમે îુ ંકહ)શો અને îુ ંકરશો? _______ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-X )f"!<: 

1. ùયાર) તમે સકંટમા ંછો 7યાર) અAય લોકો îુ ંકર# શક) છે અને તમે îુ ંકહ# શકો છો? તમાsંુ îુ ંછે 

(કામગીર#ની ર#ત)? ______________________________________________________________ 

2. તમે ! ર#તે જવાબ આપો છો તે બરાબર છે? એવી :િત87યા હોઈ શક) છે ! આવા સમયે 

ભગવાનના ંપા<ને :િત*બ{*બત કર) છે? _______________________________________________ 

 

,!+ (ચાf ુરહ) છે): 

1. લોકોના †મુલાના સામનો ùયાર) ^સુ¨ા અન ેહાVન ચાf ુથાય 7યાર) (|લોક 6)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મોસેસ માટ) ભગવાન Cચૂના îુ ંહY ુ?ં _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઈxર) îુ ંકáુ ંહશ?ે________________________________________________________________ 

4. તેના બદલ,ે ^સૂાએ îુ ંકLુó (|લોક 11)? _______________________________________________ 

5. ખોuંુ îુ ંથLુ?ં ^સૂાએ îુ ંકLુó ! ભગવાનને çુ: ખી કLુó (|લોક 12)? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 îુ ંલેવીટ#કસ 10: 3 કોઈ સમજ આપ ેછે? ___________________________________________ 

6. પાણીના નામOુ ંનામ îુ ંહY ુ ં(|લોક 13)? _____________________________________________ 
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"'-Q.: સõંયાઓ 20: 1 મા ંઆપણે èણીએ છ#એ ક) િમ8રયેમ કાદ)શ ખાતે ^7ૃL ુપાöયા હતા અન ેહવે 

છદંો 22-29મા ંઆપણ ેèણીએ છ#એ ક) આરોન પણ ^7ૃL ુપાöયો. તેમOુ ં^7ૃL ુ0વૂ©, ભગવાન સમ< 

સ^દુાય ઇZછતા હતા ક) કોણ હાયનને :^ખુ યાજક તર#ક) સફળ કરશે. ^સુા, હાsુન અને હાsુનના 0<ુ 

એલઆઝારને પવIત ઉપર આવવા ભગવાન ?ારા બોલાવવામા ંઆવે છે. એલીઝાર આરોનના 0રુો8હત 

વ™ોમા ંપહ)યë છે. પછ# ^સૂા અને એલઆઝાર) પવIત પરથી નીચે આâયા.ં દર)ક âયb:ત èણે છે ક) ત ેનવા 

:^ખુ યાજક બનશે. એરોન ^7ૃL ુપાöયો હતો અને સ^દુાય <ીસ 8દવસ Cધુી તેના માટ) શોક પામી હતી. 
 

4R"6 : વાચંો નબંર 21: 4-9  
 

к4-#: 

1. હવે ખોuંુ îુ ંછે? છદંો તેમની ફ8રયાદો îુ ંછે 4 અને 5? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આ વખતે ભગવાનની િશ(ા îુ ંહતી? ________________________________________________ 

3. લોકો ^સૂાને તેમના પાપOુ ંકüલૂાત લાâયા. તઓે îુ ંકરવા માટ) તેમને 0છૂવામા ંહતી? _________ 

______________________________________________________________________________ 

4. અને, ફર# એક વાર, ^સુા લોકોની વતી :lનુી આગળ આâયા. મોસસે માટ) ભગવાન Cચૂના îુ ં

હY ુ?ં___________________________________________________________________________ 

5. Êવુ પર સપIનો હ)Y ુîુ ંહતો? _______________________________________________________ 

6. તેથી, ^સૂાએ ! કáુ ંહY ુ ંતે :માણે કLુó અને ! લોકો બટકા લાHયા હતા  તેમન ેîુ ંથLુ ં(|લોક 9)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

,Z.""$: ઉ7પિå 3 ની શVઆતમા ંઆપણે બધા માનવèત માટ) ભગવાનની તારણની યોજના જોLુ ં

છે. પહ)લેથી જ ãજનેિસસ 3:15 મા ંભગવાન એક તારણહાર ! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંએક પિવ< ભગવાન અન ે

એક પાપી માનવ èિત વZચે શાિંત લાવશે. ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ દરöયાનની વાતાIઓ આપણન ેતે તરફ દોર# 

èય છે ! શાિંત લાવશ ેઅને પાપના બધંનમાથંી આપણને છોડાવશે. ગણના 21 મા ંવાતાI આપણને ફર#થી 

યાદ કરાવનાર, ઈC ુ*Ñ2ત, ઈxરના પોતાના દ#કરા હશે. અમે નબંસI 21: 9 મા ંનવા કરારનો 7ોસ સદંભI 

આપવામા ંઆવે છે (7ોસ ર)ફરAસ માકIને નો8ટસ કરો અને 7ોસ ર)ફરAસ કોલમમા ંòુઓ.) આપલે સદંભI જોµ 

3: 14-15 છે ˜હોન 3 વળો અને આ બે પbં:તઓ લખી: 
 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 
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િશ(ણ 0ણૂI કરવા માટ), 16 અને 17 ની કલમો વાચંવાOુ ંચાf ુરાખે છે. આ ચાર પbં:તઓ ઇCનુી વાત કર) 

છે. તેમની ^7ૃLનુી સè ñિસ8ફ:શન ?ારા ^7ૃL ુપામી હતી. તેમણે એક અલગ Êવુ, એક 7ોસ પર ઊભા 

કરવામા ંઆવી હતી. બધાન ેજોવા માટ) તનેે 7ોસ પર ઉછેરવામા ંઆâયો હતો. ùયાર) ઇè<2ત 

ઇ¶ાએલીઓ Qવન માટ) Qવન માટ) ìોAઝ સાપ પર જોતા હતા, તેથી ùયાર) આપણે Qવન માટ) ઇC ુજોવા 

અમે પણ, Qવશે. પરંY ુઅમારા માટ) Qવન અમારા માનવ Qવનકાળમા ંQવતં છે. તેમણ ેઆપણને ! 

Qવન આ+Lુ ંછે તે તેની સાથે શાxત Qવન છે (˜હોન 3: 16-17). 
 

)"!<$": હ) :l,ુ ùયાર) તમે ઇCનુ ેઆપણા ઉ]ારક તર#ક) આ+યો 7યાર) તમારા :મેને આપણા જગત પર 

આ7મણ કLુó. ^સુા અને ઈ¶ાએલીઓએ સપI તરફ જોLુ ંઅને તમે દયા° ર#તે તમેના Qવન બચી ગયા. 

અમે 7ોસ òુઓ અને અમારા તારણહાર òુઓ અન ેતમે vૃપાની આપણી Qવન, િવ0લુ :માણમા ંQવન, 

તમાર# સાથે અનતંQવન Qવન આપે છે. આપનો આ7મા આપણન ે÷ખો આપે છે ક) તમે કોણ છો અને 

Çદયને ô.ુfુ ંઅને ô.ુfુ ંછે, !મણે અમન ેતમાર# સાથે શાxત Qવન આ+Lુ ંછે. ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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"'-Q. 

 

મોટાભાગના 0નુરાવતIનOુ ં02ુતક એ છે ક), નેY7ૃવની ચળવળ પહ)લા ંઇઝરાયેલીઓ માટ) ^સૂાના િવદાય 

સરનામાની નRધણી કરવામા ંઆવી હતી અન ેતે ^7ૃL ુપાöયા હતા. તેમણ ેîુ ંશેર કLુó અને શા માટ) તે 

ક.પના કરશે ક) તે ! વ2Yઓુ કર) છે ત ેશેર કરવાOુ ંપસદં કરશ?ે આ પાઠની શVઆતમા ંતમ ેઅલગ િવષય 

બાબતો શીખી શકશો ! મોસેસ સબંોધવા માટ) પસદં કર) છે. !મ તમે મોસસેની વાત સાભંળો છો તેમ, 

ઈ¶ાએલીઓ સાથે વાત કરો તો તમ ેîુ ંિવચારો છો ક) તમે તમારા બાળકો અને પૌ<-પૌ<ીઓ સાથ ેઅને ! 

લોકો તમાર# પાછળ ચાલશ ેતે િવશ ેશેર કરો છો. તમે !ને :ેમ કરો છો ત ે^7ૃLમુા ંજવાની તૈયાર#મા ંછે 

તેમ îુ ંવારસો હોઈ શક)? 

 

નેY7ૃવના મnટ)લને પસાર કયાI પછ#, સમ< વષëમા ંજગંલીમા ંપસાર થઈન ેએક આઘાતજનક અOભુવ હોઈ 

શક) છે. ઈ¶ાએલીઓએ આ નવા િનL:ુત નેતાન ેઅOસુરવાની ધારણા હતી. ભગવાન તેને :માણમા ંસરળ 

સ7ંમણ બનાવવા માટ) પગલાઓં અવલોકન. ઈxરના િનL:ુત નવા નેતા કોણ હતા? તેમની લાયકાતો îુ ં

હતા? ઈxરના શNદો અને તનેા માટ) ઇ¶ાએલના શNદો îુ ંહતા? 

 

ભગવાન અન ેઇ¶ાએલીઓ વZચેનો સબંધં એકસરખો રXો હતો, ભલે મોસેસ તેમની સાથે ન હતા. તેઓ 

તેમના ભગવાન હતા અન ેતેઓ તેમના લોકો હતા. તઓે પિવ< રાhS તર#ક) અલગ રાખવામા ંઆâયા હતા, 

તેમના ભડંાર કબજો. તેમની કૉ*લ{ગ તે જ હતી. ભગવાનના લોકોએ પણ તેમના પિવ< ઉપયોગ માટ) 

અલગ રાõયા હોવાને લીધે આપણે પણ એ જ કૉલ કર# રXા ંછ#એ. સેAટ પીટર îુ ંનવા ય†દુ# *Ñ2તીઓ 

માટ) તેના :થમ પ<મા ંકહ) છે તે èણો. તેમને નવા કરારના આb2તક તર#ક) તમારા Çદયની વાત સાભંળો. 
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પ8રચય: પાઠ 6 મા ંઆપણ ેઅલગ ર#તે અ\યાસ કર#îુ.ં આ ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ, તોરાહના :થમ પાચં 

02ુતકોનો લપેટ# હશે. ^સૂાએ અરŒયમા ંભટકતા ચાળ#સ વષI Cધુી લોકોન ેલાâયા છે. તઓે જમીનનો 

કબજો લેવા માટ) તૈયાર છે. મોસેસ èણ ેછે ક) ત ેuૂંક સમયમા ં^7ૃL ુપામશે 0નુિન⁄યમOુ ં02ુતક એ 

ઈ¶ાએલીઓ સાથે છોડ# રáુ ંછે તેવી વારસા !Éુ ંજ છે. આ લોકોને તેમના છે.લા શNદો છે. તમારા માથા 

ઉપરથી બધં, જો તમે ^સુાની અને ^7ૃL ુપાöયા હોત, તો આ બધા વષëથી તમે ! લોકોની આગેવાની લીધી 

હતી તે સાથે તમ ેîુ ંશેર કરવા માગંો છો? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

યાદ રાખો, અમે 0નુિન⁄યમના આ 02ુતકમા ંસમાયલે દર)ક વ2Y ુપર 2પશz શકતા નથી. તેમ છતા,ં અમે 

ચો[સ સગેમેAટો :કાિશત કર#îુ,ં ! તેમના લોકોની ભગવાનના ^bુ:તન ેજમીન પર પહRચાડશે (િનગIમન 

3: 8) ક) તેમણ ેવચન આ+Lુ ંહY ુ ં(ઉ7પિå 15: 18-21). 
 
 

E":х : 

 

 4:H'<     4"!J  

0નુિન⁄યમ 1-9 

 

ઐિતહાિસક સમી(ાએ ભગવાનને લોકોમા ંસ^દુાયમા ંઆકાર આ+યો 
 

0નુિન⁄યમ 12, 28 

 

જો તમે આéા કરશો, તો તમને આશીવાIદ મળશે; જો તમે આéાOુ ંઉ.લઘંન 

કરશો તો તમને ªાપ મળશે 

 

0નુિન⁄યમ 31 
 

મોસેસ સફળ થવા માટ) િનમüકૂ નવી નેતા 
 

0નુિન⁄યમ 32: 48-52 

 

^સુાએ èિતઓને આશીવાIદ આ+યો 
 

0નુિન⁄યમ 34 

 

મોસેસ ^7ૃL ુ
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4R"6 : 0નુિન⁄યમ 1-9 ?ારા વાચંો !મ તમે વાચંી શકો છો, તમાર# èતને િવગતવાર સાથે સબંધં નથી. 

તેના બદલ,ે :~નો જવાબ આપવાનો :ય7ન કરો: ઈ¶ાએલીઓ સાથે છે.લી વાર ! વાત કર) છે, તે ^સૂા îુ ં

કર) છે? 

 

S."."!: મોસેસની પહ)લી વ2Y,ુ અગ7યની ઘટનાઓની સમી(ા કર) છે, ! અરŒયમા ંભટકતી વખત ે

આવી હતી. િવિવધ ઇવેA–સ ક) ! મોસસે યાદ કરવાOુ ંપસદં કર) છે અમે અ\યાસ કયë છે; અAય અમે નથી 

ક)ટલીક ઘટનાઓ અને આદ)શોનો સારાશં આપવા માટ) તમાsંુ ªેhઠ :યાસ કરો: 
 

 

 4:H'<     D)6b8 

 

0નુિન⁄યમ 1: 9-18 

 

 

0નુિન⁄યમ 1: 19-46 

 

 

0નુિન⁄યમ 2: 1-23 

 

 

0નુિન⁄યમ 3: 21-29 

 

 

0નુિન⁄યમ 4-5 

 

 

0નુિન⁄યમ 9: 7-10: 11 

 

 

,Z.""$: lતૂકાળ પર Bયાન આપÉુ ંઅમને યાદ રાખવામા ંમદદ કર) છે. જો આપણે યાદ ન રાખીએ, 

તો આપણે આપણી lલૂોOુ ં0નુરાવતIન કર#એ છ#એ. 
 

1. મોસેસ લોકોને જગંલી છોડ#ને જમીનનો કબજો લેવાની તૈયાર#મા ંજવાની ઇZછા રાખતા હતા 

તેમાથંી ક)ટલીક વ2Yઓુ îુ ંહતી? 

 એ. 0નુિન⁄યમ 4:10 _______________________________________________________ 

 બી. 0નુિન⁄યમ 5:15 _______________________________________________________ 

 સી. 0નુિન⁄યમ 7:18 _______________________________________________________ 

 ડ#. 0નુિન⁄યમ 8: 2 _______________________________________________________ 
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 ઈ. 0નુિન⁄યમ 9: 7 ________________________________________________________ 

 અAય શNદ શોધો "યાદ" શNદ વપરાય છે. તેમને તમાર# નોટüકુમા ંલખો. આ C*ૂચ શVઆત છે. 

2. શા માટ) આ બwુ ંયાદ રાખÉુ ંઅગ7યOુ ંછે? શા માટ) મોસેસને તેના ઇિતહાસને યાદ કરાવવો જVર# 

લાHયો, તે પછ#, તેમાથંી મોટાભાગના લોકો ઉથલપાથલ કરતા ન હતા?ં _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

અમને એ યાદ રાખવાની જVર છે ક) પેઢ# ! ભગવાનન ેઇãજ+તમાથંી અને લાલ સ^jુમાથંી 

પોતાના લોકોના úટકારોથી અOભુવી હતી ત ે^તૃ હતો. ! વાતાIઓ તેમના માતાિપતાના 

અOભુવનો એક ભાગ છે તે બાળકોને કહ)વામા ંઆવ|યક છે. ^સુાએ વાતાIઓની સમી(ા કર#, 

બાળકોને èણવાની અને યાદ રાખવાની જVર છે ત ેઇઝરાયેલીઓના Qવનમા ંનRધપા< ઘટનાઓ. 

આ તેમની વારસો, તેમની વારસો હતી. 
 

કથાઓને કહ)વાની જVર છે-સારા, ખરાબ, અને નીચ. તે વ2Yઓુ ! મોસેસન ેયાદ કરાવવાOુ ંપસદં કLુó, 

તેમણે èહ)ર સમંેલનમા ંèહ)ર કLુó બધા લોકો èણતા હતા. 7યા ંકોઈ રહ2યો હશે નહÅ, કોઈ ખોટા કામમા ં

®પાવવામા ંઆવશે નહÅ, માફ# અને òૂઠાણાથંી úપાશે નહÅ. ઇિતહાસ એÉુ ંકહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) તે થLુ ં

હY ુ.ં 
 

ઇઝરાયેલ માટ) વાતાIઓ 7ોનોલોãજકલ ઇવેA–સ કરતા ંવw ુહોઈ હતી. આ વાતાIઓએ આ રાhSની 

ર#ડ)öપશનની વાતાI યોQ હતી. આ વાતાIઓમા ંક)વી ર#તે ભગવાનએ તેમન ેપસદં કયાI, તેમને પહRચાડ◊ા, 

અને તેમના Qવનના અOભુવો ?ારા તેમને લાâયા. આ કથાઓ જણાવ ેછે ક) ક)વી ર#તે ભગવાન તેમના 

શાસન હ)ઠળ તેમન ેલાâયા હતા અને ફર# શાસન કLુó અને ક)વી ર#તે તે તેમને વચનના દ)શ તરફ લઇ 

ગયા. આ કથાઓએ તેમને કáુ ંહY ુ ંક) તેઓ ક)વી ર#તે તેમના çુ|મનોથી બચાવી રXા ંછે. આ કથાઓ તેમન ે

માટ) ભગવાન :ેમ અને વફાદાર# અને ક)વી ર#તે તેઓ તેમના વડવા માટ) તેમના વચન 0ણૂI જણાâLુ ંઆ 

કથાઓ ઈxરના Oકુસાની કાયI િવષે જણાવે છે. આ કથાઓ યાદ રાખવા જVર# છે, કદાચ લોકો lલૂી અને 

અAય દ)વો તરફ વ¡યા નહÅ. 
 

,-X: 

 

1. અમે એવા લોકો છ#એ ક) ! યાદ#ઓ બનાવ ેછે. અમે "કરવા માટ)" યાદ#ઓ, ક8રયાણાની C*ૂચ, અને 

2થાનો લખીએ છ#એ ! આપણે જÉુ ંઅન ેજોવા માગંીએ છ#એ. અમે આમ કર#એ છ#એ તેથી અમે 

lલૂીîુ ંનહÅ. îુ ંતમ ેTાર)ય એÉુ ંવ2Yઓુની યાદ# બનાવી લીધી છે ક) ! તમ ેઅAય લોકોને યાદ 

કરવા માગંો છો? કથાઓ îુ ંછે ! તમ ેèણતા હો તે પછ# આવનારા છો? ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. îુ ંતમાર# પાસે સારા, ખરાબ અને *બહામüુ ંશામલે કરવાની 8હ{મત છે? ______________________ 

3. તમાર# વાતો સાભંળનારાઓ માટ) તમારા િનખાલસતા અને :ામા*ણકતા îુ ંકરશ?ે _____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ કથાઓ ભગવાન સાથેના તમારા સબંધંો અને તમારા માટ) તેમના મહાન :મે િવશે અAય 

લોકોને îુ ંવાતચીત કરશે? તમારા પોતાના ર#ડ)öપશન િવશે તેઓ અAય લોકો સાથ ેવાતચીત 

કરશે? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ખરાબ અને *બહામüુ ંિવશ ેશેર કરવા માટ) ખરાબ અન ેનીચ િવશ ે:મા*ણક બનવા માટ) કોઈ હ)Y ુ

નથી. તેમ છતા,ં તે વ2Yઓુને ઇC ુ*Ñ2તમા ંઈxરના ઉ]ારક કાયI તરફ દોરવાના સાધન તર#ક) શેર 

કરÉુ ંએ દ)વના પિવ< આ7માને સાભંળનારાઓ પર િવxાસ કરવાની તક આપ ેછે. દ)વે îુ ંકLુó છે ત ે

તમારા Qવનમા ં^bુ:તદાતા કાયIને 2વીકારો. તમે ઈxરના :ેમ અને (મા િવશે èŒયા પછ# 

આવનાર લોકો îુ ંઇZછે છે? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)"!<$": તમે મારા માટ) વફાદાર રXા છો, હ) :l!ુ તમે મને Kલુામીમાથંી બહાર લાâયો છે અને મન ે

તમારા પાપોને માફ કયાI છે અને તમારા દ#કરા ઈC ુ*Ñ2ત ?ારા તમારા સાથે :ેમના સબંધંમા ંમને લાâયા 

છે. માફ કsંુ ú.ં તમે ઇZછો છો ક) બધા લોકોન ેમાફ કરવામા ંઆવે. મને વાતાI કહ)વા માટ) 8હ{મત આપો ! 

અAય લોકો માટ) વારસો હોઈ શક) માર# કથાઓ તમે કોણ છો તે વાતચીત કર# શક) છે. તમ ેમારા ઈxર છો 

અને †ુ ંતમારા બાળક અન ેતમાર# સાથે શાxત Qવનનો વારસ ú.ં આ માટ) †ુ ંતમને આભાર અને :શસંા 

આ0ુ ંú.ં _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

'"( - 

,Z.""$: ઓ.ડ ટ)2ટામેAટમા ંઆપણ ેèણીએ છ#એ ક) દ)વે કાયદાના ઉપયોગ ?ારા તેમના લોકો સાથે 

સબંધં પસદં કયë હતો. તેમની આéા એ હતી ક) તેમOુ ંકાયદો પાલન કરવાOુ ંહY ુ.ં તેઓ ! ઇZછતા હતા તે 

િવશે તેઓ ôબૂ જ 2પhટ હતા. તેમની Cચૂનાઓ 2પhટ Vપે દશાIવવામા ંઆવી હતી !થી કોઈ એમ કહ# ન 

શક) ક) તેઓ ! કંપોઝ કર) છે તે સમQ શકતા નથી. ઇઝરાયલના ઇિતહાસ ?ારા, !મ આપણ ેજોLુ ંતેમ, 

તેઓ આéાકાર# અને પછ# આéાભગંના સમયગાળા દરöયાન પસાર થશે. ભગવાન તેમને સè કરશ;ે 

તેઓ પ2તાવો કરશે અને સારા બનવાOુ ંવચન આપશે. પછ#, તે èણતા પહ)લા,ં તેઓ ફર# પાછા આéા ન 

હતા. આ કદાચ અમન ેઆûયI નથી અમ ેતેને આપણા પોતાના Qવનમા ંજોયા છ#એ. જો અમે બાળકોની 

આસપાસ છ#એ, તો અમે તનેે તેમના Qવનમા ંજોLુ ંછે. 
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પાપ ઘણી વખત ખોuંુ કLુó છે, તે વ2Yઓુ ! ભગવાન િનષેધ છે, તે વ2Yઓુ ! ત ે8હમાયત કરતા વw ુ

આકષIક છે. પરમેxર અન ેશેતાન વZચેની લડાઇઓ પર ભડકો. શેતાન çુhટતા અને œhટાચારના વચI2વમા ં

ઈxરના લોકો પર Qત મેળવવા માટ) òૂઠાüુ ંઅન ેકપટનો ઉપયોગ કર) છે. તે આપણા આ7માઓ પછ# છે 

અને ! કંઈ પણ કર) છે તે કર) છે, ગમે ત ેશb:તન ેKલુામ બનાવે છે અને તેનો નાશ કર) છે. ભગવાન, બીQ 

બાòુ, અમારા ચેböપયન છે તેમણે અમારા માટ) અમાર# લડાઈ લડત. તેમણે અમન ેતેમના કાયદો આપવાOુ ં

પસદં કLુó છે !થી આપણ ેèણી શક#એ ક) આપણા માટ) îુ ંસાsુ છે અન ેઅમને પાપના ંપ8રણામથી 

બચાવવા માટ). ત ેઇZછે છે ક) આપણ ે0hુકળ Qવન Qવવા માટ) ^:ુત રહ#એ. આ બે çુ|મનો વZચે îુ ં

તફાવત! 

રસ:દ બાબત એ છે ક) ભગવાનના લોકો કાયદાOુ ંપાલન કરવા માટ) પોતાની èતને અસમથI છે. અમે 

ખોટા િનણIયો કર#એ છ#એ અમે çુhટનો િશકાર બનીએ છ#એ. અમે તે વ2Yઓુ તરફ આકિષ⁄ત છ#એ ! 

દ)વના િનયમોOુ ંઅપમાન છે. ર)*ગ{ગ çુ|મનો અમારા પર L]ુ ચાલી રáુ ંછે. અમ ેL]ુlિૂમ છે અમ ે

ઈ¶ાએલીઓ અને તેમના વતIનથી િનsુ7સાહ થઈ શક#એ છ#એ, પરંY ુતે જ સમય,ે આપણે એ પણ 2વીકારÉુ ં

જોઈએ ક) આપણે તમેની !મ જ છ#એ. ઈ¶ાએલના અસગંત વતIન હોવા છતા ંપણ, îુ ંભગવાન તેમની 

તરફ અસગંત વતIન કર) છે? તેમણે તેમના શNદ વફાદાર હતા અને તેમના શNદ Tાર)ય બદ.યો નથી 

તેઓ અAય દ)વતાઓની 0èૂ કરતા હતા 7યાર) પણ, તઓે તેમના ભગવાન રXા. ભલે તઓે ઠપકો આપતા 

અને ફ8રયાદ કરતા હતા, 7યાર) તેઓ તેમના ઈxર હતા. તેઓ ! કર) છે ત ેન[# કરતો નથી ક) તઓે કોણ 

હતા. તેમણે આéાપાલન કરવાની માગણી કર# કારણ ક) તેઓ èણતા હતા ક) તેમના આéાOુ ંઉ.લઘંન 

કરવાથી તેમને તેમની 2વત<ં ઇZછા :માણે કરવાની અને બીQ દ)વની પસદંગી કરવાની તક મળ#. 

તેમના માટ)ના તેમના :ેમથી તે કાયદાની માગંણી અને તે આéાને આધીન રહ#. જો કાયદો Yટૂ# ગયો હોત, 

તો તેમના :ેમને તમેની સèની માગંણી કર#. 
 

આ :ારં*ભક િશ(ણ સાથે આપણે આéાપાલન અન ેઆéાપાલન, આશીવાIદો અને શાપને આધાર) ^સૂા 

મારફતે લોકોને લોકોને શીખવવામા ંઆâLુ ંછે. 
 

4R"6 : વાચંો 0નુિન⁄યમ 11: 26-29.  
 

к4-#: 

1. |લોક મા ંઇઝરાયલની પસદંગીઓ îુ ંહતા 26? ________________________________________ 

2. "___________________ તમે _____________________..." |લોક મા ંઆશીવાIદ છે 27 

3. "___________________ તમે _____________________..." |લોક  મા ંશાપ છે 28. 

4. આ 0રૂતી 2પhટ લાગે છે :થમ નજરમા,ં તમે îુ ંપસદં કરો છો? ___________________________ 
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5. ઈ¶ાએલના ઇિતહાસમા ંએÉુ ંલાગે છે ક) ભગવાન અAય દ)વોને અOસુર#ન ેઆ બાબત પર વાવેતર 

કર) છે. તે શા માટ) ત ે0નુરાવતIન રાખે છે? તેઓ îુ ંનથી મળ#? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. એમ કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) ! વ2Yઓુ અમને જણાવવામા ંઆવી છે તે અમ ેનથી કર# શકતા તે જ 

વ2Yઓુ છે ! અમાર# પાસે કરવાની (મતા ધરાવે છે. ઇઝરાયલની સભંિવતતા îુ ંહતી? ________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ઈ¶ાએલીને તક આપવામા ંઆવશે ત ેèણતા હતા? _____________________________________ 

8. તે |લોક 29 મા ંનRધÉુ ંરસ:દ છે ક) ભગવાન લોકો પહ)લા ંj|ય ^કૂવા િવશે છે ક) !થી તેઓ 

વચનના દ)શમા ંરહ)તા હતા 7યાર) તેઓ તેમન ેપહ)લા ંસટે ભગવાન ક) આશીવાIદ અને શાપ યાદ 

આવશે. દ)શના પિûમ બાòુ પર બે પવIત હતા. એક પવIત _________________ હતી અને અAય 

___________________. એક ________________ અને અAય _____________________ èહ)ર 

કરશે. આ પવIતો લોકોન ેિવઝ¤અુલ ર#માઇAડસI તર#ક) સેવા આપવાOુ ંહY ુ.ં 
 

4R"6 : વાચંો  0નુિન⁄યમ 28 .  
 

к4-#: 

1. અમે આ :કરણમા ંજણાવલે દર)ક આશીવાIદ અને શાપને Bયાન આપવા જઈ રXા નથી. તેમ છતા,ં 

તમે |લોક 1-14 મા ંદ)વે વચનો આપેલા આશીવાIદો ?ારા વાચંીએ તેમ, તમે ! કાઇં છોડ# દ#wુ ંતે 

િવશે િવચાર કર# શકો છો? _________________________________________________________ 

2. તે નRધÉુ ંરસ:દ છે ક) |લોક આéાધીનતા માટ) ક)ટલી લાબંી છે. આ બધી વ2Yઓુ આéાOુ ં

ઉ.લઘંન કરવા માટ) આવશ.ે જો આ પસદંગી છે, તો Qવવાનો ર2તો 2પhટ દ)ખાતો નથી? _______ 

______________________________________________________________________________ 
 

'-T+61ш$: આ સમય ે^સૂાને િવચારવા થોડો સમય ફાળવો. તેમણ ેલોકોન ેતેમના Çદય ર)ડતા છે. જો 

કોઈ âયb:ત સાભંળતા હોય અથવા આûયI પામી હોય તો તે કંટાળ# ગયેfુ ંછે અન ેતેમના મન અAય 

બાબતો પર ભટકતા છે. મોસેસ આ લોકોના પા<ને èણતા હતા. ભગવાન તેમને કઠોર અને બળવાખોર 

કહ)વાય હતી. મોસેસ મા< તેમને પહ)લા ંભગવાન શNદ ^કૂ# શક) છે.  
 

1. îુ ંતમારા Qવનમા ંએવી પ8રb2થિતઓ છે ક) ùયા ંતમે તમારા Çદયને કોઈકને તમારા Çદયમા ં

ર)ડતા જશો તો તમે તેમને ! કરÉુ ંછે તે èણતા રહ)વાની ઇZછા રાખો છો? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

વારંવાર, 7યા ંકંઈ નથી ક) ! કર# શક). ઈડન ગાડIનમા ંઈxર) આદમ અન ેહવાને મફત પસદંગી 

આપી. તઓેને દ)વની આéા પાળવા ક) તમેની આéા પાળવાની પસદંગી આપવામા ંઆવી હતી. 
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તેઓએ અનાદર કરવાOુ ંપસદં કLુó. કારણ ક) પાપએ આપણા Çદયમા ં:વેશ કયë છે તેથી અમ ે

બાX અથવા છ#છરા માગI કરતા ંવw ુકોઈપણ વ2Yમુા ંપાળે તેવી અમાર# 2વત<ં ઇZછા Kમુાવી 

છે. ઈ¶ાએલીઓની !મ, વારંવાર, અમે આéાપાલન પસદં કર#એ છ#એ. ફ:ત ઈxરના <ેસ ?ારા 

અને ઈC ુઅને તેના સ0ંણૂI આéાપાલન અમને આપવામા ંતેમની શb:ત ?ારા અમે અમારા બધા 

Çદય, આ7મા, અને મન સાથે ભગવાન :ેમ કરવા માટ) સ(મ છે. ùયાર) આપણે તમેને :ેમ કર#એ 

છ#એ અને તેમની આéા પાળ#એ છ#એ, 7યાર) તેઓ માફ કર) છે અને તેની સાથે તેના સબંધંો 

0નુઃ2થાિપત કર) છે. એકવાર ફર#, અમે તેને :ેમ અન ેતેમને પાળે તેમના <ેસ ?ારા સåા છે. 

2. îુ ંતમે આéાપાલન માટ) ઇxરની ઇZછાથી ઓળખી શકો છો અન ેહQ Cધુી èણી શકો છો ક) અAય 

âયb:તને આéા પાળવા માટ) ક) નહÅ કરવા માટ)ની 2વત<ં ઇZછા આપવામા ંઆવી છે? __________ 

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન તેઓ પસદં îુ ંહોવા છતા ંઇઝરાયેલ :ા+ત કરવા માટ) તૈયાર હતી તેમણ ેતેમની સè 

તેમના પાપો પ8રણામ, તેમના પાકો ટક#. તેમને તેમની બેવફાતાને Bયાનમા ંલીધા વગર તેઓ 

તેમને સાચા રXા હતા. આ તમારા સબંધંોમા ંક)વી ર#તે રમી શક) છે? ________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

)"!<$": ઓ ઓલમાઇટ# ભગવાન, દયા° િપતા, ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

'"( 0 

4R"6 : વાચંો 0નુિન⁄યમ 31: 1-8. 
 

S."."!: સમય પસાર થવાની નેY7ૃવના દંqકૂો માટ) આâયો છે. 
 

1. મોસેસ ક)ટલો òૂનો છે? ______________________________ તેમના Qવનના :થમ ચાળ#સ વષI 

તેમણે _______________________________ ના ઘર) ગા¡યા. બીજો ચાળ#સ વષI તે ભરવાડ 

તર#ક) __________________________________ ની lિૂમમા ંરહ)તા હતા. અને, <ીè ચાળ#સ વષI 

તેમણે અ<ણી ખZયાI ____________________________________________________________. 

2. ચાળ#સ વષI એક નેY7ૃવની b2થિતમા ંહોÉુ ંતે લાબંા સમય છે. આ બધા વષëથી લોકો પાસે એક 

નેતા છે. તઓે તેમને ભગવાનની çૃ|યમાન :િતિનિધ7વ કરતા હતા. ભગવાન ફાsુન પર તેમના 

િનણIય ચલાવવામા ંતર#ક) તેમણે મિસહા તર#ક) સેવા આપી હતી. િશ*બરની Pદર જAમેલા િવવાદો 

અને મતભેદને પતાવટ માટ) તેમણે લવાદ તર#ક) સેવા આપી હતી. તમેણે જવાબદાર#નો બોજ 
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ઉઠાâયો અને લોકો અન ેઆરોનની ટ#કા કર#. vુલ મBય2થી તર#ક) સેવા આપી હતી અને ùયાર) 

ભગવાન લોકો તમેના વતી ભગવાન માટ) તઓે િવનતંી કર# નાશ કરવા માગે છે. એક નÉુ ંનેતા! 

શા માટ) આવા મોટા સોદો થશ?ે ____________________________________________________ 

3. સારમા ંમોસેસ કહ) છે, "†ુ ંÉ]ૃ ú ંઅને થાક)fુ ંú.ં હવે †ુ ંતમને દોર# શકતો નથી. "બીè નેY7ૃવની 

જV8રયાત  માટ) તેમણ ેîુ ંઆ+Lુ ંહY ુ ં(|લોક 2)? _______________________________________ 

4. ^સુા વચનના દ)શમા ંયરદન નદ#ને પાર નહ# કર# શકતા ની કલમમા ંતે îુ ંકહ) છે પરંY ુ3? ____ 

______________________________________________________________________________ 

5. ^સુાએ તેમન ેકáુ ંહY ુ ંક) ભગવાન એવી વ2Yઓુ કરશે ! તે Tાર)ય કર# શTા નહÅ. îુ ંગમ ેછે 

(છદંો 3-4)? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

^સુાએ તેમન ેકáુ ંહY ુ ંક) તઓે તેમની સાથે પાર ન8હ કરશે પરંY ુભગવાન આવશે. તેઓ ઇZછતા 

હતા ક) તેમને ખબર છે ક) ભગવાન તેમન ેઅહÅ લાâયા હતા અન,ે જો ક) તઓે (^સૂા) તેમની સાથે 

ન હતા, !ણે તેમને અ7યાર Cધુી લાâયા હશે. 

6. તેમના નવા આગેવાન  તર#ક), તેમને યહોîઆુન ેકોણ રòૂ કLુI હY ુ(ં|લોક 3 બી, 7 એક)? ______ 

______________________________________________________________________________ 

7. કલમ 6 લોકો માટ) ^સૂા શNદ છે: 

 એ. રહો ________________________________________________________________ 

 બી. નહÅ _______________________________________________________________ 

 સી. ભગવાન_____________________________________________________________ 

 ડ#. તે Tાર)ય નહÅ ________________________________________________________ 

 પછ# |લોક 7 મા ં^સૂાએ યહોîઆુને કáુ:ં 

 એ. રહો ________________________________________________________________ 

 બી. તમે તમેને ^કૂવામા ંઆવશે ______________________________________________ 

 સી. ભગવાન ____________________________________________________________ 

 ડ#. તે Tાર)ય નહÅ ________________________________________________________ 

 ઈ. îુ ંનથી _______________________________ નથી ____________________________ 

 |લોક 23 મા ંભગવાન યહોîઆુ આદ)શ: 

 એ. રહો ________________________________________________________________ 

 બી. તમારા માટ) __________________________________________________________ 

 સી. અને †ુ ં______________________________________________________________ 

8. નેY7ૃવ SાAસફર કરવામા ંઆવી છે. યહોîઆુ વચનના દ)શમા ંતેમને લાવવાનો એક હતો. તેમ 

છતા ં0sુુષો òુદા હશ,ે ભગવાન બદલાશે નહÅ. તે ^સુાન ેવફાદાર રXા હોવાથી તે યહોîઆુને 

વફાદાર રહ)શે. તેને ડરવાની કંઈ જ નથી. 
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7$'-26: ^સુાએ લોકો માટ) શb:તશાળ# શNદો બો.યા. આ એવા શNદો છે ! આપણને કરવા માટ) 

કહ)વામા ંઆવે છે તે કરવા માટ) સશb:તકરણ કર) છે. આ યાદ રાખવા શNદો છે! ઇAડ):સ કાડI પર 0નુિન⁄યમ 

31: 6 લખો અને આ |લોકને યાદ રાખો. આ શNદોમા ંનેY7ૃવમા ંâયb:તને :ો7સાહન આપવા માટ) તકો 

શોધો. મોટ)ભાગે તેમને અAય (ે<ોન ેએવા િવ2તારોમા ંદોરવા માટ) કહ)વામા ંઆવે છે ક) ! જોખમો અને 

અèŒયા પ8રબળોને ôબૂ જ સાચવે છે. તેમન ેશNદોથી :ો7સા8હત કરો, "8હ{મતવાન અને 8હ{મતવાન બનો. 

ગભરાશો ન8હ, ડરશો ન8હ. "તેમને યાદ કરાવો ક)," તમારંા દ)વ યહોવા તાર# સાથે èય છે. "અન ેતેમન ે

વચન આપેfુ ંક)," તે તને તQ દ)શે ન8હ ક) તને તQ દ)શે ન8હ. " 

 

,-X: 

 

1. નવા નેY7ૃવ િવશે તમને ક)É ુ ંલાગે છે? 2વીકારÉુ ં^|ુક)લ છે? શા માટ)? ક)મ ન8હ? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

મોસેસ બધા લોકો પહ)લા ંSાAસફર કર# તેમણે લોકોન ેઆશીવાIદ આ+યા હતા કારણ ક) તઓે નવી 

જમીનનો કબજો લેવાની તયૈાર#મા ંહતા અને પછ# તેમણે યહોîઆુને તેમના આગવેાન તર#ક) 

ગણાશે તવેો આશીવાIદ આ+યો. 

2. યહોîઆુ અને લોકોન ેએમ કહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) ભગવાન તેમના હાથમા ં! જમીન કબ! કર# 

લેશે તે રાèઓ તેઓના હાથમા ંસRપશે. રાèઓ સીહોન (હ)શબોન) અને ઓગ (બાશાન) ને 

હરાવીને ઈ¶ાએલીઓની વાતાIઓની Cનુાવણી 2 અને 3 મા ંનRધવામા ંઆવી છે. અમે આ 

કથાઓનો અ\યાસ કયë નથી પરંY ુતમારા માટ) એ સમજÉુ ંઅગ7યOુ ંછે ક) ભગવાનએ સીહોનના 

રાèના Çદયને કઠોર કLુó છે. તેમના હાર ?ારા ભગવાન બધા દ)શો પર ઇઝરાયેલીઓ આતકં અને 

ભય ડર ^કૂ# શV કLુó ક) 7મમા ંપછ# ભગવાન ભગવાન બાશાનને ઈ¶ાએલીઓને લાâયા અને તેઓ 

કોઈ પણ બચી ગયા ન8હ. 

3. ^|ુક)લ સમય આગળ હતા. તે સમય તેમની તાકાત અને 8હ{મત માગશે. તે સમય હતો ùયાર) લોકો 

અને નેતાને સવંા8દતામા ંબોલાવવામા ંઆâયા હતા, ભગવાનની 8દશામા ંએક સાથે કામ કરતા હતા. 

શાિંત અને સવંા8દતા, આ7માની એકતા, òૂથ અને તેના નેતા વZચે સહકાર અને સહકાર લાવવા 

માટ) તમારા :ભાવનો ઉપયોગ ક)વી ર#તે કર# શકાય તે તકો îુ ંછે? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

)"!<$": તમે લોકોન ેનવા નેતાની ભેટથી આશીવાIદ આ+યા. 0નુિન⁄યમમા ં31:23 તમે યહોîઆુને 

બળવાન અન ે8હ{મતવાન બનવાની આéા આપી હતી. તમે તેને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તે લોકોન ેતે lિૂમમા ં

લાવશે ! તમે તેમને વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં અન,ે તમે વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) તમાર# હાજર# તેમની સાથે હશે. આ 

8દવસે, ભગવાન, !મ †ુ ંમારા કામ િવશે èÿ ú,ં †ુ ંકામની સRપણી કરવા માટ) તાકાત અને 8હ{મત માગંીશ, 
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કારણ ક) મને ખબર છે ક) માર# પાસે તમાર# હાજર#નો વચન છે. શાિંત માટ) આભાર. મને ખબર છે ક) તમે 

Tાર)ય મને છોડશો નહÅ અને મને તQશો નહÅ. __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 7 

4R"6 : વાચંો 0નુિન⁄યમ 32: 48-52. 
 

S."."!: તે સમય છે. 

1. ભગવાન |લોકમા ંજવા માટ) ^સુાને Tા ંછે 49? ________________________________________ 

2. તે 7યા ંîુ ંછે? ___________________________________________________________________ 

3. ભગવાન îુ ંકહ)શે ^સૂા 7યા ંહશ?ે ____________________________________________________ 

4. ફર# એક વાર, ભગવાન વચનના દ)શમા ં:વે|યા પહ)લા શા માટ) આરોન અન ે^7ૃL ુપાöયા તે 

^સૂાને કહ) છે (|લોક 51): 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 

5. તેથી,__________________________________________________________________________ 

 

4R"6 : વાચંો 0નુિન⁄યમ 34  
 

S."."!: નકશા થી છદંો અને અ*ભગમ આપવા માટ) ઉપયોગી થશ ેતમન ે1-3. 

1. માઉAટ નબો શોધો ^તૃ સ^jુ (સો.ટ સી) ની ઉåર) તમ ે!8રકો મેળવશો. 0વૂIમા ંનબો માઉAટ છે 

ભગવાન આ 2થાનથી ^સુાને îુ ંબતાâLુ ં(|લોક 1)? ____________________________________ 

2. નકશા પર આ 2થાનોને ઓળખો ! બાર જનèિતઓ વZચેની જમીનOુ ંિવતરણ દશાIવે છે. 

એ. *ગલયડથી ડ)ન - *ગલયડ એ ^તૃ સ^jુના (સો.ટ સી) ઉåર) આવેલા છે, ! જોડIન નદ#ની 

0વૂIમા ંછે. ડ)ન માઉAટ નQક ઉåરમા ંએક નગર છે. હમIન 

બી. નફતાલીના બધા :દ)શ - આ :દ)શ નફતાલીના vુળને આપવામા ંઆવેલો છે અને ઉåર 

તરફ યદIન નદ#ની પિûમ તરફ િવ2તર) છે. 

સી. એƒાઇમ અને મના|શેહના િવ2તાર - એƒાઇમ અન ેમના|શેહ, Lસૂફના બે 0<ુો હતા. આ 

આ8દવાસીઓને જોડIન નદ# અને મહાસાગર (lમૂBય સ^jુ) વZચે દ*(ણમા ંવw ુજમીન મળ#. 
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ડ#. òુડાહની તમામ જમીન - ય†દૂાના :દ)શમા ંમીઠાની સ^jુની પિûમની િવશાળ જમીન છે 

અને તે જમીનમા ંિશમયોનની vુળને આપવામા ંઆવેલી જમીન છે. નેગેવ અહÅ b2થત થયેલ છે. 

ઈ. !8રકોથી સોઅર - !8રકો અમે અગાઉ સો.ટ સી અને ઝોરના ઉåર તરફથી çૂર નથી, તે 

સ^jુની દ*(ણે આવેલી છે. 
 

3. ચમ7કા8રક ર#તે દ)વે ^સુાને ઈìાહ#મ, ઈ2હાક અને યાvબૂને વચન આ+યા હતા તે જHયાની 

જોગવાઈ કર#. ^સૂા ભગવાન કહ) છે, ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ. ^સૂાને આપેfુ ંવચન પા¡Lુ ંછે, ^સૂા ^7ૃL ુપામ ેછે. યહોવાએ તેને મોઆબમા ંદફનાâયા. 

|લોક 6 મા ંશામલે એક રસ:દ િવગત îુ ંછે? ________________________________________ 

 બી. મોસેસના ^7ૃL ુવખત ેઆપણે îુ ંશીõયા? ________________________________________ 

 સી. ઈ¶ાએલીઓ મોઆબમા ંક)ટલો સમય રXા? __________________ શા માટ)? ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

'-T+61ш$: એક મદદ કર# શકતા નથી, પરંY ુલાગે છે ક) આ ઇઝરાયલ માટ) એક çુઃખનો સમય હતો. તે 

સમય છે ક) આપણે ^સૂાના Qવન પર િવચાર કર#એ અને ભગવાન ?ારા કર)લા ચમ7કારો યાદ કર#એ. !મ 

િવyાથzઓ અમ ેએક પછ# એક અOભુવ િવશ ેવાZંLુ ંછે અમે વાZંLુ ંછે તે કથાઓOુ ં:િત*બ{બ અને યાદ 

કરવા માટ) થોડો સમય લો. 
 

1. યાદ કરો ક), ઈxર) માણસન ેઆકાર આ+યા અન ેતેને માણસમા ંફ)રâયો ! તે બAયા. 

2. ! વાતાવરણમા ંત ેQવતો હતો તે િવચારો, 8હÆ ૂઘરમાથંી ફાVનના ઘર Cધુી, િમyાનીઓના 

તüંમુાથંી ઇઝરાયેલીઓના તüં ુCધુી. 

3. ઈ¶ાએલીઓ પર ઇãજ+ત પર äકુાદો અને દયાના હાથ લાવતા ભગવાનનો ઉપયોગ કરો, લાલ 

સ^jુનો ભાગ, રોકમાથંી પાણી લાવવા અન ેઅAય ચમ7કા8રક િનશાનીઓ કરવા. 

4. ઉZચ *બ{çુ યાદ રાખો ùયાર) ભગવાન તેમન ેમા“ા અન ે:વેઈલ, અને નીચા *બ{çુ ùયાર) તેઓ 

અનાદર સાથે 0રૂ# પાડવામા ંઅને તે મ<ેોટ તરફ વ¡યા. 

5. ઉZચ *બ{çુ યાદ રાખો ùયાર) ભગવાન તેમની ÷ગળ# સાથે પØથરની બે ગોળ#ઓ સાથે લõLુ ંહY ુ ં

અને તેમને ^સૂા અને નીચલા *બ{çુ પર આ+યો 7યાર) તેમણે તેમની ^િૂત⁄0èૂ અન ેધમાલભયાI 

કારણે િવખેરાઇ. 

6. યહોવાના ગૌરવે મડંપ ભર#ને çૃFhટની ક.પના કરો. 

િનઃશકંપણે, અAય વ2Yઓુ તમારા માટ) 8દમાગમા ંઆવ ેછે. તમારા માટ) િવિશhટ ઘટના ક) !નો ચો[સ અથI 

હતો? તમારા િવચારો શેર કરો: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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к4-#: 

1. અને હવે, શોકના 8દવસો વધાર) છે. ઈ¶ાએલીઓએ જમીનનો કબજો લેવાનો સમય લીધો છે. મા ં

યહોîઆુ િવશ ેîુ ંકહ) છે |લોક 9? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. લોકોએ યહોîઆુને ક)વી ર#તે જવાબ આ+યો? ________________________________________ 

3. ̂ સુાની આખર# 8ટ+પણીઓ îુ ંછે ક) કલમમા ંવાચંીએ છ#એ આપણ ે10-12? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ડ#. ___________________________________________________________________ 

 

)"!<$": તે મા< એક (ણ લેવા માટ) 8ફ8ટ{ગ લાગ ેછે અને મોસેસ માટ) ભગવાન આભાર, તેમણે ઇઝરાયેલ 

આ+યો ભેટ, આ માણસ ?ારા તેમના Qવન આશીવાIદ. તમારા Qવનમા ંનRધપા< નેતાઓ માટ) 8હ{મત અન ે

8હ{મતવાન લોકોની :શસંા અને :શસંા કરવા માટ) સમય આપો, ! બીèઓના Qવન માટ) તેમના Qવનન ે

Qવતં કરવા તૈયાર છે. હ) :l ુદ)વ, ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

'"( > 

"'-Q.: એક 0નુરાવતIન વાT, ! િનગIમન, લેિવ8ટકસમા ંજોવા મળે છે, અને હવે િવિધઓ છે: "†ુ ં

તમારો દ)વ યહોવા ú.ં" 0નુરાવતIન એટલે મહ7વ. એક રસ:દ કસરત માટ), એક :કરણ લેવીટ#સ 19 લે 

છે અને તેન ેસ0ંણૂIપણ ેવાચંી સભંળાવો. !મ !મ તમ ેદર)ક વખતે "†ુ ંભગવાન ú"ં અથવા "†ુ ંતમારો દ)વ 

યહોવા ú"ં શNદો લખવામા ંઆવે છે તે નીચે આપેલા ંછે. 
 

તો હવ,ે આપણે આ :~ 0છૂવાની જVર છે: ભગવાન આ શNદોOુ ં0નુરાવતIન ક)મ કર) છે? આ શNદો િવશે 

îુ ંનRધપા< છે? 0નુિન⁄યમમા ંઆપણે યાદ કરવાની જVર છે અને lલૂી જવાOુ ંભય. અમે બધા lલૂી જવા 

માટ) વલણ ધરાવે છે. તેમ છતા,ં જો ઇઝરાયેલ lલૂી ગયા હતા ક) "†ુ ંભગવાન તમારો દ)વ ú"ં તેનો અથI 

આ રાhS માટ) હાર અને િવનાશ થશે. તેમની ^bુ:ત આ શNદોના સ7યમા ંિવતાâયો. 
 

અમારા પાઠ આ િવભાગમા ંઆપણે ઇઝરાયલના Qવનમા ંપણ આપણા Qવન પર પણ આ િનવેદનની 

અસરને Bયાનમા ંલઈîુ ંકારણ ક) આપણે તેન ેકહ#એ છ#એ ક), "†ુ ંતમારો ઈxર ú.ં" 
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S."."!: અમે સૌ :થમ આ શNદો સાભંળવા Tાર) શV કયાó? ચાલો સમી(ા કર#એ 

 

1. િનગIમન 3: 14-15 મા ંભગવાન મોસેસ સાથે બિન‹ગ üશુની Pદર વાત કર) છે. ^સુાએ તેમના નામ 

માટ) 0છૂ÷ ુ ં!થી તઓે તેમને મોકલનાર ઇઝરાયેલીઓને કહ# શક). ભગવાનનો જવાબ îુ ંહતો? ___ 

______________________________________________________________________________ 

2. ફાsુન સાથે ^સુાની :ારં*ભક એAકાઉAટર પછ#, ભગવાન િનગIમન 6 મા ં^સૂાન ેખાતર# આપે છે. 2, 

6, 7 અને 8 ની કલમોમા ંત ેîુ ંકહ) છે? _______________________________________________ 

3. કોણ ખબર હતી ક) vુલ િનગIમન મા ંભગવાન હતો 7: 5, 17? ______________________________ 

4. ઈ¶ાએલ ક)વી ર#ત ેèણે છે ક) તે ભગવાન છે (િનગIમન 8:22)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ઈxર) બીòુ ંîુ ંèણÉુ ંહY ુ ંક) તે ભગવાન હતા અન ેતઓે ક)વી ર#તે èણતા હતા (િનગIમન 10: 1, 

2)? ___________________________________________________________________________ 

6. તે કોણ હતો અને તેમણે કોણે િનણIય કયë હતો (િનગIમન 12:12)? __________________________ 

7. મા ંઈxર) કઈ ર#તે યાદ કરÉુ ંછે િનગIમન 14: 4, 18? ____________________________________ 

8. ભગવાનન ેમા ંયાદ કરવાની જVર હતી િનગIમન 16:12?__________________________________ 

યાદ કરવા માટ) 0નુરાવતIન કરો! lલૂી નથી 7મમા ંયાદ રાખો! યાદ રાખો અને યાદ રાખો! 
 

,Z.""$: લેિવ8ટકસ 11:44 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ભગવાન પિવ< છે આ તે પોત ેિવશ ેîુ ં

કહ) છે? રસ:દ îુ ંછે ક) તે આપણન ેપિવ< થવા કહ) છે? છદંો વાચંો 44 અન ે45. ભગવાન તેમના લોકો 

અલગ હોઈ કૉલ છે, અલગ હોઈ તેમણ ેતેમને પિવ< કરવા અને પિવ< હોવા માટ) તેમને આéા આપી. 

તેઓ તેમને દર)ક âયb:ત િસવાયના સેટ તર#ક) જોવાOુ ંCચૂન કરતા હતા. તેમણે પોતાની èતને િવશ ે

િવચારવાનો એક નવી ર#ત તેમને બોલાવી હતી. કારણ ક) તે ભગવાન ભગવાન છે, તે તેમને નવા 2તર), 

વતIનનો એક નવો કોડ કહ) છે. તે તેમન ે!વા થવા માટ) બોલાવ ેછે! તે તેમને નવા િવચારસરણીના 2તર) 

ઉભા કરવા માગંે છે, પોતાન ેòુએ છે ત ેસ0ંણૂI ર#તે. છેવટ), તે તેમનો ભગવાન છે! 
 

આનો અથI îુ ંહતો? તેનો મતલબ એ હતો ક) તઓે બીòુ ંîુ ંકLુó ન હY ુ.ં દાખલા તર#ક), લેવીયસ 18:21 મા ં

આપણે èણીએ છ#એ ક) અિશષકોએ પોતાના બાળકોને ભગવાન મોલેકને બ*લદાન આ+યા હતા. ભગવાન 

તેમને એક અલગ ર#તે કહ)વામા ંઆવે છે અને જણાâLુ ંહY ુ ંક) તેને અથવા તો ઉhમાભયાI અAય ભગવાન 

માટ) આવા બ*લદાન તમારા ભગવાનOુ ંનામ અપિવ< કરશે ... અને †ુ ંભગવાન ú.ં |લોક 30 કંઈક કહ) છે 

ùયાર) ભગવાન કહ) છે, માર# જV8રયાતો રાખો. ગરમીના ભયકંર 8રવાજોને અOસુરશો નહÅ. પોતાન ેઅî]ુ 

કરશો ન8હ. †ુ ંતમને કંઇક અલગથી બોલાવી રXો ú!ં †ુ ંયહોવા તમારંો દ)વ ú!ં 
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આ ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ 02ુતકો ક) ! અમે અ\યાસ કર# રXા છે આપવામા ંતમામ ભગવાન કાયદા કાયદા છે 

ક) ! લોકોએ ÿણૃા2પદ vૃ7યો કરવાથી ર(ણ કર) છે ! અિશ*(ત દ)વતાઓએ માગણી કર# હતી. ઈxરની 

ર#ત અલગ હતી. ભગવાન પિવ< છે તે પિવ< છે અન ેતે પોતાના લોકોને અOસુરવા અને આéાકાર# 

બનવા માટ) તેમના લોકોન ેબોલાવે છે, પિવ< રાhS તર#ક) સેટ (િનગIમન 19: 5-6). 
 

)7#1;Y;: તથેી, એક ક)વી ર#તે આ પાચન કર) છે? એ ક)વી ર#તે સમèવવાOુ ંશV કર) છે ક) દર)ક âયb:ત 

! ર#તે કર) છે તે તે ર#તે ભગવાન નથી ક) તે ઇZછે છે? ઈ¶ાએલીઓએ 400 વષI ઇãજ+તવાસીઓના :ભાવ 

હ)ઠળ અને તેમના દ)વોની 0èૂ કરતા હતા. રણમા ંપણ અમે તે દ)વોન ેફર#થી બનાવવાનો :ય7ન કયë છે 

કારણ ક) અમે CવુણI પગની સાથે િનગIમન 32 મા ંજોLુ ંહY ુ.ં હવે તેઓ વચનના દ)શમા ં:વેશી રXા હતા 

અને દ)શના લોકો ! ^િૂત⁄0જૂકો હતા તે ^િૂત⁄0જૂકો હતા. તેઓ ઈ¶ાએલીઓના દ)વને èણતા ન હતા. 
 
 

1. ઈxર) તેમને બતાâLુ ંહY ુ ંક) તે ઈxર છે, †ુ ંú,ં યહવેહ, યહોવાહ? ભગવાન તેમની ઉપાસના માટ) 

લાયક છે ત ેબતાવવા માટ) îુ ંકLુó છે ક)ટલાક વ2Yઓુ હતા? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. તેમણે ! વ2Yઓુની કહાણી કર# હતી તે અAય દ)શોના અAય દ)વોના માગëથી અલગ હતી? ____ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

îુ ંતેઓ માને છે ક) તે ભગવાન છે, કારણ ક) તેમણે એમ કáુ ંહY ુ?ં અમે èણીએ છ#એ ક) તે સાäુ ંનથી કારણ 

ક) તે ફ:ત બોલતા જ નહોતો પરંY ુતેમણ ેતેમના વતી ભગવાનન ે:ેમ કયë હતો !મણે તેમન ે:ેમ કયë 

હતો અને તેમની સભંાળ લીધી હતી. દ)શોના દ)વો ડરાઈ ગયા હતા અન ેલોકો ભયમા ંરહ)વા લાHયા હતા. 

લોકો હમંેશા K2ુસો દ)વતાઓ ôશુ કરવાનો :યાસ કર# રહ)લ રહ)શે દ)વો બ*લદાન માગંે છે, ઘણીવાર માનવ 

બ*લદાન, બાળકોOુ ંબ*લદાન પણ. ઈ¶ાએલના દ)વ અલગ ક)વી છે? માગëનો િવચાર કરો.  
 

1. તેમણે îુ ંમાHLુ ં(િનગIમન 20)? _____________________________________________________ 

2. તે ક)વી ર#તે વણIવ ેછે (િનગIમન 34: 6-7)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તે îુ ંઇZછે છે (લેિવટ#સ 19: 5-6)? __________________________________________________ 

 

ભગવાન ઉ7પિå મા ંઅìાહમ કરવામા ંકરાર વચન સાથે તેમના લોકો માટ) પોતે જોડ) 17: 7. તે સદ#ઓ 

દરિમયાન તે વચનને èળવી રાખે છે તમેના માટ)ના તેમના :ેમ પર કંઈ જ િનભIર નથી, મા< તેમના 

ભગવાનOુ ં:ેમ થવાની તક અને તેમના માટ) તેમOુ ંલોકો છે. 
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,-X: 

 

1. îુ ંતમે ભગવાનન ેતમે અલગ રાખવાના બોલાવતા સાભંળ# શકો છો, કારણ ક) તેઓ તમન ેભીડ 

ઉપર ઉઠાવે છે, સામાAય કરતા,ં તેની સાથે :મેના સબંધંમા?ં ùયા ંતે તમારા Çદય પર ટગ હોઈ શક) 

છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. îુ ંતમે સમજો છો ક) ત ેતમને તેની સાથ ેનÉુ ંQવન, નવી સભંિવત, નવી હ)Y,ુ ^.ૂય, મહ7વ અને 

અથI સાથેOુ ંQવન બતાવવા માગંે છે? ક)વી ર#તે તે તમને પોતાની ર#તે અલગ કર) છે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. લોકોOુ ંભગવાનOુ ંવણIન કરો. 1 પીટરનો િવચાર કરો. સેAટ પીટર લોકોOુ ંભગવાન વણIવે છે. 

તમને સમ< 02ુતક વાચંવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે અહÅ ક)ટલાક ઉદાહરણો છે: 

 એ. 1 પીતર 1:14 _________________________________________________________ 

 બી. 1 પીટર 1:22 _________________________________________________________ 

 સી. 1 પીતર 2: 1-3 _______________________________________________________ 

 ડ#. 1 પીટર 2: 9 _________________________________________________________ 

 ઇ. 1 પીતર 2: 11-12 ______________________________________________________ 

 એફ.  1 પીટર 3: 8-9 _____________________________________________________ 

 ત. 1 પીતર 5: 6-7 _______________________________________________________ 

4. આ નÉુ ંQવન તમારા માટ) ક)વો દ)ખાય છે? યાદ રાખો, તે બધા છે કારણ ક) ત ેભગવાન તમારા 

ભગવાન બનવા માગંે છે. _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

,Z.""$: ભગવાન ઇQ+ટ બહાર ઇઝરાયેલ લાâયા. તેમના úટકારો 2વાત¬ંય લાâયા અને ક)F+ટવ 

રાhSને છોડાવી. હવે તેઓ એવા દ)શોમાથંી બહાર નીકળ# ગયા હતા ક) !ણ ેતેમની lિૂમ પર કબજો કયë 

હતો (0નુિન⁄યમ 7: 1). ભગવાન તેમને ઇઝરાયલેના હાથમા ંિવત8રત કરશે અને ùયાર) તેઓ હરાâયા હતા, 

ઇઝરાયેલ તેમને નhટ કરવાના હતા તેઓન ેતેમની યાદશb:તમાથંી çૂર કરવામા ંઆવે છે. કંઈ જ રહ)વાOુ ં

હY ુ ંતેમની ^િૂત⁄ઓ અન ેપિવ< પ7થરો ભાગંીને તોડ# નાખવામા ંઆâયા ંહતા.ં †ુ ંપોતાનો દ)વ ú ંઅને 

તેમની પાસે અAય કોઈ દ)વ નથી. ભગવાન તમેના લોકો પહRચાડવા માટ) વપરાય છે ક) ! તાકાત તેમણ ે

ઇઝરાયેલ તેના વારસો :ા+ત કર# શક) છે ક) 7મમા ંરાhSોને બહાર ચલાવવા માટ) ઉપયોગ થઇ રXા હતા. 
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O!-6ш01#: મોઆબમા ંતેમના લોકો માટ) પરમેxરOુ ંમાનÉુ ંછે ક) તેઓ જમીનનો કબજો લેવા માટ) 

2થાનાતં8રત છે, ! સમ< િવxમા ંઅમારા ઘરો અને સ^દુાયોમા ંરહ) છે. તમેણે ઈ¶ાએલીઓનો હ)Y ુઅને 

^.ૂય આપી દ#ધો છે તમેણે તમારા અને મારા માટ) જ કર) છે. ના શNદો લખો 0નુિન⁄યમ 7: 6. _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

આ |લોક ઇAડ):સ કાડI પર પણ લખો અન ેપછ# શNદો અને શNદસ^હૂોને નRધો ક) ! તમને યાદ છે ક) તમે 

કોણ છો કારણ ક) તે તમારા ભગવાન ભગવાન છે! આ પિવ< ભગવાન ઉજવણી, :ેમ આ ભગવાન તમારા 

ભગવાન બનવા માગંે છે! 
 

)"!<$": †ુ ંકîુ ંકર# શvંુ તેમ નથી પણ તમાર# :શસંા અને આભાર આ0ુ ંú.ં તમે મારા ઈxર છો અને †ુ ં

તમાsંુ બાળક ú.ં આ સબંધં ફ:ત તમન ેજ કારણે છે સ7યના તમારા શNદ િવના †ુ ંમારા પોતાના 2વ 

િનિમ⁄ત રણમા ંભટકતો રહ#શ, કોઈ અથI ક) હ)Y ુવગર નહÅ. પરંY,ુ તમે મને તમાsંુ બનાâLુ ંછે તમ ેમને 

¿ચી મેદાનમા ંબોલાâયો છે. તમે મારા :ભાવના િવ2તારને વધાર# દ#ધો છે અન ેમને Qવન Qવવા માટ) 

બોલાâયા છે ! તમાર# પિવ<તાને :િત*બ{*બત કર) છે †ુ ંવફાદાર મળ# શક) છે îુ ં†ુ ંતમારા માટ) િવxાC ુ

રહ# શvંુ? _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ к%+, ,!"-" 7)#-6- II 

 

4! 2": તમે એલે:ઝાFA›યન ગેઝેટ માટ) પ<કાર છો. આ અખબાર સમ< ઇãજ+તમા,ં િસનાઈ, િમyાન 

અને કનાન Cધુી વાચંવામા ંઆવે છે. તમારા બોસએ ફ:ત તમારા ઑ8ફસને છોડ# દ#wુ ંછે તેમણે રાèઓન ે

lિૂમમાથંી કનાનની વચનના દ)શ Cધુી ઈઝરાયલીઓના :વાસની ªણેી લખવા માટ) આગામી છ 

અઠવા8ડયા માટ) તમને સRપણી આપી છે. 
 

1. તમારા કૉલમ માટ) છ મથાળા ટાઇટલ îુ ંહશ?ે 

 એ. _____________________________________________ 

 બી. _____________________________________________ 

 સી. _____________________________________________ 

 ડ#. _____________________________________________ 

 ઈ. _____________________________________________ 

 એફ. ____________________________________________ 

2. તમે કોની ^લુાકાત લેશો? તમને તમારા ªેhઠ સામ<ી કોણ આપશ?ે 

___________________ ______________________  __________________ 
___________________ ______________________  __________________ 
 

3. તમે કયા તØયોને èણવા માગો છો? તમે îુ ંમાનો છો ક) તમારા વાચકોને âયાજ મળશ?ે 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

4. તમે તેમની આ ભગવાન િવશે îુ ંસ7ય èણવા માગો છો? îુ ંતમે તેના િવશે સાભં¡Lુ ંછે ક) તમે 

સ7ય :ય7ન ચકાસવા માગંો છો? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

5. તમે ! હક#કતો અને સ7યો એકઠા કયાI છે અને તેઓ આ લોકોના સ^દુાય Qવનમા ંભજવે છે ત ે

િવશેની èણ કરવા માટ) તમે îુ ંકર# શકશો? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ к%+ ;:=, ,!"-" 7)#-6: આ :વાસ લાબંા અને કઠણ કરવામા ંઆવી છે 

સૌથી òૂની જોîઆુ અને કાલેબાર)ને વચનના દ)શમા ં:વેશવાની મòૂંર# આપી હતી પરંY ુઅAય લોકો 

ર2તામા ં^7ૃL ુપાöયા છે. બાળકો અને પૌ<ો ત ેછે !મણ ેઆ વષë :વાસ કયë છે અને હવે જમીનનો કબજો 

લેવા માટ) તૈયાર છે. ક)ટલાક Cકૂ# જમીન પર સ^jુ ?ારા પાર કર#ને અને ફાsુનના સૈAયના ^7ૃLનુી સા(ી 

આપતા યાદ કર) છે. બધાન ેઘણી વ2Yઓુ શીખવવામા ંઆવી છે. દ)વની 8દશામા ંજગંલી Qવન અન ે

^સૂાના આગેવાનોએ એક મજüતૂ સ^દુાય બનાâLુ ંછે. તેઓએ સાથે મળ#ને દ)વના રચના અOસુાર 

ટ)બરનેકલOુ ંિનમાIણ કLુó. તઓે મ“ા, :વેઈલ અને પાણીના ચમ7કારોથી આશીવાIદ પાöયા છે. તેમની 

આéાOુ ંઉ.લઘંનન ેકારણે તેઓ એક સાથ ેસહન કર# äTૂા છે અને એક અવાજ સાથે તેઓએ તેમની 

આéાપાલનOુ ંવચન આ+Lુ ંછે. ^સૂા અને હાsુ હવે ^7ૃL ુપાöયા છે અને યહોîઆુ તેમના નવા નતેા છે 

!મને ભગવાન તમેને આગળ ખસેડવા માટ) પસદં કLુó છે, લડાઈઓ સામે લડવા અને તેમના çુ|મનોને 

જમીન ક) ! ધેર છે તેમાથંી બહાર કાઢવા. ભગવાન તેમના ભગવાન છે! 
 

)"!<$": 8દવસ આવે છે. ઈઝરાયલે જમીન પર કબજો લેવા અન ેતમે ! વચન આ+Lુ ંછે તનેો કબજો 

લેવા તૈયાર છે. અમાર# પાસે એક નવા 8દવસ પણ છે. તમે આજ Cધુી અને આજ Cધુી આપણા Qવનમા ં

આâયા છો ùયાર) તમે અમને Pધકાર અને પાપના બધંનમાથંી બોલાâયા છે અને અમને તમારા :ેમના 

:કાશથી ભર0રૂ Qવનમા ંપહRચાડ◊ા છે. 8હ{મત અને આ7મિવxાસથી આગળ વધવા માટ) અમને સશ:ત 

કરો કારણ ક) અમે èણીએ છ#એ ક) તમે ભગવાન અમારા ભગવાન છો. __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આqુઅવ°ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલોßસ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 

મ<ંાલય વબે સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 

 

 


