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8$B 0 

1. ઈ(ાએલના નવા નેતા માટ2 ઈ3ર5ુ ંમાગ9દશ9ન 
2. ;િત=બ?બ અને એ!"લક2શન 

3. એક િમશન પર બ ે$%સૂી 
4. કરારના આક9ની *િૂમકા 
5. એક સ+દુાય તર#ક2 ઇઝરાયેલ 

8$B C 

1. કરાર, %/ુત, અને સ+દુાય 

2. !0રકોની આસપાસ માચ9 
3. ઇઝરાયેલની િવજય 

4. ઇઝરાયલની હાર 

5. સીનના પ0રણામ 

8$B > 

1. ;િત=બ?બ, એ!"લક2શન, અને યાદ 

2. પોઝેશન માટ2 બેટ6સ 

3. જમીન સફાઇ 

4. જમીનનો િવભાગ અન ેફાળવણી 
5. જો:આુઝ ફ2રવેલ 

8$B 4 

1. ;િતબ;તા માટ2 કૉલ 

2. ઇઝરાયેલ =ુ>મન સહન કર2 છે 

3. ભગવાન @યાય+િૂતAઓ ઉપર ઉઠાડ2 છે 

4. ઇઝરાયલ =બહ2િવયર ઓફ પેટન9 
5. યાદ રાખો! 
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8$B D 

1. ભગવાન તેમના કરાર યાદ 

2. સેGસન, નાઝર# 
3. સેGસોન5ુ ંક2ર2Hટર ર#વી6ડ 

4. સામ%નૂની શIHત આJમાની શIHત દશા9વે છે 

5. ર#વે@જ ઓફ લાલK ુ*ખૂ 

8$B E 

1. ભગવાન જજ છે 

2. વેર ભગવાન માટ2 અ5સુર2 છે 

3. સેGસન અને ડ2લીલાહ 

4. સેGસોન5ુ ંપાL અને અમાMંુ 

5. સેGસન5ુ ં5કુશાન
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શN થઈ રPુ ંછે 

!મ !મ તમે તમાર# બાઇબલ અQયાસમા ંઆગળ વધો છો તેમ, ભગવાનની હાજર#, અમાર# Sત એ સાહસ 
ચાT ુરાખશ ે! તમારા બાક#ના Sવનન ેઆકાર આપવા માટ2 રચાયેલ છે. તમારા ;વાસ તમારા માટ2 
અન@ય હશે અને તમારા આVરુ અને ઉJસાહ# ઉJકટ Wારા બાઇબલ તમારા Xાન વધવા અને ઘણા નવા 
અZરો ;શસંા ભાગ ન[# કરવામા ંઆવશે. અQયાસ માટ2 તમાર# ;િતબ;તા તમારા Sવનન ેસ+;ૃ 
બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક2 ભગવાન તમારા શ]દ Wારા તમારા માટ2 બોલે છે. 
 

તમે હાથ પર પાચં ^રુવઠો હોવા5ુ ં;ોJસા0હત કરવામા ંઆવે છે. આ વ_Vઓુનો ઉપયોગ સમ` અQયાસ 
દરGયાન કરવામા ંઆવશે. તમારા શીખવાની અ5ભુવને સ+;ૃ બનાવવા માટ2 તમ ેદર2ક 0દવસના અQયાસ 
સાથે તેનો ઉપયોગ કરશો. 
 

1. આ બાઇબલ અQયાસ: ઈ3રની હાજર#, અમાર# Sત 
2. પિવL બાઇબલની નવી bતરરાcd#ય આeિૃf (એનઆઇવી) નiધ: જો તમે નવી ખર#દ# 

કર# રjા હોવ, તો તે બાઇબલ શોધવાનો ;યાસ કરો: 
 એ. %=ૂચબ; બાઇબલના kયIHતગત ^_ુતકો સાથે સામ`ીઓ5ુ ંકોcટક 

  બી. એક lોસ-રnજ કોલમ, ;ાધા@ય નીચે દર2ક ^cૃઠ5ુ ંક2@o 
  સી. બાઇબલ પાછળ એક %મુેળ 

  ડ#. થોડા +ળૂ*તૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે 

3. પેન અથવા પpિસલ અન ેહાઇલાઇટર 

4. નોટqકુ અથવા ટ2બલેટ 

5. 3x5 અથવા 4x6 ઇ@ડ2Hસ કાv્9સ 

 

મા ં%=ૂચબ; ચાર %િુવધાઓ# 2 સાથ ેતમે તમારા અQયાસ માટ2 યોyય ર#તે તૈયાર થશો અને {_l"ચર Wારા 
સફળતા^વૂ9ક નેિવગેટ કરવા માટ2 તૈયાર થશો. તમાર# ખર#દ# કરતી વખતે કોઈ સ6ેસપસ9ને તમાર# 
પસદંગી કરવામા ંમદદ માટ2 ^છૂો નહ|. ખાસ કર#ને }યાર2 lોસ-સદંભ9 ;કાર %=ૂચબ; હોય Jયાર2 માગ9દશ9ન 
માટ2 ^છૂો. 
 

તમાર2 $ણવાની જNર છે: બાઈબલના qકુ_ટોસ9 અને બ@સ9 અને નોબલ-ટાઇપ _ટોસ9 સમ` બાઇબલમા ં
બાઇબલના િવિવધ અ5વુાદો ઉપલ]ધ છે. આ અQયાસ માટ2 %ચૂવેલ અ5વુાદ @~ ૂઇ@ટરનેશનલ વઝ9ન છે, 

! એનઆઇવી તર#ક2 પણ ઓળખાય છે. આ બાઇબલ અQયાસમાનંા સદંભü એનઆઈવી અ5વુાદના છે. આ 
સ_ંકરણ +ળૂ લખાણમાથંી અ5વુા0દત થાય છે અને િવWાનો સહમત કર2 છે ક2 આ ભાષાતંર અપવાદNપે 
ચો[સ છે અને આ!ની ભાષાનો ઉપયોગ કર2 છે. બી$ ઘણા સારા અ5વુાદો ઉપલ]ધ છે અને ક2ટલીક 
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વખત બાઇબલના ચો[સ માગ9ને સમજવા અને સમજ આપવા માટ2 મદદ કર2 છે. Åુદ# Åુદ# અ5વુાદો 
ઉપરાતં, ક2ટલાક બાઇબલ ;કાશકોને "_ટડ# બાઈબ6સ" અથવા "ઇ@ડૉHટ#વ _ટડ# બબ6સ" અથવા "લાઇફ 
એ"લીક2શન બાઈબ6સ" તર#ક2 ઓફર કરવામા ંઆવે છે. આ બાઈબ6સ kયાપક નiધો અને અ@ય િવ_Vતૃ 
%િુવધાઓ આપે છે. 
 

તમાર# બાઇબલમા ંલખવા માટ2 અચકાeુ ંનહ|. તમાર# પાસે પરવાનગી છે! એટલે પેન અને હાઇલાઇટર 
શામેલ છે. તે અQયાસ માટ2 તમાર# બાઇબલ છે તમાર# નiધો, તમાર# નીચે લીટ#, હાયલાઇ0ટ?ગ, ચlવાત 
અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! તમારા નોટqકુ અથવા ટ2]લેટને ર2કો0ડÉગ િવચારો, ;Ñો અન ે
અQયાસ Wારા તમાર# સફરને d2ક કરવા માટ2 ;ોJસા0હત કરવામા ંઆવે છે. 
 

છ પાઠ દર2ક પાચં ભાગોમા ંવહnચાયેTુ ંછે. આ સેગમે@Öસ માL સમયસર ર#તે અQયાસ દરિમયાન તમન ે
ખસેડવા માટ2ના માગ9દિશAકા છે. તમારા અQયાસ માટ2 ગિત તમાર# ઉપર છે ક2ટલીકવાર પાઠ તમારા કરતા 
વÜ ુસમય માગંી શક2 છે અને તમને એક કરતા ંવÜ ુબઠેકોમા ંપાઠ ^ણૂ9 કરવાની જNર પડશે. અ@ય સમય ે
તમે એક પાઠ ભાગ ^ણૂ9 કર# શકો છો અન ેઆગળ વધવા5ુ ંપસદં કર# શકો છો. 
 

જો આ બાઇબલનો અQયાસ કરવાનો તમારો પહ2લો ;યાસ છે, તો તમને બાઇબલ બનાવવા5ુ ંપહ2Tુ ં
અQયાસ એકમથી શN કરવા5ુ ંઉfેજન આપવામા ંઆવ ેછે. તે એક અQયાસ છે ! તમારા શીખવાની 
સવલત ^રૂ# પાડવા માટ2 નેિવગેશનલ á6ૂસ ^રૂા પાડ2 છે અને તમને બાઇબલમા ંિન^ણુતાથી કાય9વાહ# 
કરવા સZમ કર2 છે. બાઇબલ બનાવીન ેwww.FullValue.org   પર ડાઉનલોડ કર# શકાય છે. વધારાના 
એકમોને કોઈ ચાà પર ડાઉનલોડ કર# શકાય છે. 
   

•  ગોâસ "લાન, અવર ચોઇસ, ઉJપિfના પહ2લા અ=ગયાર ;કરણોનો અQયાસ છે. 
• ભગવાન વચન, અમારા આશીવા9દ äજનેિસસ મળ# અãાહમ વાતા9 છે 12-25. 
• ઈ3રની વફાદાર#, અમાર# આશા એ મા ંલખલેા આઇઝકે અને યાçબૂની વાતા9 છે äજનેિસસ 25-36. 
• ઈ3રના માફ#, અમાર# _વતLંતા, ઉJપિf 37-50 મા ંજોસેફ અને તેના ભાઈઓની વાતા9 છે. 
• માતાનો ભગવાન કોલ, અમારા +IુHત - ભાગ I અને II િનગ9મન qકુ ઓફ સમાવેશ થાય છે.  

આ અQયાસોની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તેમ છતા,ં તે ભગવાનની હાજર#, અમાર# િવજયના આઠમી 
~િુનટનો અQયાસ કરવામા ંસફળતા માટ2 જNર# નથી. 
 

છે6લ,ે તમાર2 સમજeુ ંજNર# છે ક2 આ અQયાસ તમને તમારા પોતાના પર શીખવા માટ2 લખવામા ંઆkયો છે. 
તે વપરાશકતા9 મૈLી^ણૂ9 માટ2 રચાયેલ છે. _વ-િશ_તની 0ડ`ી સાથે તમે સામ`ીને થોડો ક2 કોઈ +>ુક2લી 
સાથે આવર# નહ| શકો. તે જ સમય,ે અQયાસ ઉfજેક હશે. તમે નવી મા0હતી મેળવશો તમ ેઅ@ય લોકો 
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સાથે નવી લિનêગ અન ેbતર=ૃ{cટ શેર કરવા માગો છો. અન,ે તમે ક2ટલાક પડકારNપ ;Ñો ^છૂશો ! 
જવાબો માટ2 માગણી કરશે. 
 

આ ;િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને ;ોJસા0હત કરવામા ંઆવે છે ક2 તમ ેથોડા િમLોને તમાર# સાથ ે
અQયાસ કરવા માટ2 આમિંLત કરો. દાખલા તર#ક2, äજમમા ંકામ કરવાનો િશ_ત, બી$ કોઈ kયIHત સાથે 
મળ#ને વÜ ુસરળ છે. એકસાથે તમે ;ે0રત અને જવાબદાર બનંે એકબી$ને રાખો છો. કદાચ તમ ેઅને 
તમારા પિત એક અથવા બ ેઅ@ય ~ગુલોન ેતમાર# સાથે જોડાવા માટ2 ^છૂશે. કદાચ તમે એપાટ9મે@ટમા ં
રહ2તા ંહોવ અને એક િમL હોવ ! તમે તમાર# સાથ ેઅQયાસ કરવા માટ2 આમિંLત કરવા માગો છો. કદાચ 
કામ પર કોઈ kયIHત બાઇબલમા ંભગવાન ! કહ2 છે તે $ણવા માટ2 આમLંણ લવેા5ુ ંપસદં કરશે. કદાચ 
તમે એક ચચ9 સાથે સબંધં ધરાવતા હોવ અથવા કોઈ ચચ9ને $ણતા હોવ ક2 }યા ંવગ9 ઓફર કરવામા ંઆવે 
છે ! િવëાથíઓ અઠવા0ડયા દરGયાન ! વ_Vઓુ શીìયા તે િવશ ેવાતચીત કરવાની મÅૂંર# આપ ેછે. 
તમાર# પ0રI_થિત ગમે ત ેહોઈ શક2 છે, એક અઠવા0ડયામા ંએકવાર નાના îપૂ સાથ ેસમંેલન કરવા માટ2 એક 
%રુ=Zત વાતાવરણ ઊ*ુ ંકરો અને સમજણ શેર કરવા અને બાઇબલના અQયાસમા ંિમLો સાથ ેમળ#ન ે
વધeુ.ં તમારા અQયાસ Åૂથમા ંkયIHતઓ, મોટા ક2 નાના, તમારા અQયાસને વધારવા માટ2 મદદNપ થશે 
કારણ ક2 તમે તેમનો સ+;ૃ બનાવવામા ંમદદ કરો છો! 
 

તે ;ારંભ કરવા માટ2 સમય છે! તમાMંુ બાઇબલ યહો:આુને ખોલો અને ચાલો આ સાહસ ચાT ુરાખીએ. 
 

8F(:. 

 

ઇઝરાયેલ છે6લ ેવચનના દ2શના ;વેશWાર પર પહiñયો છે. આ ;વાસ લાબંા અન ે+>ુક2લ છે. પ0રવાર અને 
િમLો ર_તામા ં+Jૃ~ ુપાGયા છે. એક નવી પઢે# જ@મી છે, એક પેઢ# ક2 ! તેના ^વૂ9જોને òાર2ય $ણતી નથી. 
તેઓ કાફલોમા ંફાMુન પાસથેી ખોરાક ખર#દવા માટ2 કાફલોમા ંન હતા અન ેન તો તેઓ +Jૃ~ ુપાGયા હતા, 
પરંV ુઇäજ"તમાથંી નીકળ# ગયા હતા અને ઇäજ"તવાસીઓના ;થમજિનત ^Lુોને માયા9 ગયા હતા, પરંV ુ
તેમના ^વૂ9જોના ઘરોમા ંપસાર થયા હતા. 
 

મોસેસ તઓે $ણતા હતા માL એક જ નેતા હતા અન ેહવે તે +તૃ હતી યહો:આુન ેતેમના અ5ગુામી તર#ક2 
િન~Hુત કરવામા ંઆkયા હતા અને હવે ત ે!નો કરાર તેમણે તેમને અãાહમની સાથે કયü હતો તે _થળે 
યરદન નદ#ને પાર કરવા માટ2 ભગવાનની 0દશામા ંરાહ જોઈ રjા છે. સમય પસાર થયો છે લોકો આkયા 
છે અને ચા6યા ગયા છે. નતેાઓ +Jૃ~ ુપાGયા છે અને નવા િનમôકૂ. પરંV ુસદ#ઓ દરિમયાન, ઈ(ાએલના 
દ2વ, સમયને öયાનમા ંલીધા વગર, તે બદલાયો ન હતો. તેમણે ઇäજ"તવાસીઓ પાસેથી ઇઝરાયેલ 
પહiચાડવા અને તેમન ે=ૂધ અને મધ સાથ ેવહ2તી જમીન આપવા માટ2 તેમના કરાર વચન યાદ.  
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ઈ3રના હાજર#ને આધાર2 અQયાસમા ંઆ એકમ, અમાર# િવજય તમને ઈ(ાએલના ઇિતહાસના પાLો અને 
ઇવે@Öસની રÅૂઆત કરશે ! ઈ(ાએલીઓએ તેમને ! જમીન આપી હતી ત ેજમીન આપી હતી. આ 
અQયાસ તેમની આXા5ુ ંઉ6લઘંન5ુ ંપ0રણામ $હ2ર કરશે, }યાર2 તેઓ સં̂ ણૂ9 કબજો લેવા અન ેઅ@ય 
તમામ લોકોની જમીન =ૂર કરવામા ંિનcફળ જશે. કનાનીઓ, 0હfીઓ, અમોર#ઓ અને બી$ બધા "ઇસાઇ" 
નો નાશ થવાનો હતો. આ આદ2શની આXા પાળવામા ંતેમની િનcફળતાએ અ@ય દ2વો, લાકડા અને 
પõથરથી બનલેી +િૂતAઓ, દ2વના લોકોની સ_ંçૃિત અને પયા9વરણમા ંલાkયા. @યાયાધીશોની ચોપડ# તેમના 
ઇિતહાસના આ સમયગાળા દરિમયાન ઇઝરાયલના ભયકંર =ચLને =ચિLત કર2 છે. 
 

તમને ;િત=બ?બીત સમય સાથે પડકારવામા ંઆવશે અને તમે આ 21 મી સદ#મા ંSવી રjા છો તે ર#ત ેઆ 
કથાઓ તમારા પોતાના Sવનમા ંક2વી ર#તે અરS કર# છે તે શોધવા માટ2 ;ોJસા0હત કરવામા ંઆવશે. તમે 
^છૂ# શકો છો: હ$ર વષ9 પહ2લાનંી કથાઓ કઈ ર#તે મારા Sવન માટ2 કોઈ %સુગંતતા હોઈ શક2? ú6ુTુ ંરહો 
કારણ ક2 ભગવાનની શIHત તમાર# શIHતથી તમાર# પર આવે છે. તમ ેસJયના તેમના સદં2શા ;ા"ત કરવા 
માટ2 ú6ુલા રહો છો ક2 તઓે તમને છોડશે નહ| અથવા તમાર# સાથે તેમની હાજર# સાથે òાર2ય નહ| છોડશે, 
તમે òાર2ય Sવનની લડાઇઓથી ડરશો નહ| પરંV ુતમાર# Sત અને તનેે એકલા જ મળશે. 
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8F(:.: 

જો:આુ ઇઝરાયલના નવા નેતા છે ચાળ#સ વષ9 %ધુી +સૂાએ લોકોન ેરણ;દ2શમાથંી દોયા9 હતા. હવ,ે તેમના 
સહાયકની પાસે આ મોટ# સìંયામા ંઆ દ2શિનકાલની આગેવાનીવાળ# જમીન છે, ! દ2વે તેમના વડવાઓન ે
વચન આ"~ુ ંહV ુ.ં દ2વે ! વચન સpકડો વષ9 પહ2લા ંક~ુù હV ુ ંતે આ લોકો માટ2 એક વા_તિવકતા બની, વશંજો 
! òાર2ય નવા ઇãા0હમ, આઇઝેક, અથવા !કબ ન હતા. આ çુáંુબોએ ઈ3રના વચનને અને તેમના 
વશંજોને વચન ^Mંુૂ થવા5ુ ંહV ુ ંતેe ુ ંમાનવામા ંઆk~ુ ંહV ુ.ં 
 

છે6લ,ે રણમા ંભટકતાના વષü પછ# લોકો આ જમીનના ;વેશWાર આગળ આkયા. તેઓ યરદન નદ#ને પાર 
કરવા અને તે ;દ2શમા ં;વશેવા આVરુ હતા ક2 !ણે ઘણા ંિવિવધ રા$ઓ અને તમેના લોકો, 0હ0ટતો, 
કનાનીઓ, અમોર#ઓ, પ0રઝીઓ, 0હિવÖસ અને યqસૂીઓ Wારા કબજો મેળkયો હતો. જો ક2, જમીનનો કબજો 
લેવાનો અથ9 ~;ુ થશ!ે બેટ6સ û_ુસો કરશે; રHત વહ2વડાવશે, Sવન હાર# જશે અને હÅુ %ધુી ઇઝરાયેલ 
સબંધં િવજય થશ ેતર#ક2 એક રા}ય પછ# બી$ નાશ થશે. 
 

@H8I6: 

જો:આુ વાચંો 1. આ ચાર +üુાઓ Åુઓ: 
• જમીનની સરહદો 
• જો:આુ માટ2 ભગવાન વચન 

• ;ોJસાહન ના શ]દો આ ;કરણમા ંવારંવાર 

• જો:આુના આદ2શો માટ2 લોકોનો ;િતભાવ 

 

к@(/: 

તમે :ુ ંશોધી શòા? 

 

1. :ુ ંસરહદો ;ોિમ_ડ લે@ડ kયાìયાિયત? (>લોક 4) 
 એ. દ=Zણમાથંી 

 બી. ઉfરમા ં
 સી. ^વૂ9મા ં  

 ડ#. પિ†મમા ં
2. ઈ3ર2 યહો:આુન ે:ુ ંવચન આ"~ુ?ં (>લોક 5) 
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 એ.____________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 
 

;Ñ: શા માટ2 કોઈ પણ યહો:આુ સામ ેઊભા રહ# શકશે નહ|? તે ઘણા ઈ(ાએલીઓ હતા કારણ ક2? 

તેમની શIHતને કારણ?ે :ુ ંત ે~;ુના નવા શ¢ો ધરાવતા હતા? જવાબ ઈ3રના ંવચનમા ંછે. તેમના 
વચન :ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. :ુ ંઆ ;કરણમા ંચાર વખત ^નુરાવત9ન કરવામા ંઆવ ેછે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 રંગીન પpિસલ અથવા માક9રનો ઉપયોગ કરો અને આ શ]દોને ;કાિશત કરો. 
 

 એ.    શા માટ2 ભગવાન મા ંઆ શ]દોનો ઉપયોગ કર2 છે >લોક 6? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

બી.   ત ેફર#થી તેમને >લોક 7 મા ંઉપયોગ કર2 છે. આ >લોક અ5સુાર જો:આુની શIHત અને 
0હ?મત òાથંી આવ ેછે? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

સી.    >લોક 9 મા ંભગવાન યહો:આુન ે________________________________________ અને 
__________________________ હોવાની આદ2શ આપે છે. િવવેચકો :ુ ંછે?  _________________ 

અને _________________________________________ આતકં અને ના0હ?મત માટ2 શા માટ2 
કોઈ _થાન નથી?_______________________________________________________________ 

 

4. છદંો મા ં10 અને 11 જો:આુ લોકો માટ2 તમેની ;થમ %ચૂના આપે છે છદંો મા ંતેમના ;િતભાવ   
 :ુ ંછે 16-18? 

 

• ! કંઇ તમે આદ2શ આપો છો તે અમે કર#:ુ ં_______________________________ 

• }યા ંપણ તમ ેઅમને મોકલો છો Jયાથંી અમ ેકર#:ુ ં_________________________ 

• !મ આપણે મોસેસની આXા પાળ# હતી તેમ _____________________________ 

અને, આશીવા9દની તેમની ;ાથ9ના એ હતી ક2 ઈ3ર__________________________ 
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કારણ ક2 તે +સૂા સાથે હતો. જો:આુના નેVJૃવ સામે બળવો અને આXાપાલન _______________________ 

Wારા સ$ કરવામા ંઆવશે. અને, તેમના નેતાન ે! ઉfજેન આ"~ુ ંતે ફર# એકવાર આ શ]દો હતા: ______ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

8$B Gк ~ !$" C 

 

J-/K;L;: 

આ ;કરણમા ં:ુ ંથઈ રPુ ંછે તેના પર િવચાર કરવા માટ2 થોડો સમય ફાળવો. જનર2શનોએ Skયા અને +Jૃ~ ુ

પાGયા છે કારણ ક2 ભગવાનએ આ જમીનને ઈãાહ#મ અને તેના વશંજોને વચન આ"~ુ ંહVુ.ં અãાહમ, તેનો ^Lુ 

ઈ_હાક અને પૌL યાçબૂ બધા +Jૃ~ ુપાGયા હતા. જોસેફ, ઇS"ટ મા ંમહાન નેતા અને તમેના બધા ભાઈઓ +તૃ છે 

અને ભગવાન વચન તેમના બાળકો પસાર કરવામા ંઆવી છે. પછ# ઇS"ટ મા ંતમામ વષ9 પછ# અને ફાઝોઆહ 

બધંન હ2ઠળ મiઘા વષü ભગવાન ભગવાન તમેને ઇS"ટ બહાર દોર# મોસેસ ઊભા. ચાળ#સ વષ9 તઓે રણમા ં
રખડતા ંહતા ં}યાર2 ઈ(ાએલીઓની બીS પેઢ# ર_તા પર +Jૃ~ ુપામી હતી. અને હવ,ે +સૂા પણ +Jૃ~ ુપાGયો છે. 
 

હÅુ %ધુી, ભગવાન બદલાયેલ નથી. તેમણે ! વચન આ"~ુ ંછે ત ેએ વચન છે ક2 તેમણે રાì~ુ ંછે. તેમણે 
નેVJૃવ અને તેમની િનિમf હાજર# ^રૂ# પાડ#. ભગવાન અãાહમ અને +સૂા સાથે હતા તેમ ત ેહવે યહો:આુ 
અને તેમના લોકો સાથે રહ2વાનો વચન આપે છે. હક#કત એ છે ક2, !ના માટ2 તેમણે વચન આ"~ુ ંહV ુ ંતે 
તેમની પ0ર^ણૂ9તાની સાZી આપવા માટ2 ન હતા, ભગવાન વફાદાર હતા અને તેમના શ]દને રાìયા હતા 
ઈ3રની ßમર નહોતી. ભગવાન *લૂી ન હતી ભગવાન તેમના મન બદલી ન હતી તેમણે તેમના વચન 
વફાદાર હતી તે પ0ર^ણૂ9તા ઈ(ાએલના વત9ન પર અથવા તેના િવ3ા% ુપર આધા0રત ન હતી તેમના માટ2 
તેમની ભલભર ત ેકોણ છે તેના પર આધાર#ત છે. !મ ઇઝરાયલ તેના શ]દ પર આધાર રાખે છે સાKુ ં
હોઈ શક2 છે, !થી અમે હ$રો વષü પછ# સJય તર#ક2 તમેના વડ9 પર આધાર રાખે છે શક2 છે. 
 

*(M:  

"બળવાન અને 0હ?મતવાન થાઓ. ડરશો ન0હ; 0હ?મત ન હારશો, ક2મ ક2 }યા ં%ધુી તમે $ઓ Jયા ંતમારંા 
દ2વ યહોવા તમારં# સાથ ેરહ2શે. "ઈ3રના વચન પર આધાર રાખવો એ સJય છે, તમારા Sવન માટ2 આ 
શ]દો :ુ ંછે? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 11 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

J$&'%$: 

હ2 ;*,ુ V ુ ંએક જ ;* ુછે, ! ઇãા0હમને વચન આપલે છે, ઇ_હાક અને યાçબૂને ખાતર# આપે છે ક2 +સૂા 
કહ2 છે અને યહો:આુને તાર# હાજર# $હ2ર કર# છે. તમે એ જ ;* ુછો ! મને તમાર# હાજર#ની ખાતર# 
આપે છે, તમારા વચનોની ખાતર# આપે છે અને મને આશા આપે છે. તમાર# ભલાઈ અને વફાદાર# બદલ 
આભાર, ! બદલાV ુ ંનથી. તમે મારા અિવ3ાસના હોવા છતા,ં તમે મારા માટ2 સારા અને વફાદાર છો. કદ# 
છોડ™ા નથી ક2 Jયાને છોડવા બદલ તમારો આભાર. માMંુ ´દય તમારામા ંછે.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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યહો:આુમા ં2 ઈ(ાએલીઓએ જમીનનો કબજો લવેાની તૈયાર# શN કર#. જો તમે આ લોકોની નવી અન ે
િવ=ચL જમીન તરફ દોર# ગયા હો, તો તમે :ુ ંિવચારો છો ક2 તમ ેઆ અ$¨યા જમીન માટ2 તૈયાર# કરશો? 

નકશો શોધ તપાસો? એક ની +લુાકાત લો? ;વાસ ^_ુતકો વાચંો? 

 

@H8I6:  

 

જો:આુ વાચંો 2. નiધ કરવા માટ2ની બાબતો: 
 
 • િમશન :ુ ંછે? 

 • ક2@oીય પાL કોણ છે? 

 • તે $%સૂો માટ2 ક2વી ર#તે ^રૂ# પાડ2 છે? 

 • તેને :ુ ંખબર હતી? 

 • કરાર :ુ ંહતો? 

 • યહો:આુને :ુ ંકહ2વામા ંઆk~ુ ંહV ુ?ં 
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િશટાઇમ, }યાથંી $%સૂ $%સૂો મોકલ ેછે ત ે_થળ, ડ2ડ સીની ઉfર2 અન ેયર#ખોના ^વૂ9મા ં;ારં=ભક નકશા 
પર I_થત કર# શકાય છે. 
 

1. આ િમશન સરળ છે: જો:આુએ બ ે$%સૂીને _________________________________________ 

%ધુી મોક6યા છે. તેઓ ખાસ કર#ને __________________________________________ 

(>લોક 1) મા ંરસ ધરાવતા હતા. આ િવજય5ુ ં;થમ +ìુય શહ2ર હશે. 
2. !મ !મ તમે તમારા નોટqકુમા ંઆ ;કરણની %=ૂચ ફર#થી લખો છો, તેમ શ]દો અને શ]દસ+હૂો 

! રહાબ વણ9વ ેછે. ઉદાહરણ તર#ક2, આપણે $ણીએ છ#એ ક2 તે એક વે>યા છે પણ તે સભંિવત 
ર#તે એક ધમ9શાળા તર#ક2 સેવા આપ ેછે. ઈ(ાએલીઓએ પોતાના ઘરમા ંહાજર# આપી Jયાર2 તે 
ક2વી ર#તે જવાબ આપતો હતો? યર#ખોના રા$ના ;િતભાવને તેના જવાબમા ંિવપર#ત કરો. 
તેમણે ^Mુુષો Õપાવી, તેમના માટ2 બોલી, વાટાઘાટ, એક શપથ તમેને બધંાયેલા, તેમને ભાગી 
અને તેમને મોકલવામા ં=ૂર. ¢ી ક2વા ;કારની કરશ?ે રહાબને $ણો! 
એ. છદંો મા ં8-11 બધા સદંભü ક2 ભય, ગલન ´દય, અને 0હ?મત ક2 િનcફળ થયેલ છે વાત. 

બી. એક Zણ લો અને િનગ9મન 15: 13-16 ની તરફ ફર#એ ઈ(ાએલીએ :cુક જમીન પર લાલ 
સ+oુ પાર ક~ુù છે અન ેઆ પIંHતઓ ગીત +સુાના છે અને ઈ(ાએલીઓ ભગવાનને ગાયા છે. આ 
ચાર પIંHતઓ યર#ખોના લોકો સાથે :ુ ંથઈ રPુ ંછે ત ેÆગેની વાત કર2 છે. રાcdો (પ=લ_તીઓ, 

અદોમ, મોઆબ, કનાન.) ના ભય િવષે વાત કરતા બધા શ]દો નીચે જણાવો: નiધનીય છે ક2 
કનાન પર િવજય મેળવતા આ બધા રાcdોને શNઆતના નકશા પર ઓળખી શકાય છે. 

3. રાહાબ મજqતૂ અને 0હ?મતવાન મ0હલા હતી. તેણીની શIHત અને 0હ?મત આવી હતી કારણ ક2 તે 
સાKુ ંહોવા5ુ ં$ણતી હતી. 
 
• હક#કત: ઇવે@Öસ :ુ ંહતા (>લોક 10)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 • હક#કત: ઇઝરાયલના ભગવાન િવશે (>લોક 11) :ુ ં$¨~ુ?ં 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

4. છદંો 12-13 મા ંતનેી િવનતંી :ુ ંહતી? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 તેમનો ;િતભાવ :ુ ંહતો? ________________________________________________________ 
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5.  રાØબુે તેમને છટક# જવા મદદ કર# હતી અને તેમને %ચૂનો આ"યા હતા !થી તઓે શોધી 
શકતા ન હતા. અન,ે સારાશંમા,ં $%સૂીના િવદાય શ]દો એ હતો ક2 ! કોઈ તમાર# સાથે તમારા 
ઘરમા ંહોય તે બચી જશે પરંV ુઅમે બહારના કોઈની માટ2 કોઈ જવાબદાર# નહ| રાખીએ અને 
વÜમુા,ં શપથ નલ અને રદબાતલ હશે જો તેમણે કોઈને પણ કPુ ંહશે ક2 તઓે :ુ ંકર# રjા 
હતા. 
એ. રાહાબ5ુ ંઘર આ–ય, આ–ય, અભેë ગઢ બની $ય છે. િવ?ડોમા ંબાધંી એક સરળ લાલચટક 
દોરvુ ંતેના ઘરને =ચ±“ત કર2 છે _પાઇઝે વચન આ"~ુ ંહV ુ ંક2 તેના ઘરને પસાર થશે. 

બી. :ુ ંતમ ેઈ(ાએલના ઇિતહાસમા ંબીS વખત પસાર થાવ છો ક2 !ણે ઇäજ"ત છોડ”ુ ંતે પહ2લા ં
રાત થઈ? :ુ ંતમે ઘરોના દરવા$ના ¥2મ પરના લોહ#ન ેયાદ કર# શકો છો ક2 ! +Jૃ~ ુપાGયા ત ે
ઘરની Æદર આવતા? િનગ9મન 12 Åુઓ.  

 

6. $%સૂો યહો:આુને %રુ=Zત ર#તે પાછા ફર2 છે. 
 એ. તેઓ :ુ ંઅહ2વાલ હતા? 

______________________________________________________________________________ 
 

 બી. તેઓ :ુ ં$હ2ર ક~ુù? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

*(M: 

>લોક મા ં8 રહાબ ત ે:ુ ં$ણે $ણે છે અને પછ# તે :ુ ં$ણ ેછે ત ે;માણ ેકાય9 કર2 છે. તેણી કહ2 છે, "મને 
ખબર છે ક2 ભગવાનએ આ જમીન તમન ેઆપી છે ..." તે પણ $ણે છે ક2 તમારા પર એક મોટો ભય આવી 
ગયો છે ... ":ુ ંતમ ેòાર2ય પોતાને ^છૂµ ુ ંછે ક2 તમે :ુ ં$ણો છો? 

 

 • તમે તમારા ભગવાન ભગવાન િવશે સાચી હોઈ ખબર :ુ ંછે? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• તમે ! $ણો છો તે તમારા 0હ?મત અને તાકાતના _તર પર ક2વી અસર કર2 છે અથવા તે 
તમારા ´દયને ભય અને ÷$ુર#મા ંઓગળે છે? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• $%સૂો અને રાહાબ ભગવાનને $ણતા અને શIHત અને 0હ?મતથી વJયા9. $%સૂોએ યહો:આુને 
$હ2ર કયા9, ";*એુ ચો[સ આખા દ2શન ેઅમારા હાથમા ંઆ"યા છે; બધા લોકો અમારા કારણે 
ભયમા ંગલન કર# રjા છે. " 
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$%સૂી એક ઉfેજક અહ2વાલ સાથે પાછો ફયü (યહો:આુ 2:24) અન ેહવે ઇ(ાએલીઓને િશ0ટતમા ંિશ=બર 
તોડવા માટ2 સમય આkયો છે, આગળ વધો અને યરદન નદ#ના પાણીમા ંિશ=બર લગાડો. આગળના Lણ 
;કરણોમા ંઘôુ ંિવગતવાર છે પરંV ુઅમારા અQયાસ માટ2 અમે આ ચાર +üુાઓ પર öયાન આપી:ુ:ં 
 

1. જોડ9ન નદ# lોિસ?ગ 
2. કરારના આક9  
3. ઇઝરાયલ સ+દુાય 

4. %/ુત કરાર 

 

@H8I6: 

કાળS^વૂ9ક યહો:આુ 3-4: 24 વાચંો Åુ. માટ2 ઓ 
 

  • લોકોને આપવામા ંઆવેલા આદ2શો 
 • કરારકોશની *િૂમકા 
 • એક સ+દુાય તર#ક2 ઇઝરાયેલી મા@યતા 
 

к@(/: 

1. લોકોને કયા ઓડ9રો આપવામા ંઆkયા હતા? 

 • 3: 3 – _______________________________________________________________ 
 • 3: 5 – _______________________________________________________________ 
 • 3: 9 - ________________________________________________________________ 

2. કરારકોશ હવે લોકોની આગળ જશે અમ ેઅIyનના _તભં અને વાદળના _તભં િવશે વÜ ુસાભંÿ~ુ ં
નથી, ! થાભંલાઓએ લોકોને દોયા9 અને રણમા ંતેમના સમય દરિમયાન તેમને ;કાશ આ"યો 
(િનગ9મન 13: 21-22). કરારની કરારકોશમા ં:ુ ંરાખવામા ંઆk~ુ ંહV ુ ંતે યાદ કરો. 
હqુ9ઝ Åુઓ 9: 4 ___________________________________________________________ 

 __________________________________ અને ________________________________ 

આ વહાણ તqંમુા ંરાખવામા ંઆk~ુ ંહV ુ,ં ! તેમની વñચ ેરહ2તા ભગવાનની હાજર#ના લોકો માટ2 
એક =ૃ>યમાન _+િૃતપL હVુ.ં 
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એ. (>લોક 3) - કોનો કરારકોશ કોણ વહન કરશે? 

બી. લોકો :ુ ંકરવાના હતા? 

સી. (>લોક 4) - લોકો :ુ ં$ણશ?ે 

ડ#. િવશેષ %ચૂના :ુ ંછે? 
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*N.$8%: 

"સ+દુાય" શ]દનો િવચાર કરો. લોકોનો આ Åૂથ એક લોકશાહ# સમાજ તર#ક2 સચંા=લત ન હતો, !મા ંદર2ક 
kયIHત પોતાના અ=ભ;ાય, મત આપી શક2 છે અન ેનેતાને :ુ ંકરeુ ંજોઈએ અથવા :ુ ંન કરeુ ંજોઈએ તે 
િવશે આપ ેછે અથવા Æûઠૂા આપે છે. . આ લોકો દ2વશાહ# સમાજ તર#ક2 Sવતા હતા !મા ંદ2વે આદ2શો 
આ"યા હતા. તઓે તેમના લોકો તર#ક2 રહ2તા હતા અન ેતેમણે તેમને આપેલી %ચૂનાઓને પાળે છે. 
 

તેમના જગંલી અ5ભુવ દરિમયાન ભગવાન તઓે તેમને તેમના ભગવાન હતા અને તેઓ તેમના લોકો હતા 
!મા ંઅãાહમ સાથે કર# હતી કરાર તેમને યાદ Wારા સ+દુાયમા ંતેમના લોકો આકાર. તેમણે તેમન ેઉભા 
કરવા અને પિવL અને પિવL Sવન Sવવા માટ2 ઉñચ કૉ=લ?ગ _વીકાર#, તેમના હ2Vઓુ માટ2 અલગ 
%યુોäજત આ ચાળ#સ વષüમા ંઈ(ાએલીઓએ :ુ ંક~ુù હોવા છતા,ં ભગવાન તમેને વફાદાર રjા. તેમના માટ2 
તેમનો ;ેમ òાર2ય િનcફળ ગયો નહ|. અન,ે આપણ ેજો~ુ ંક2 }યાર2 સ+દુાયનો એક ભાગ ભગવાન િવMુ; 
દલીલ કર2 છે, Jયાર2 દર2કને પ0રણામ ભોગવતા હતા (ગણના 14: 34-35), }યાર2 તેઓએ દર2કને પાપ કયાù, 
(િનગ9મન 32: 1 9 -20) સ$ પામી, અને }યાર2 ભગવાન ટ2ન કમા@ડમે@Öસ તેમણ ેઆXાપાલન માટ2 
ઇઝરાયલના સમ` સ+દુાયને બોલાkયા અને આXાપાલન માટ2 આXાકાર# અને શાપ માટ2 આશીવા9દ 
આ"યા. કોઈ અપવાદ નથી. બધાને આ સ+દુાયના લોકો તર#ક2 ગણવામા ંઆવતા હતા. 
 

к@(/: 

ક2ટલીક છદંો શ]દોન ેઓળખો ! દશા9વે છે ક2 તેઓ સમ` સ+દુાયનો એક ભાગ છે અને તેમની પોતાની 
વ_V ુકરવા માટ2 Jયા ંનહ|. "બધા" અને "વñચ,ે" !વા શ]દો માટ2 Åુઓ ક2 ! મોટા સ+દુાય સાથ ેજોડાયેલા 
છે. 
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સદંભ9 શ]દો ! સ+દુાયને %ચૂવે છે 

યહો:આુ 3: 5  

યહો:આુ 3: 9,10  

યહો:આુ 4: 1  

યહો:આુ 4: 4-7  

યહો:આુ 4: 13  

યહો:આુ 4: 5  

 

*(M: 

kયIHતઓ તર#ક2 અમે એક સ+દુાય સાથે સબંધં મેળવવાની ઇñછા રાખીએ છ#એ. મોટાભાગના લોકો 
પ0રવાર સ+દુાયમા ંજ@મે છે અમે િવિવધ સામાäજક વાતાવરણમા ંસામેલ થઈએ છ#એ, ઉદાહરણ તર#ક2, 
_çલૂ, ચચ9, કાય9 અને _વયસંવેક સગંઠનો. સહભાગીઓ તર#ક2 અમે સ+દુાયના નૈિતક અને નૈિતક માળખાના 
ઉüે>યો અને હ2Vઓુ સાથે સહમત છ#એ. સ+દુાય પયા9વરણને ઓળખો ક2 !મા ંતમે ભાગ લો છો અથવા 
તેની સાથે સબંધં મળેવો છો. 
 

 • તમે સ+દુાયનો એક ભાગ ક2વી ર#તે બ@યા હતા? }યાર2 તમને લાy~ુ ંક2 તમ ેસકંળાયેલ છો? 

 ____________________________________________________________________________ 

 • આ સ+દુાયનો હ2V ુ:ુ ંછે? શા માટ2 તે અI_તJવમા ંછે? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 • તમે :ુ ંફાળો છો અન ેસ+દુાય Wારા તમને ક2વી +6ૂયવાન ગણવામા ંઆવ ેછે? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
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;0 8$B ~  8$9'  0 

 

@H8I6: 

ઉJપિf 17: 7-14 અને યહો:આુ 5: 1-12 વાચંો. 
 

*N.$8%: 

äજનેિસસ આ પેસેજ અãાહમ, ભગવાન અãાહમ માતાનો ભગવાન અને તેમના વશંજો ના ભગવાન હશે ક2 
કરાર સાથે કરવામા ંભગવાન અસીિમત કરાર બોલ ેછે. ભગવાન Wારા શN કરાયેલા કરારએ 0હમ અને 
તેમના લોકો વñચેનો સબંધં _થાિપત કયü. તેઓ તેમના ભગવાન હશે અને તઓે તમેના લોકો હશે. 
ભગવાન અન ેઈãાહ#મ વñચેના આ કરાર સબંધંની િનશાની દર2ક ^Mુુષની %/ુત હતી. હવે, ઈ(ાએલના 
ઇિતહાસમા ંઆજ %ધુી (યહો:આુ 3-5) ઉJપિf 17: 8 મા ંઈãાહ#મને ઈ3ર5ુ ંવચન નiધeુ ંરસ;દ છે, 

}યાર2 તે અãાહમને કહ2 છે ક2 કનાનની જમીન તેન ેઅને તેના વશંજોને હમંેશ માટ25 ુ ં_થાન મળશે. 
 

જો:આુ 5: 1-12 મા ંબે મહJવ^ણૂ9 સ+દુાય ઘટનાઓ યો$ઇ હતી ઈ(ાએલીઓ ઇäજ"ત છોડ™ા Jયારથી 
રણમા ંજ@મેલા બધા ^Mુુષોની %/ુત ;થમ હતી. %/ુત સમાજને $હ2ર કર2 છે ક2 આપણે બધા એક શા3ત 
કરારનો ભાગ છે !મા ંભગવાનએ પોતાની $તન ેઆપણા ભગવાન તર#ક2 $હ2ર કર# છે અને અમને 
તેમના લોકો બનાkયા છે. %/ુતએ લોકોન ેકPુ ંક2 અમન ેઅલગ રાખવામા ંઆkયા છે અને તે ભગવાન અને 
આ સ+દુાય માટ2 તેમણે _થાિપત ક~ુù છે. તેમણ ેએમ પણ કPુ ંહV ુ ંક2 %/ુત કરનારા કોઈ પણ kયIHત 
"પોતાના લોકોથી કાપી નાખંવામા"ં આવે છે અને તે શા3ત કરારનો ભાગ ન હતો. 
 

સ+દુાયની અ@ય ઘટના પા_ખા પવ9ની ઉજવણી હતી. આ આXાકાર# એક çૃJય હV ુ.ં તેઓ ઈ(ાએલના 
સ+દુાય પર પસાર થતા ભગવાનની વાતા9 શીìયા હતા }યાર2 ઇäજ"તમા ંએક કતલ લેGબના રHત તેમના 
ઘરોના દરવા$ પર પેઇ@ટ કયા9 હતા (િનગ9મન 12). આવવા માટ2ની પઢે#ઓ માટ2 ભોજન એ કાયમી 
વટØકુમણ કરવા5ુ ંહV ુ.ં િનગ9મન 12: 24-25 ત ેúબૂ જ _પcટ છે ક2 તેઓ આ %ચૂનાઓ5ુ ંપાલન કર2 છે 
અને }યાર2 તેઓ કનાનની વચનના દ2શમા ંદાખલ થયા Jયાર2 તેઓ આ સમારોહ5ુ ંપાલન કરતા હતા. 
 

8F(:.: 

અમે અJયાર %ધુીમા ંસૌથી વÜ ુપ0ર=ચત ~;ુની કથાઓમાનંા એક પર જવા5ુ ંશN કર# રjા છ#એ. ગાયન 
તે િવશે ગા~ુ ંછે બાળકોને વાતા9 શીખવવામા ંઆવી છે ઇવે@ટને ફર#થી બનાવવા માટ2 શાળા નાટકો 
લખવામા ંઆkયા છે. આ ઓ6ડ ટ2_ટામે@ટ ~;ુ મા ંથાય છે જો:આુ 6.  
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ઈ(ાએલીઓ _થાને છે તઓેએ પોતાને પિવL કયા9 છે અને યહોવાએ તેમના માટ2 %ુદંર વ_Vઓુની તૈયાર# 
કર# છે. તેઓ જોડ9ન તરફ તેમને Sવી માટ2 કરાર ના આક9 માટ2 રાહ Åુઓ એકવાર ફર#, બધા ઇઝરાયલેીઓ 
:cુક જમીન પર પસાર lોસ તર#ક2 પાણી અપ_d#મ વહ2તી બધં. %/ુત કરાkયા પછ# તરત જ પા_ખાપવ9 
યર#ખોના મેદાનો પર =ગ6ગાલમા ંઉજવાતા હતા, અને જમીનમાથંી ઉપજ ખાવા5ુ ંશN કયા9ના 0દવસ પછ# 
મા/ાએ બધં કર# દ#Üુ.ં 
 

ઈ3રના લોકો તયૈાર, કંટાળ# ગયેTુ,ં આરામ અને 0ર¥2શ છે અને હવે યર#ખો સાથે ~;ુ કરવા માટ2 તૈયાર છે. 
યહો:આુ ભગવાન સાથે એક એ@કાઉ@ટર અ5ભુવે છે ! મોસેસના િનગ9મન 3: 5 મા ંકર2લા સમાન છે. 
ભગવાન યહો:આુના મનમા ંકોઈ શકંા લેતા ન હતા ક2 તેઓ તેમની સાથે હશ ેઅથવા યહો:આુન ે
ભગવાનની સેનાના કમા@ડર કોણ હતા તે િવશે કોઈ ખોટ# ધારણાઓ હશે. જો:આુ માL આદરમા ંજમીનને 
ઢાકં# દ2 છે. 
 

@H8I6: 

જો:આુ વાચંો 6. !મ તમ ેઆના માટ2 Åુઓ: 
• ઈ3રની યોજના 
• યહો:આુના %ચૂનો 
• ઇઝરાયલ યોજના અમલ 

• રાહાબ અને સમિપAત વ_Vઓુ િવષ ેયહો:આુની ચેતવણી 
• રાહાબનો બચાવ અન ેયર#ખોનો િવનાશ 

• યર#ખો પર યહો:આુ5ુ ંશાપ 

 

 

;0 8$B ~  8$9'  C 

 

к@(/: 

1. યહો:આુએ પહ2લેથી જ છદંો 1 અને 2 મા ં:ુ ં;ગટ ક~ુù છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

તેમણે પહ2લથેી જ ઇઝરાયલના હાથમા ંયર#ખોન ેફnક# દ#ધો છે :ુ ંતેમના ડર કારણે? :ુ ં
ઈ(ાએલીઓએ ! કાઈં ક~ુù હV ુ ંતે બÜુ ંજ હV ુ?ં ભગવાન :ુ ંક~ુù હV ુ?ં વાચંો જો:આુ 5: 1.  

2. úબૂ સરળ ર#ત,ે ભગવાનની યોજના :ુ ંહતી (યહો:આુ 6: 3-5)? 

 એ. સશ¢ ^Mુુષોએ :ુ ંકરવાની %ચૂના આપી હતી? ___________________________________ 

 બી. સાત પાદર#ઓ? ____________________________________________________________ 
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 સાતમા 0દવસે તેઓ :ુ ંકરવાના હતા? ______________________________________________ 

 સી. લોકો :ુ ંકરવાના હતા? ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ડ#. 0દવાલ :ુ ંછે? 

 ____________________________________________________________________________ 

3. તેથી, સાત રZકો ! સાત યાજકો તેમના રણિશ?ગડા ંવગાડતા હતા તેઓ આગેવાનોને દોર# ગયા, 
Jયારબાદ યાજકો કરારના આક9 લઇને અન ેપાછળના રZક તર#ક2 લોકો અ5સુર2. 

1) :ુ ંનથી ________________________________________________________ 
2) :ુ ંનથી ________________________________________________________ 
3) :ુ ંનથી ________________________________________________________ 

ઈ. પછ# અમે $ણીએ છ#એ ક2 }યાર2 લોકો બધા ઘર2 ગયા Jયાર2 શહ2રની આસપાસ ચાર2 તરફ 
જતા હતા! એ ક2ટTુ ંભkય બનાવ હશે! અન,ે તે છ 0દવસ માટ2 ક~ુù! 

 1) જો તમે યર#ખોનો રા$ હોત તો તમારા મનમા ં:ુ ંચા6~ુ ંહશ?ે 

 ____________________________________________________________________________ 

2) જો તમે કોઈ નાગ0રક હોવ અથવા એક સૈિનક ! આ çચૂને જોયા પછ# પીપમા ંિછo Wારા 
જોઈ રjા હોય, તો તમારા મગજમા ં:ુ ંચા6~ુ ંહશ?ે 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3) જો તમે રાહાબને વફાદાર ભHતો સાથે વચન આપતા ઘરની સાથે રહ2તા ંહોત અને ^õૃવીન ે
હલાવી શòા હોત તો આ શ0કતશાળ# લ>કર2 દરરોજ શહ2રને ચ[ર લીÜુ ંહોત તો :ુ ંથ~ુ ંહશ?ે 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 ઈ. પરંV,ુ સાતમી 0દવસ અલગ હતી :ુ ંથ~ુ ંતે થ~ુ?ં 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 • >લોક 16? ___________________________________________________________________ 

 • >લોક 17? ___________________________________________________________________ 

 • >લોક 18-19? ________________________________________________________________ 

 

4. પછ# િવજય આkયો! લોકો પોકાર કરતા હતા. 0દવાલો પડ# ભાyંયો અને ઈ(ાએલીઓએ ખસેડ”ુ ં
અને શહ2ર (>લોક 20) લીધી. તેઓ +Jૃ~ ુપાGયા હતા Sવનમા ંબÜુ.ં તેઓ બધા ચાદં# અને સોના, 
ãો@ઝ અન ેલોખડં (>લોક 24) સાથે :ુ ંકર2 છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 રાહાબ અને તેના çુáંુબને :ુ ંથ~ુ ં(છદંો 22-23)? 

______________________________________________________________________________ 
 

5. છદંો મા ં26-27 જો:આુ એક શપથ લીÜુ ંઅને યર#ખો ^નુઃબી6ડ કરવા માટ2 ;યJન કરશે ! 
કોઈને પણ –ાપ જો કોઈ kય0કત !નો ;યJન કર2 છે તેમા ંતમને રસ હોય તો, >લોકમા ં"ગેÖસ" 
શ]દને અ5સુર#ને lોસ-સદંભ9 Åુઓ. (નiધ: જો તમાર# બાઇબલમા ંlોસ-ર2ફર@સ નથી, તો સદંભ9 1 
રા$ છે 16:34.) 
 

 

10@% ;0 ~ !$" > 

 

J-/K;L;: 

ઇઝરાયેલ માટ2 :ુ ંિવજય! એeુ ંલાગે છે ક2 જમીનનો કબજો લેવો +>ુક2લ ન હતો; વા_તવમા,ં તે ક2કનો áુકડો 
હશે, જો બીS બધી લડાઇઓ આ !વી હશ ેતો! તેઓ ! કંઇ કરવા5ુ ંહV ુ ંત ેબધાને વહાણની આસપાસ 
આવવા, dGપેટ ]લા_ટ માટ2 સાભંળો, અને પછ# પોકાર! અલબf, રાડારાડ 0દવાલો ન છોડશે. પરંV ુભગવાન 
તેમના લ>કર ની મજqતૂાઈ ઉપયોગ, તેમના આદ2શ માટ2 તેમના લોકો વફાદાર આXાકાર# સ@માન, અને 
તેમના માટ2 તેમના ~;ુ લડવા આગળ. આ બધા તેમણ ેક~ુù કારણ ક2 તઓે તેમના ભગવાન હતા અન ેતઓે 
તેમના લોકો હતા. તે ઇñછે છે ક2 િવ3 $ણ ેક2 તે ઈ(ાએલનો દ2વ હતો, તેમના કમા@ડર-ઇન-ચીફ! 
 

*(M: 

ચાલો રાહાબને િવચાર કર#એ ... 
 

1. તેમણે પોતાની +IુHત માટ2 માL એક જ આશા પર પોતાની $તન ેસiપવામા.ં +IુHત માટ2 તમાર# 
આશા òા ંછે? 

______________________________________________________________________________ 

2. તેણીએ શપથનો ભાગ રાìયો હતો અને પ0રણામે તેના પ0રવાર માટ2 સલામતી ^રૂ# પાડ# હતી 
તમાMંુ ઘર તમારા પ0રવાર, િમLો અને પડોશ માટ2 કઈ સલામતી5ુ ંઆમLંણ _થળ બની શક2 છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. હ2ãી 11: 30-31 વાચંો. આપણે તેના િવશે :ુ ંકહ2વા~ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 



WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 21 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

ઈ(ાએલીઓના પરમે3રમા ંતેના િવ3ાસન ેલીધ ેઅને તેમણે $%સૂોન ેઆવકારતા હોવાને કારણ,ે 

દ2વે તેની તરફ દયા બતાવી હતી તમારા Sવનમા ંઈ3રની çૃપા દશા9વો: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*N.$8%: 

લાલ સ+oુના પાણીમાથંી પસાર થeુ ંઅને હવે યરદન નદ#મા ંઈ(ાએલીઓના ઇિતહાસમા ંનiધપાL સમય 
જોવા મળે છે. િનગ9મન 14 મા ં;થમ lોિસ?ગ વખતે ઇäજ"તવાસીઓ માટ2 ûલુામી5ુ ંSવન વધાર2 હV ુ ંઅને 
ક~ુù. સૈ@ય vબૂી ગ~ુ ંહV ુ ંઅને ઇઝરાયલે વચનના દ2શની યાLા ચાT ુરાખી હતી. નeુ ંSવન તેમના પહ2લા ં
હV ુ.ં ભગવાન તેમને તેમના ભગવાન હતા અને તઓે તેમના લોકો હતા ક2 તેમન ેયાદ. તેમણે એક સ+દુાય 
તર#ક2 તેમના Sવન માટ2 તમેને ચો[સ ઠરાવો આ"યા. તેમના લોકો સાથેના ઈ3ર5ુ ંસબધં ûલુામના 
⁄ાઇવરની નહ| પરંV ુનેતા5ુ ંહશે નહ|. તેમન ેભય ન હતો, પરંV ુતેઓ !ને ;ેમ અને િવ3ાસ કર# શક2 છે, 

સેવા આપતા અને પાળે છે. તેમની સાથેનો ઈ3રનો સબંધં ;ેમ પર આધા0રત હતો. તેઓ તેમના લોકો 
માટ2 જ તેમ5ુ ંસવüfમ માગે છે. 
 

!મ ઈ(ાએલીઓ યરદન નદ#ના પાણીમાથંી પસાર થઈ ગયા, તેમ તેમ તેઓ તેમના લªય િવના+6ૂયે 
ભટકતા Sવન છોડ# ગયા, તેમના આXા5ુ ંઉ6લઘંન અને ભગવાન સામે બળવો. તમેણે તેમન ે´દય અન ે
ઉüે>યમા ંએકતામા ંફ2રkયા અને લોકોને એકઠા ંકયા9, ! લોકો જમીનનો કબજો લેવા માટ2 તૈયાર છે, ! 
શા3ત કરારનો ભાગ હતો. 
 

સમ` ઇિતહાસમા ંલોકો માટ2 આ પાણીથી પસાર થeુ ંમહJJવ5ુ ંછે. @~ ૂટ2_ટામે@ટમા ં}યાર2 તે બા!"ત_મા 
પાGયા Jયાર2 પાણીમાથંી પસાર થeુ ંઈ% ુસાથ ેથ~ુ ં(મõે~ ુ3: 13-17). ઈ%નુા ધરતી5ુ ંસેવાકાય9ના Æત,ે 

તેમણે પોતાના િશcયોને કPુ ંહV ુ ંક2 બધા રાcdોના બધા લોકો બા!"ત_મા પામશ ે(મõે~ ુ28:19). ઇ%નુા 
િશcયો Wારા _થાિપત ;ારં=ભક ચચº ગો_પેલ ઉપદ2શ અને ઈ%નુા નામ ેલોકોન ેબા!"ત_મા આપવાની 
મLંાલય ચાT ુરાì~ુ ં(અિધિનયમો 2:38). 
 

બા!"ત_મા ભગવાન Wારા શN થયેલ છે ભગવાન આપણને પાપોની Zમા ઉñચારણ અને અનતંSવનની 
તક આપીને અમન ેતેમ5ુ ં_થાન આપવા5ુ ંપસદં કર2 છે. બા!"ત_માના પાણીમાથંી પસાર થeુ ંઅમને શા3ત 
કરાર હ2ઠળ લાવે છે !મા ંભગવાન પોત ેઆપણા ભગવાન હોવા5ુ ં$હ2ર કર2 છે અન ેઅમને તેમના લોકો 
બનાવે છે. પાપની ûલુામી5ુ ંSવન બાક# રPુ ંછે. અમ ેભગવાન Wારા _થાિપત કરવામા ંઆવી છે ક2 આ 
;ેમ સબંધં +Hુત મફત અન ેમાફ કરવા માટ2 સZમ છે. બા!"ત_મા અમન ેનવી મા=લક# હ2ઠળ, નવી સfા 
હ2ઠળ અને નવા સબંધંમા ંલઈ આવ ેછે. અમે 0રડ#મ કરવામા ંઆવી છે. આપણા Sવનને ભગવાન Wારા 
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પાછા ખર#દવામા ંઆkયા છે. અમે એક ભાવે ખર#દ# કરવામા ંઆવી છે; 0ક?મત Sવન છે, +Jૃ~,ુ અને ઈ%નુા 
^નુMુJથાન, ભગવાન લેGબ. હવે ભગવાન પોતે અમને Æદર રહ2વા માટ2 પસદં કર2 છે. આપôુ ંશર#ર તેમની 
િનવાસ_થાન બની $ય છે. 
 

:ુ ંતમે બા!"ત_મા લીÜુ ંછે? :ુ ંબા!"ત_મા તમારા માટ2 એક નવો િવચાર છે? બા!"ત_મામા ંભગવાન તમન ે
:ુ ં;દાન કર2 છે ત ેિવશ ેતમે :ુ ં$ણો છો? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

પાણીમા ંપસાર થવાથી Sવન અને હ2Vથુી ભર2Tુ ંSવન મળે છે. પાણીમા ંપસાર થવાથી તમે રા$ બñચો 
છો! 
 
 

8$B ;0 ~ !$" 4 

 

8F(:.: 

યર#ખોની લડાઈ પછ# એક જમીન કબજો લેવા લાગે છે ક2ક ભાગ બની રPુ ંહV ુ.ં જો:આુ 7 મા ંઆપણ ે
$ણીએ છ#એ ક2 બધી લડાઇઓ વચનના દ2શની Æદર રહ2લા =ુ>મન દ2શો સામે થતી નથી. ઈ3રના 
લોકોની અિવનયીતા અન ેબળવાખોર લોકો આખી સમાજ પર અસર કર2 છે. 
  

@H8I6: 

જો:આુ 7 વાચંો અન ેશોધો: 
• ખોáંુ :ુ ંથ~ુ?ં 

• દોિષત કોણ હતા? 

• પ0રણામ :ુ ંહતા? 

• સ$ :ુ ંહતી? 

 

к@(/: 

 

1. યર#ખો પર ઇઝરાયલની િવજયની વાતા9 હમણા ં;કરણ 6 મા ંસમા"ત થઈ ગઈ છે. હવે 
યહો:આુ 7: 1 ક2ટલાક ખરાબ સમાચાર ;ગટ કર2 છે :ુ ંખોáંુ થ~ુ ંછે? 

 • ûનુેગાર કોણ હતો? ___________________________________________________________ 

 • :ુ ંલેવામા ંઆવી હતી? ________________________________________________________ 

 • ભગવાનની ;િત0lયા :ુ ંહતી? ___________________________________________________ 
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2. નSકથી Åુઓ. 
 • આચનન ેદોષી ગણાk~ુ ંહV ુ?ં >લોક કહ2 છે ક2 kય=ભચાર# કોણ છે? 

______________________________________________________________________________ 

 • ભગવાનનો û_ુસો કોણ ેસળગાયü હતો? ____________________________________________ 

• યાદ રાખો, પહ2લાનંા પાઠમા ંઅમે ઇઝરાયેલને એક સ+દુાય તર#ક2 ગણીએ છ#એ. ઈ3ર2 
સ+દુાયને દોષી ગ¨યા છે આખાન ઇઝરાયલના સ+દુાયનો એક ભાગ હતો અન ેkયIHતગત 
ભગવાનન ેસમાજના çૃJય તર#ક2 ગણાવીને તેમણે :ુ ંક~ુù હV ુ.ં 

3. વાતા9 સાથે ચાT ુરાખો અન ેસમાજના પ0રણામો5ુ ંિનર#Zણ કરો ક2 ! એક માણસ5ુ ંકાય9 કર2 છે: 
• યહો:આુ ઇઝરાયેલ આગામી _થાને ધરાવે કરશે આગળ જોઈ હતી }યા ં$%સૂો તપાસે છે ત ે
બી$ _થાને છે (>લોક 2)? 

____________________________________________________________________________ 

 • $%સૂોએ કઈ 0રપોટ9 આ"યો અને તેમની ભલામણ :ુ ંહતી (>લોક 3)? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 

4. તેઓ ~;ુમા ંગયા. 
 • છદંો મા ં:ુ ંથ~ુ ં4-5? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 • લોકોના ´દયમા ં:ુ ંથ~ુ?ં 

 ____________________________________________________________________________ 

• યહો:આુ અને વડ#લોની ;િત0lયા: પ_તાવોમા,ં કપડા ંફાટ# ગયા છે. તઓે તમેના માથા પર 
ઢોળાવ અને Üળૂ છટંકાવ કર2 છે. 

 O તમે શા માટ2 ક~ુù ... _____________________________________________________ 

 O માL જો ... ____________________________________________________________ 

 O Øુ ં:ુ ંકહ# શçંુ Õ ં... ______________________________________________________ 

 O કનાનીઓ અને અ@ય ... __________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 O ઓ ;Ñ: _____________________________________________________________ 

 • યહો:આુએ :ુ ંકPુ?ં ઈ(ાએલીઓએ :ુ ંપાપ ક~ુù હV ુ ં(>લોક 11)? 

 O __________________________________________________________________________ 
 
 O __________________________________________________________________________ 
 
 O __________________________________________________________________________ 
 
 O __________________________________________________________________________ 
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 O __________________________________________________________________________ 
 

 • તેઓએ પાપ ક~ુù જ નહ| પરંV ુતેઓએ ~;ુમા ંક2વી ર#તે કામ ક~ુù હV ુ ં(>લોક 12)? 

 ____________________________________________________________________________ 

 • ઓવરને Æતે ભગવાન બાક# :ુ ંબીÅુ ંબÜુ ં$હ2ર કર2 છે >લોક 12? 

 ____________________________________________________________________________ 

• જો:આુ 6:18 વાચંો. જો:આુ5ુ ં%ચૂન અન ેલોકો માટ2 ચેતવણી :ુ ંહતી? 

____________________________________________________________________________ 

• છદંો મા ં13-15 જો:આુ લોકો %ચૂન કર2 છે અને તમેન ેસ+દુાયમા ંશોધી શકાય છે ક2 સમિપAત 
વ_Vઓુ શોધ માટ2 તૈયાર છે અને =ૂર કરવામા ંઆવશ ેતેમણે _વીકા~ુù ક2 ભગવાન કરાર 
ઉ6લઘંન કરવામા ંઆk~ુ ંહV ુ ંઅને એક શરમજનક વ_V ુઇઝરાયેલ કરવામા ંઆવી હતી 
ભગવાનન ેસમિપAત કર2લી વ_Vઓુ5ુ ંમહJવ એ હVુ ંક2 ઈ3ર2 તેમને $હ2ર કયü હતો અને તેમણે 
આદ2શ આ"યો હતો ક2 ત ેબધા સમિપAત વ_Vઓુનો નાશ થશે. 
 

•જો:આુએ ! ક~ુù હV ુ ંત ેમાટ2 િતર_કારની િન?દા કર#. પ0રણામ ગભંીર હશે. સવાર2 આચાય9ની 
શોધ થઈ. તેમણ ેસમિપAત વ_Vઓુ સાથે તેમણ ે:ુ ંક~ુù અને ક~ુù? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• બÜુ ંશોધી કાઢવામા ંઆk~ુ ંઅને યહો:આુને લાkયા. તેના બધા પાપ ઇઝરાયેલીઓ પહ2લા ં
ú6ુલા કરવામા ંઆવી હતી ઈ(ાએલના તમામ લોકોએ સ$ અપાવી. 24-26 છદંો :ુ ંકહ2 છે? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

8$B ;0 ~ !$" D 

 

*(M: 

પાપ5ુ ંપ0રણામ +Jૃ~ ુછે. આચન, તેમના çુáંુબ અન ેતેની બધી સપંિf પõથરમારો, સળગાવી અન ે
દફનાવવામા ંઆવી હતી. ત ેસ+દુાયમાથંી પાપ =ૂર કરવા માટ2 સં̂ ણૂ9 િવનાશ લે છે. 
 

1. વારંવાર અમે અમારા પાપ Õપાવવા અથવા આવર# ;યાસ. અમે અમારા ઓરડાઓમા ં
હાડિપ?જર ધરાવવાની વાત કર#એ છ#એ. તે પાપો :ુ ંછે !ને Øુ ંમારા Sવનમા ંરહ_યો તર#ક2 
›પાવવા માટ2 પસદં કMંુ Õ?ં વાત કરવા માટ2 Øુ ં:ુ ં"કાપºટ હ2ઠળ અધીરા" રાખી શçંુ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. સ+દુાય તર#ક2 આપણે ક2વી ર#તે પાપ સાથ ેkયવહાર કર# શક#એ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. çુáંુબ, િમLો અને સહયોગીના સ+દુાયમા ંØુ ંક2વી ર#તે રØુ ંÕ ંતે મારા રહ_યો ક2વી ર#તે અસર કર2   
 છે? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

J$&'%$: 

હ2 ;*,ુ સ+દુાય તર#ક2 આપણે આપણી સમZ આપણી સમZ પાપ કqલૂ કરeુ ંજોઈએ. ;િતબ; છે તે ખોટા 
અવગણના કર#ને અમે વારંવાર અમાર# પાપીપણાનો ઇનકાર કર#એ છ#એ. આપણે આપણા =ુ>મનો સામ ે
લડ#એ છ#એ ! આપણન ેપાપમા ંદોર# જશે. આપણ ેસાMંુ કરવાને બદલે અિનcટ માટ2 સમપ9ણ કર#એ છ#એ. 
અમને માફ કરો અમને દયાæ બનો. આપણે ! નામÅૂંર, ટાળeુ,ં અવગણeુ,ં અને Õપાવીએ તે માટ2 અમને 
Zમા કર#એ. અમને ગદં# અને શરમથી +Hુત કરો, ! કલકં આપણે Sવીએ છ#એ અને અમને તમાર# çૃપા 
અને દયા આપીએ છ#એ. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

   

8F(:.: 

અચન અને તેના પાપ શોöયા હતા. તે અને તનેા બધાને ઇઝરાયેલી સ+દુાયમાથંી =ૂર કરવામા ંઆkયા 
હતા. તેઓ પõથરમારો, સળગાવી અને દફનાવવામા ંઆkયા હતા, અને પછ# ભગવાન લોકોથી તેમના 
û_ુસોને બગાડ™ા હતા ભગવાન માફ કર2 છે ઈ(ાએલી સ+દુાયને :±ુ;કરણ કરવામા ંઆવે છે, ^નુ: _થાપના 
કરવામા ંઆવે છે, અને જમીન ફર# શN થાય છે જો તમ ેયહો:આુ હોત, તો :ુ ંતમ ેએઈના માણસો Wારા 
હાર# ગયા છો અને હાયા9 પછ# લોકો ફર# ~;ુમા ંઆગળ વધવા માટ2 થોડો vબૂેલા છો? 

 

@H8I6: 

વાચંો જો:આુ 8: 1-29. 
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1. મા ંયહો:આુન ેભગવાનની %ચૂના :ુ ંહતી >લોક 1 અન ે2? 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________ 

2. અઇ લેવાની યોજના :ુ ંહતી (છદંો 3-8)? 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

3. પ0રણામ :ુ ંહV ુ ં(છદંો 9-29)? 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

@H8I6: 

જો:આુ 8: 30-35 વાચંો ^નુિનAયમ ^નુિનAયમ 11: 26-32. 
 

к@(/: 

• એઈ ઇઝરાયલે ;િત ઉfર ખસેડવામા ંનકશા પર માઉ@ટ એબલ અન ેમાઉ@ટ ગેર#િસમ 
શોધો, ! દર2ક બાર $િતઓ માટ2 િન~Hુત જમીન દશા9વ ેછે. 
• >લોક 30 મા ંયહો:આુએ :ુ ંબનાk~ુ?ં ___________________________________________ 

O આ યXવેદ# િવશે :ુ ંકહ2વા~ુ ંછે? ______________________________________________ 

O િનગ9મન 20:25 મા ંlોસ-સદંભ9 >લોક નiધ કરો. અમ ેકઈ વધારાની મા0હતી શીખી શક#એ? 

__________________________________________________________________________ 

• તેઓ ભગવાન માટ2 બ=લદાનો ઓફર કર2 છે પછ# યહો:આુએ :ુ ંક~ુù >લોક 32? 

__________________________________________________________________________ 

આ o>યની ક6પના કરો: ઇઝરાયેલ અધ9 માઉ@ટ એબની સામે ઊભો છે (બરોબર 27:13) 
માઉ@ટ ગર#ઝીમની સામે બી$ ભાગમા ં(^નુિનAયમ 27:12). તેમની વñચે કરારકોશ અને 
લેવી પાદર#ઓ +કૂવામા ંઆવી હતી દર2કની હાજર#મા ંતેમણે +સૂાના પõથર પરના નકલો 
પર નકલો આપણ ેકહ# શક#એ ક2 શા માટ2 યહો:આુએ આ ક~ુù? lોસ સદંભ9 >લોક આપણન ેપર 
લઈ $ય છે ^નુિનAયમ 27: 8. 

 • તો પછ# જો:આુ યહો:આુ 8:34 મા ં:ુ ંકર2 છે? 

 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ 
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આ ઘટના આ બે પવ9તો વñચે ખીણમા ંથઈ હતી. પવ9તો લોકો ભગવાન માટ2 કરવામા ંવચન ના સાZી 
હતા. આ એક કરાર નવીકરણ છે બા!"ત_મા પામેલા દø િનક લોકો પરમે3રના કરારમા ંનવેસરથી આવે છે. 
*તૂકાળના બધાને માફ કરવામા ંઆવે છે અને બધા ભાિવ એક _વñછ _લેટ છે. ભગવાન આપણન ેએક 
નવી શNઆત આપ ેછે !મા ંતેમની વચન તેમની હાજર#5ુ ંવચન છે. િયમºયાહના ^_ુતકમા ં;બોધક 
આપણન ેયાદ કરાવે છે ક2 "Øુ ંતેઓની =ુcટતા માફ કર#શ, અને તેઓના પાપોન ેયાદ ન0હ કMંુ." (િયમºયાહ 
31: 3) કઈ úશુખબર!
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J-/K;L;: 

તમાર# સાથે ;મા=ણક રહો જો તમે એક ખાસ આ0દ$િતના સQય હતા અને તમન ેઆ બે પવ9તો પૈક#ના 
એકની સામે ઊભા રહ2વા5ુ ંકPુ ંહોય, તો તમે ક2વી ર#તે િવચાર# શકો ક2 જો:આુએ +સૂાના તમામ િનયમોને 
પõથરો પર નકલ કયા9 અન ેપછ# કાયદાના તમામ શ]દો વાñંયા આ લોકો? 

______________________________________________________________________________ 

રPુ ંતમારા મનમા ં:ુ ંથઈ છે? ____________________________________________________________ 

તે રણ છે િનઃશકંપણ,ે ગરમ અને થાક2લા ન હોય તો લોકો ગરમ હોય છે. પરંV,ુ દર2કને બÜુ ંસાભંÿ~ુ!ં 
^Mુુષો, ¢ીઓ અને બાળકોની આખા સમંેલન (>લોક 35), વળ#, !ઓ તેમનામા ંવસતા એ=લય@સ હતા 
તેઓએ +સૂાના િનયમના દર2ક વચન સાભંÿ~ુ.ં ફર#થી, યહો:આુ ફHત +સુાના આદ2શ5ુ ંપાલન કરતા હતા. 
Åુઓ ^નુિનAયમ 31: 11-13 શા માટ2 કાયદાના શ]દો એટલા અગJયના હતા? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

*(M: 

ઈ(ાએલના સમ` સ+દુાયને કાયદાના ^_ુતક, જમીનનો કાયદો સાભંળવાની જNર હતી. આ પવ9તોએ આ 
ઘટનાને સાZી આપી હતી અને આXાપાલનના ંઆશીવા9દ અને આXાભગંના પ0રણામના લોકો માટ2 તે 
=ૃ>યમાન યાદ અપાવે છે. ક2વી ર#તે આ સ+દુાય ભગવાન કાયદાના આXાપાલન Sવન Skયા હતા 
તેમના ભગવાન તેમના ;ેમ તેમના લોકો તર#ક2 તેમના ઘોષણા તર#ક2 $હ2રાત હશે. 
 

પરમે3રના શ]દ માટ2 આપનો પોતાનો િવચાર કરો. જો તમે પવ9તો અથવા મેદાનો }યા ંરહો છો ત ેબોલી 
શક2 છે અને તમાર# પાસ ેદ2વના શ]દની 0ક?મતની Åુબાની આપી શક2 છે, તો તેઓ :ુ ંકહ2શે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન સાથેના તમારા સબંધંની Åુબાની આપ ેછે તે તમે :ુ ંકરો છો અને તમે બોલો છો તે શ]દો :ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

:ુ ંતમાMંુ Sવન તમન ે! માને છે ત ેસાZી આપે છે? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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તમારા Sવનનો િવ_તાર :ુ ંછે ! તમે ભગવાનન ેવÜ ુઅિધçૃત બનાવવા માટ2 મદદ કરવા માગંો છો? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

+OF(+0'ш%: 

ગીતશા¢ 1, ઈ3રના વચનમા ંúબુ úશુી કર2 છે અને ત ેઆપણા અI_તJવનો સાર બની ગયા છે. જો તમે 
પહ2લેથી જ ક~ુù નથી, તો સમય કાઢો અન ેઆ _મરણન ેતમાર# મેમર# લાઈãેર#મા ં+કૂો. આ છ પIંHતઓ 
=ચLની ભાષા ઘણા ંબધા ંધરાવે છે. એક ઇ@ડ2Hસ કાડ9 પર આ પIંHતઓ લખી ખાતર# કરો. !મ !મ તમે 
દ2વના વચનમા ંઆનદં અ5ભુવો છો અને આ આગામી 0દવસોમા ંનiધો કરો છો ક2 તમે ભગવાન સાથેના 
તમારા સબંધંો િવશે $ણો છો, ! તમાર# સભંાળ રાખ ેછે. 
 

J$&'%$: 

હ2 ;*,ુ Øુ ંયહો:આુ અન ેઈ(ાએલીઓ !વા બનeુ ંÕ ં! તમારામા ંúશુી છે અને તમારા ંબાળકોને તમારા 
શ]દ શીખવ ેછે. Øુ ંઇñÕ ંÕ ંક2 તમારા સાથેના મારા સબંધંોને અ@ય લોકો %ધુી જોઈ શકાય ક2 તેઓ તમન ે
તેમનો ભગવાન તર#ક2 $ણ ેછે અને પોતાને તમારા લોકો તર#ક2 Åુએ છે. તમારો કાયદો આપવા બદલ 
આપનો આભાર ક2 ! મન ેમાગ9દશ9ન આપે છે અને મને તમાર# ઇñછા સાથ ેજોડ2 છે. તમારા વચન માટ2 
મારા *તૂકાળના આXા5ુ ંઉ6લઘંન અન ેઉપેZા બદલ મને Zમા કરો. મને Zમા કરવા બદલ અન ેમને 
છોડ#ને òાર2ય ન છોડવા બદલ આભાર. મને તમાMંુ બાળક બનાવવા માટ2, અને મને નવી શNઆત 
આપવા માટ2, મારા ભગવાન હોવા બદલ આભાર. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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પ0રચય: 
યર#ખો અને આઈ ખાતેની લડાઇઓ અJયતં મહJવ^ણૂ9 હતી. આ લડાઇઓ ઈ(ાએલના દ2વની _થાપના કર2 
છે અને જમીનના ભાગોમા ંરા$ઓના ´દયમા ંડર રાખીને હS Sતી લેવાય છે. ક2ટલાક રા$ઓ યહો:આુ 
અને ઇ(ાએલીઓ (યહો:આુ 9: 1-2) સામે ~;ુ કરવા માટ2 દળો જોડાયા. =ગબઓનના લોકોએ એક 
સનસનાટ#ભયા9 (જો:આુ 9) આlમણ ક~ુù. 0રપોટ9 સમ` દ2શમા ં;વાસ કયü હતો ક2 ઇઝરાયેલ તેના બધા 
રહ2વાસીઓને નાશ કરવાનો હતો. લોકો તેમના Sવન માટ2 ભય હતો 
 

અમે પાઠના આ ભાગમા ંઘણા ં;કરણોને આવર# લઈ:ુ.ં આ ;કરણોમા ં~;ુ કથાઓ છે યહો:આુએ 
ઈ(ાએલીઓને ~;ુની ¿બંશેમા ંઆગળ વöયા ! પછ# એક જ રા}યનો નાશ કયü, !મણે યહોવાએ +સુાને 
આXા આપી હતી અન ે+સૂાએ યહો:આુને આXા આપી હતી. 
 
 

@H8I6: 

જો:આુ 9-11 વાચંો !મ તમે આ Lણ ;કરણો વાñંયા છે 

• ફર#થી શ]દો અને શ]દસ+હૂોને ફર#થી લખો. 
• ઈ(ાએલીઓને તેમના વારસાને આપવા માટ2 ઉપયોગમા ંલેવાતા ઇમારતોને ઓળખો. 

 

к@(/: 

1. :ુ ંતમે આ વારંવારના શ]દો અને શ]દસ+હૂોને જોયો છે? તેઓ :ુ ં=બ?=ુ છે? 

 એ. "ગભરાશો ન0હ"________________________________________________________ 
 બી. "કોઈ બચી ગયા" ______________________________________________________ 
 સી. "તüન નાશ"__________________________________________________________ 

2. હાર લાવવા માટ2 અસામા@ય અથ9 :ુ ંછે? 

 એ. જો:આુ 10:11 _________________________________________________________ 
 બી. જો:આુ 10: 12-14 _____________________________________________________ 

 સી. જોઆ: ુ11:20 ________________________________________________________ 

3. ;કરણ 9 મા,ં ¡ામક û=ુબયોથીઓએ એક સનસનાટ#નો ઉપયોગ કયü. }યાર2 અ@ય રા$ઓ 
ઈ(ાએલીઓ સામે બળવો કરતા હતા, Jયાર2 =ગબયોનના લોકોએ :ુ ંકરવા5ુ ંન[# ક~ુù? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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 તેમની યોજનાનો Æિતમ પ0રણામ :ુ ંહતો (યહો:આુ 9: 26-27)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ઈ(ાએલીઓએ =ગબઓનના લોકો સાથ ે! શપથ લીધા હતા (યહો:આુ 9: 14-15) 
ઈ(ાએલીઓએ પાચં અમોરાત રા$ઓ િવMુ; તેમની સાથે ~;ુ કરવા માટ2 ;િતબ; હતા. 
જો:આુ તેમની –ેcઠ સેના લાવવામા ંઅને આ†ય9 Wારા તેમને લીધો. 

 

• જો:આુમા ંભગવાનએ :ુ ંક~ુù 10? 

• અથવા કિવતા5ુ ં8 ________________________________________________ 
• અથવા કિવતા5ુ ં10 _______________________________________________ 

• અથવા કિવતા5ુ ં11 ________________________________________________ 

• ઓ >લોક 12-13 __________________________________________________ 

 • મા ં:ુ ં$હ2ર કરવામા ંઆk~ુ ંહV ુ ં>લોક 14? 

  ____________________________________________________________________ 

 • પાચં રા$ઓના 16-27 કલમો5ુ ં:ુ ંથ~ુ?ં 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. જો:આુ 10:28 ;કરણ 11 થી ચાT ુરહ2 છે તે મLં શN કર2 છે. અમને કહ2વામા ંઆવે છે ક2 
યહો:આુએ "બધાનો નાશ કયü" અને "કોઈ પણ બચલેા નથી." આ ~;ુો ઇઝરાયલીઓના 
આગેવાન યહો:આુ સાથે આગેવાની લે છે કારણ ક2 ત ેપછ#ના એક શહ2રની સામે વöયા છે. . 
પરંV,ુ અમે આ અöયાયોમા ંવપરાયેલી અ@ય શ]દોને અવગણવા 0હ?મત આપતા નથી ક2 ! 
આપણન ેઇઝરાયલના કમા@ડર-ઈન-ચીફ હતા. 

 એ. જો:આુ 10:30 ________________________________________________________ 

 બી. >લોક 32 ____________________________________________________________ 

 સી. >લોક 42 ____________________________________________________________ 

તે નiધeુ ંરસ;દ છે ક2 ઈ(ાએલના દ2વ ઇઝરાયેલ માટ2 "લડ™ા". તઓે તેમના ચેIGપયન હતા! 
જો:આુન ેયાદ કરો 10: 8. ઈ3ર2 યહો:આુન ે:ુ ં$ણeુ ંજોઈએ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 જો:આુએ મા ંલોકોન ે:ુ ંકPુ ં>લોક 25? 

 ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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એ. ;કરણ 11 આગળ Åુઓ ... 6 >લોકમા ંયહો:આુને :ુ ંકહ2વામા ંઆવે છે }યાર2 =ુ>મન આવી 
િવશાળ સૈ@ય સાથે આવે છે ! "દ0રયા 0કનાર2 ર2તી !ટલા અસìંય" દ2ખાય છે? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. આપણે યહો:આુ િવશે :ુ ંકહ2વા~ુ ંછે? 

 એ. જો:આુ 10:40 ________________________________________________________ 

 બી. જો:આુ 11:15_________________________________________________________ 

 સી. જો:આુ 11:23 ________________________________________________________ 

 

6. છે6લ,ે જો:આુ 11 આ શ]દોથી સમા"ત થાય છે: 
_____________________________________________________________________ 

 

 

પાઠ Lણ ~ ભાગ 3 

 

*N.$8%: 

અમે ^ણૂ9 કર2લ કસરતમા ંઅમે વાતા9ની હક#કતો શીìયા. અમે ઈ(ાએલીઓની લડાઇને લોકો અને દ2શના 
રા$ઓ સામ ેજોયા. અમ ેજો~ુ ંક2, ઇ(ાએલીઓ હમંેશા િવજયી હતા કારણ ક2 તઓે યહો:આુના નેVJૃવને 
અ5સુયા9 તેમ છતા,ં દ2શ, ! લોકોએ હરાkયો તે રHતમા ંપણ vબૂી ગયો હતો. તેમણ ેઆગામી પછ# એક 
સા¬ા}ય પર કોઈ દયા દશા9k~ુ ંબધા úનૂામરક# જNર# હતી? લોકો ઇઝરાયલ ûલુામો તર#ક2 રહ# શક2 છે? :ુ ં
તેઓ +Jૃ~ ુપામ ેછે? 

 

આપણે યાદ રાખeુ ંજોઈએ ક2 લોહ# વહ2વડાવeુ ંએ આ બધી જ +િૂતA^$ૂ અને આ રા}યોની =ુcટતાની 
*િૂમને સાફ કરવા માટ2 વપરાયેTુ ંસાધન છે. ઈ(ાએલના દ2વ લાકડા અને પõથરના ંદ2વો !વા ન હતા. 
ઈ(ાએલના દ2વ ેતેમની સાથે તેમના ભગવાન બનવાનો કરાર કયü, તેઓ !ની ઉપાસના કરવા માટ2 હતા. 
કારણ ક2 તેઓ $ણતા હતા ક2 તેમના લોકો અસહકાર, ûુડંા, ફ0રયાદ, અને તેમની પોતાની ર_તો શોધી શક2 
છે, તે જમીનમાથંી તેમને =ૂર કરવાની જNર છે ! તેમને ¡cટ કર# દ2શે અન ેતેમની પાસેથી તેમન ે=ૂર 
લલચાવશે. તેમની પિવLતાએ એવી માગણી કર# હતી ક2 ! લોકો તેમના કરારના લોકો ન હતા તેઓની 
દયા િવના નાશ થવી જોઈએ. તેમની પિવLતાએ જમીનની :±ુ;કરણ અન ે:±ુ;કરણ કરવાની માગણી કર#. 
તેમણે પોતાના લોકોન ેપિવLતા માટ2 બોલાkયા તેમની સમZ તઓે િનદüષ હતા (^નુિનAયમ 18: 9-13). 
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J-/K;L;:  

કોઈ પણ મદદ નથી કર# શકVુ ંપરંV ુપિવLતા પર અસર કરવા માટ2 થોડો સમય લે છે. આ ;િત=બ?બીત 
;Ñોનો િવચાર કરો અને આપની નોટqકુમા ંનiધ લો ક2 ! િવચારો આવે છે. 
 

O પિવL ક2 િનદüષ હોવાનો અથ9 :ુ ંછે? 

O :ુ ંપિવLતા શò છે? ક2વી ર#તે કોઈ પિવL બની નથી? 

O :ુ ંલોહ#ને પિવL બનાવeુ ંજોઈએ અથવા બીÅુ ંકોઈ ર_તો છે? 

O :ુ ંઅમાર# િવ3 પિવLતા માટ2 ;યJન કર2 છે? :ુ ંઆપôુ ંિવ3 :;ુતા માટ2 ;યJન કર2 છે? 

O ભગવાન પહ2લા ંિનદüષ રહ2વાનો અથ9 :ુ ંથાય છે? 

O ઓ ઇઝરાયલના સમ` ઇિતહાસમા ંલોહ# વહ2તો હતો તેઓએ પ: ુબ=લદાન, લડાઈ લડ™ા અને 
+Jૃ~ ુપાGયા. લોહ# òાથંી મારા Sવન સાથ ેજોડાય છે? :ુ ંØુ ંમા5ુ ંÕ ંક2 ઇ% ુમારા અ:;ુતા, માર# 
અિવ3ાસ, મારા પાપ માટ2 +Jૃ~ ુપાGયા હતા? :ુ ંØુ ંએeુ ંમા5ુ ંÕ ંક2 lોસ પરના પોતાના રHત5ુ ં
ભરણપોષણ મને મારા _વગíય િપતાનો ભગવાન પહ2લા ંપિવL બનાવવા માટ2 ^રૂતા હતા? 

 
 

J$&'%$: 

હ2 ;* ુદ2વ, મારા દ2વ, Øુ ંતારો દ#કરો ઈ% ુ=„_ત વધ_તભં પર માર# નાìયો Õ.ં }યાર2 તમે મને Åુઓ છો, 
Jયાર2 મને તેનો રHત દ2ખાય છે ! મને આવર# લ ેછે અને મને ત ેપહ2લા ંિનદüષ બનાવે છે. તમ ેમને ! 
લાયક નથી ત ેઆપીન ેતમ ેમારા તરફ દયા બતાવી છે. ઈ% ુમારા ચેIGપયન છે! ઈ% ુએ જ છે !ણ ેમને 
હમંેશ માટ2 Sવન આ"~ુ ંછે. મારા વતી તેના બ=લદાન માટ2 આભાર. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8$B 9I ~ !$" 4 

 

જો:આુ 11 શ]દો સાથે Æત, "પછ# જમીન ~;ુ માથંી બાક# હતી." ~;ુ, ~;ુ, અને વÜ ુ~;ુ! બધા 
ઈ(ાએલીઓએ જમીન પર પગ +òૂો Jયારથી અ5ભુવ થયો હતો અને ત ેબધાએ જમીન ક2 ! દ2વ ેવચન 
આ"~ુ ંહV ુ ંતેનો કબજો લેવાના કારણે ક~ુù હV ુ.ં યહો:આુમા ં12 ઈ(ાએલીઓને હરાkયા હતા તે બધા 
રા$ઓની યાદ# થયેલ છે, તેમાનંા 31 માનંા બધા પછ# 13 મા અöયાય 13 થી યહો:આુને કહ2વામા ંઆવે 
છે, ! વષüથી સાર# ર#તે ;ગિત કરતા હતા, "હÅુ પણ જમીનના મોટાભાગના ંિવ_તારો છે." છદંો 1-7મા ં
આપણે શીખીએ છ#એ: 
 

• :ુ ંજમીન પર લેવામા ંઆવે છે (છદંો 2-5) 
• ભગવાન :ુ ંકરશે (>લોક 6) 
• યહો:આુ :ુ ંકરશે (>લોક 6, 7) 
 

+સુાએ Lણ $િતઓ (ગાદ, Mુબેન અને મના>શેહના અડધા વશં) ને વચન આ"~ુ ંહV ુ ંક2 ! વચનના દ2શને 
વટાવી દ2વામા ંઆkયો તે પછ# યદ9નની ^વૂ9 બાÅુએ આવેTુ ંતે જમીન બની જશ ે(ગણના 32). યહો:આુ 
13: 8-32 મા ંઆપણન ેજમીનની સીમા આપવામા ંઆવી છે, આ Lણ આ0દ$િતઓમાથંી દર2ક ;ા"ત થવો 
જોઈએ. 
 

જો:આુ 14 મા ંઅમ ેક2વી ર#તે જમીન જોડ9ન પિ†મ િવભાäજત કરવામા ંઆવી હતી અને બાક#ના દર2ક 
$િતઓ માટ2 ફાળવવામા ંઅને ભાગ :ુ ંકાલેબ, અ@ય $%સૂ ! વચનના દ2શમા ં;વેશવાની પરવાનગી 
આપવામા ંઆવી હતી (નબંર 14: 23-25). ફર# એક વાર, અમે >લોક 15 મા ંશ]દો વાñંયા, "પછ# જમીન 
~;ુમાથંી આરામ પામતી હતી." 

 

@H8I6: 

જો:આુ 15-21 ર2કોડ9 આ0દવાસીઓ દર2ક જમીન િવતરણ કરવામા ંઆk~ુ ંહV ુ ં:ુ.ં જમીનનો કોઈ ફાળવણી 
મળતો નથી તેવા એક માL આ0દ$િત લેવીની çુળ હતી. જો:આુ :ુ ંકર2 છે 13:33 અમને તેમની વારસો 
કહ#? 

 
______________________________________________________________________________ 

ગણના 18: 20-21 વÜ ુમા0હતી આપે છે ક2વી ર#તે ભગવાન તેમને માટ2 ^રૂ# પાડ# હતી? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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જો:આુ વાચંો 21: 43-45 

 • ભગવાન ઇઝરાયલે આ"યો _________________________________________________ 

 • ભગવાન આ"યો _________________________________________________________ 

 • ભગવાન વચનો _________________________________________________________ 
ઈ3ર2 કPુ ંહV ુ ંક2 તે :ુ ંકરશ.ે તેમના લોકો ;Jયેના તેમના વફાદાર# આ ઘણા બધા Wારા _પcટ 
થઈ ગયા છે, ઘણા વષü ! લોકોએ શNઆતમા ંવચન મેળk~ુ ંહV ુ ંતે લોકો જમીનમા ંદાખલ થયા 
ન હતા.ં વચન તેમને આપવામા ંઆk~ુ ંહV ુ,ં પરંV ુતેમના વશંજો Wારા સં̂ ણૂ9પણે સમ$~ુ.ં 

 

к@(/: 

ઇઝરાયલન ેતેમના ઇિતહાસમા ંઆ તબ[ે લાવવામા ંઆવેલા અનેક વાતા9ઓ અને અ5ભુવોનો િવચાર કરો. 
સદ#ઓથી સવ9 લોકોએ તમેના લોકો માટ2 કર2લા કરાર વચનને યાદ ક~ુù. તઓે $ણતા હતા ક2 તઓે òાર2ય 
જમીનમા ં;વેશી શકતા નથી, તેમ5ુ ંવશંજો તઓે કરશે. પરમે3રના વચનની પ0ર^ણૂ9તા તનેા શ]દમા ં
રહ2લી છે. આ તેમણ ેતેમના લોકો સાથ ેબનાવવામા ંક2 તેમના કરાર હતો. ઈãાહ#મ અને તેના વશંજો માટ2 
ઈ3ર5ુ ંવચન પેઢ#ઓથી તમેના કરારની ભગવાનની ;િતબ;તા પર આવે છે (ઉJપિf 17: 7). આ 
બાઇબલ અQયાસોની –ણેીમા ંઅગાઉના પાઠોમા ંઆપણે ! વાતા9ઓનો અQયાસ કયü છે તનેી સમીZા કરવા 
માટ2 સમય કાઢો અને તમાર# નોટqકુમા ંતેમન ે%=ૂચવવા5ુ ંશN કરો. તમ ે! વાતા9ઓ ખાસ કર#ને અથ9^ણૂ9 
હતા અને તમાર# $તને ^છૂો ક2 તમે તેમને એટલા મહJવ^ણૂ9 શા માટ2 િવચારો છો 
 

અમે અમારા અQયાસમા ંઆગળ વધતા પહ2લા આ અગJય5ુ ંછે ક2 આપણે આ છે6લા ;કરણોમા ંLણ અલગ 
અલગ છદંો નiધીએ છ#એ. ઈ3ર2 આદ2શ આ"યો ક2 જમીન પર વસતા દર2ક રાcd તüન નાશ પામે. Jયા ં
કોઈ બચી ન હતા અમે નીચેની પIંHતઓ :ુ ંશીખ ેછે? 

 

1. યહો:આુ 13:13 __________________________________________________________ 
2. જો:આુ 15:63 ___________________________________________________________ 

3. યહો:આુ 16:10 __________________________________________________________ 

 

આ સમય ેઆ પIંHતઓનો અQયાસ કરતા નથી, પરંV ુઅમે જો:આુ ^_ુતકના અQયાસનો Æત કાઢ#એ અને 
@યાયાધીશોના અQયાસનો ;ારંભ કર#એ છ#એ, તેમ છતા ંતે અમાર# $ûતૃતા માટ2 ઉઠાવવામા ંઆવે છે. 
 

@H8I6: 

જો:આુ વાચંો 23. લોકો માટ2 યહો:આુના િવદાય સરનામાની િવગતો-તેમના વડ#લો, નેતાઓ, @યાયાધીશો 
અને અિધકાર#ઓની નiધો. 
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• અ^ણૂ9 kયાપાર :ુ ંહતો? 

• +સુાના િનયમ િવષેની તમેની સલાહ :ુ ંહતી? 

• આશીવા9દો :ુ ંહતા? 

• –ાપ :ુ ંહતા? 

 
 

*N.$. 9I ~ !$" D 

 

к@(/:  

 1. :ુ ંકામ રPુ ંહV ુ ં(યહો:આુ 23: 3-5)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2. મા ંજો:આુનો આદ2શ :ુ ંહતો છદંો 6-8? 

__________________________________________________________________ 

 તેમની આXાપાલન મા ં>લોક મા ંચાર માગ સમાવેશ થાય છે 7: 
• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

 3. જો તેઓ આXા પાળે તો :ુ ંઆશીવા9દ  હશે(છદંો 9-11)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 4. તેમની આXા5ુ ંઉ6લઘંન5ુ ંપ0રણામ :ુ ંછે (છદંો 12-16)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. áૂંકમા,ં જો:આુએ તેમન ેતેમને ભગવાનની િવ3ા%તુા યાદ અપાવી. તેમણ ેઈ(ાએલીઓને :ુ ં
બોલાkયા? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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@H8I6: 

જો:આુ વાચંો 24.  
 

@+6P$: 

1. જો:આુ ઇઝરાયલના ક2ટલાક ઇિતહાસની સમીZા કર2 છે. કથાઓ, લોકો, અને ભગવાન :ુ ંક~ુù છે 
ક2 તે દર2કને સાભંળવા માટ2 ઊઠ2 છે. 

 એ. છદંો 2-4 äજનેિસસ કથાઓ વાત 

 બી. 5-7 કલમ િનગ9મન કથાઓ વાત. 
 સી. છદંો 8-10 ઇઝરાયેલના અ5ભુવને જોડ9નની ^વૂ9ની વાત કર2 છે. 
 ડ#. છદંો 11-13 ઈ(ાએલીઓ જમીન પર િવજય િવશ ેવાત 

આ તમામ કથાઓ ઇઝરાયલના ઇિતહાસને કહો છો તમેની તમામ વાતા9ઓમા ંભગવાન +ìુય 
પાL છે. ઈ3ર2 ઈãાહ#મને ... ભગવાનન ે+સૂા અને હાMુને મોક6યા ... ઈ3ર2 ઈ(ાએલીઓને 
લાkયા ... દ2વે ઘણા રાcdોના નાગ0રકોને આપના હાથમા ંઆ"યા ... >લોક 13 :ુ ંકહ2 છે? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. યહો:આુએ ઈ(ાએલના તમામ સમાજ સમZ ઇ3રની વાત કરવા માટ2 તેમન ેઆXા આપી હતી 
(>લોક 14). મા ં^છેૂ છે તે ;Ñ :ુ ંછે જો:આુ 24:15? 

_______________________________________________________________________ 

 >લોક મા ંજો:આુ ઘોષણા :ુ ંછે 15? 

_______________________________________________________________________ 

 બધા લોકોએ મા ં:ુ ં$હ2ર ક~ુù >લોક 21? 

_______________________________________________________________________ 

લોકોએ એકબી$ન ેભગવાનની સેવા અને તેમની આXા પાળવા માટ2 આપલેા Åુબાનીને સાZી 
આપી. એક સ+દુાય તર#ક2 તેઓ એક એકાઉ@ટ આપવા5ુ ંહV ુ ંઅને પછ# ત ેએકાઉ@ટમા ંએક 
બી$ન ેપકડ# રાખવા5ુ ંહV ુ.ં આ >લોક 23 મા ંઅથ9 છે ક2 સ+દુાય માટ2 હતી 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. જો:આુ +Jૃ~ ુપાGયો. આપણને કહ2વામા ંઆવ ેછે ક2 ઈ(ાએલીઓએ >લોકમા ંભગવાનની સેવા 
કર# હતી. 31. ક2ટલા સમયથી આપણે $ણીએ છ#એ ક2 તેઓ ભગવાનની સેવા કરતા હતા? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ઇઝરાયેલ છે6લા ખાતે કનાન આkયા છે. ભગવાન તમેના સમ` જગંલી ¡મણમા ંવફાદાર હાજર# %રુ=Zત 
ર#તે લાબંા સમય પહ2લા વચન આ"~ુ ંજમીન પર તેમના લોકો લાવવામા ંઆવી છે. જમીન તેમની મા=લક# 
ધરાવે છે. વ_Vઓુ અલગ હશે દર2ક આ0દ$િતન ેતેની ફાળવેલ જમીનમા ંિવખેર# નાખવા તર#ક2 સમાજ 
Sવન બદલાઈ જશે. તેમના નેતા +Jૃ~ ુપામે છે ભાિવ અિનિ†તતા એ=લય@સ અન ેિવદ2શીઓ હS પણ 
જમીન પર Sવે છે અન ેનાશ કરવાની જNર છે. અને હવ,ે પાઠ 4 મા ંઆપણે જો:આુનો છે6લો $હ2રાત 
સાભંળ#એ છ#એ. 
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#Q= :$( ~ !$" 0 

 

J-/K;L;: 

અમે યહો:આુના Sવનના Æતમા ંઆkયા છ#એ. ઈ(ાએલીઓને વારસામા ંમળેલ જમીન પર મોકલવામા ં
આવે છે અને તેમની નવી જમીનમા ંSવન શN કરવા માટ2 તૈયાર છે. જો:આુ 110 વષ9ની ßમર2 +Jૃ~ ુપામે 
છે કાલેબ િસવાય બી$ કોઈ ઈ(ાએલી લોકો કરતા ંતમેણે ઈ3ર સાથ ેવÜ ુSવન અ5ભુk~ુ ંછે. 

 

તેમના િવદાય ત ેઅમને +Jૃ~ ુપાGયા ત ેપહ2લા ંલોકો માટ2 +સુાની િવદાયની યાદ અપાવે છે. આશીવા9દ 
અને શાપ ચાT ુરjો. જો લોકોએ આXા પાળવા5ુ ંપસદં ક~ુù હોય, તો તેઓ આશીવા90દત થશે. જો તેઓ 
આXા5ુ ંઉ6લઘંન કરવા5ુ ંપસદં કર2, તો તઓે શાિપત થશે. જો:આુએ તેમન ેયાદ કરાk~ુ ંકારણ ક2 તે 
લોકોને $ણતા હતા. તેઓ $ણ ેછે ક2 િસનાય પવ9ત પરના અ5ભુવને કારણે તઓે અ@ય દ2વતાઓની સેવા 
કરશે. તે $ણતા હતા ક2 ઈ3ર તેમને =ુઃખ લાવશે પછ# પણ ત ેતેમન ેએટલા સારા હતા (યહો:આુ 
24:20). 
 

જો તમે ~વુાન છો, તો માતાિપતા અથવા દાદા-દાદ# તમારા માટ2 આ ;કારની બાબતો િવશ ેબોલી શક2 છે 
તે કારણને સમજeુ ંતમારા માટ2 +>ુક2લ બની શક2 છે તમે છતા,ં તેમના Sવનના ંઅ5ભુવોએ તેમને ઘણી 
વ_Vઓુ શીખવી છે. તમેના શાણપણ તેમની પાછળ ! લોકો અ5સુર2 છે તેમને બોલે છે. e;ૃ kયIHતએ 
તમને :ુ ંકPુ ંછે ક2 તમને યાદ છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

તેઓ ! શાણપણ શેર કર2 છે તે તમારા આશીવા9દ છે. :ુ ંયાદ છે }યાર2 તમે કPુ ંછે તે વખતના સમયે તમ ે
યાદ કર# શકો છો. "યાદ રાખeુ ંએ *તૂકાળની *લૂોને ^નુરાવત9ન થવાથી રાખે છે. કોઈએ તમને યાદ 
કરવા માટ2 :ુ ં;ોJસાહન આ"~ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

હવે તે સમયનો િવચાર કરો }યાર2 તમે તમારા Sવનના Æતમા ંઆવો છો. બી$ઓએ :ુ ંયાદ રાખeુ ંછે ક2 
તમે તમારા Sવનના ંઅ5ભુવોથી ! શીìયા ંછે તે સાKુ ંહોવા5ુ ં$ણતા હોવ છો? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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+OF(+0'ш%: 

બાઇબલમા ંએક માગ9 જો:આુ 24:15 છે તે વાચંે છે, "પરંV ુમારા અને મારા (ઘર) પ0રવાર માટ2, અમે 
ભગવાનની સેવા કર#:ુ.ં" આ –;ા તમારા Sવન માટ2 તેના મહJવમા ંવધવા દો, કારણ ક2 તમે ! માને છે 
તે સાZી આપો છો. ઇ@ડ2Hસ કાડ9 પર આ >લોક લખવા માટ2 થોડો સમય ફાળવો અને પાછળથી તમે _ટ2@ડ 
લેવાની ઇñછા kયHત કરો અને તેમની વફાદાર# માટ2 તેમને çૃતXતા^વૂ9ક સેવા આપો. તમેણે પોતે તમારા 
ભગવાન હોવા5ુ ં$હ2ર ક~ુù છે અને તમન ેતેમ5ુ ંબાળક કાયમ માટ2 કહ2 છે. તેમણે એeુ ંમાનનારાઓને 
_વગ9 વચન આ"~ુ ંછે ક2 ઇ% ુએ જ છે ક2 ! આપણને આપણા િપતા ઈ3ર સમZ પિવL અને િવજયી 
બનવા સZમ કર2 છે. ઈ%નુ ેકારણે અમે કહ#એ છ#એ, "Øુ ંઅને મારા ઘર માટ2, અમે ભગવાનની સેવા 
કર#:ુ!ં" 

 

J$&'%$: 

Øુ ંજો:આુ !વા બો6ડ થવા માûં ુÕ ંઅન ેમાર# જ|દગીના બધા 0દવસો તમને સેવા આપવા માટ2 માર# 
ધીરજ રાúુ ંÕ.ં તમ ેમારા માટ2 વફાદાર રjા છે મને િવ3ાસ^વૂ9ક તમન ેસેવા આપવા માટ2 સZમ કરો આ 
િવ3ની વ_Vઓુ અસìંય લલચાવVુ ંપસદંગીઓ આપે છે. મારા ´દયમા ંમન ેખબર છે ક2 આ પસદંગીઓ 
મને તમાર# પાસેથી =ૂર લઈ જશે. માર# અને તમે એકલા જ માર# સેવા $હ2ર કરવા માટ2 મારા ´દયને 
મજqતૂ બનાવો. ખાસ કર#ને આ િવ_તારોમા ંમન ેમદદ કરો ક2 ! Øુ ંકqલૂ કMંુ Õ ંક2 મારા ´દયમા ંલાલચો 
આવે છે: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8F(:.: 

જો:આુ +Jૃ~ ુપાGયો છે તેમની પાસે કોઈ નેતા નથી Jયા ંકોઈ ઉfરાિધકાર યોજના નથી ઈ(ાએલના 
ઇિતહાસનો એક અöયાય ^રૂો થઈ ગયો છે. ઇäજ"તમાથંી Õટકારો, અર¨યમા ંચાળ#સ વષ9 %ધુી Sવન, અને 
વચનના *િૂમ પર િવજય મળેkયો છે. આ0દવાસીઓન ેબધાને વહnચવામા ંઆkયા છે અને તેમન ેફાળવવામા ં
આવેલા િવ_તારોમા ંરહ2 છે. આ જમીન ~;ુથી બાક# હતી. 
 

:ુ ંતેમને નેતાની જNર છે? +સુાફર# કોઈ +üુો ન હતો. તેઓ આkયા હતા! તેથી, આગળ :ુ ંછે? તેમ5ુ ંSવન 
િવલાિસત છે પરંV ુહવે તઓે પોતાની $તને _થાિપત કરવા અને આ નવી જમીનમા ં+ળૂ +કૂવા સZમ છે. 
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તેઓ હવે એક નતેા પર આધા0રત નથી દ2ખાતા. હવે તઓે ચાલ પર લોકો એક સ+હૂ નથી. હવે તે 
આ0દવાસી લોકો તર#ક2 =ૂરના અને િવશાળ વસવાટમા ંફ2લાયેલી છે. 
 

તે જ સમયે આપણે યાદ રાખeુ ંજોઈએ ક2 ઈ3ર2 તેમન ેતેમના કરારના લોકો તર#ક2 ગણાkયા હતા, તેમની 
એક સ+દુાય તર#ક2. મોસેસ અને યહો:આુ બનંેએ ઈ(ાએલીઓને આશીવા9દો યાદ કરાવી દ#ધા હતા, જો 
તેઓ ભગવાનની આXાધીનતામા ંSવતા હોય તઓેએ દ2વના િનયમની આXા5ુ ંઉ6લઘંન કરવાના 
પ0રણામ $હ2ર કયાù, જો તઓે અ@ય દ2વતાઓની ^$ૂ કરતા હોય ઇઝરાયલને ભગવાનના લોકો તર#ક2 
કાયદો આપવામા ંઆkયો હતો. કાયદો એ હતો ક2 ઈ3ર2 તેમને જમીનમા ં}યા ંરહ2e ુ ંહોય Jયા ંરહ2e ુ ંજોઈએ. 
 

હવે અમે @યાય+િૂતAઓની ચોપડ# સાથે અમાર# બાઇબલ અQયાસ ચાT ુરાખવાના છે. ઈ(ાએલીઓ5ુ ં:ુ ંથશ ે
ક2 તેઓ પાસ ેકોઈ નેતા નથી અને હÅુ %ધુી Sતી લેવા માટ2 જમીનનો મોટો ભાગ છે? 

 
 

8$B :$( ~ !$" C 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો વાચંો 1: 19-36 

 

к@(/: 

ભગવાનની આXા એવી હતી ક2 ! લોકો જમીન કબ! કર# લીધા ંતે તüન નાશ પાGયા. તેઓ કોઈ બચી 
છોડતા નથી. આ િવભાગમાનંા શ]દસ+હૂોને નીચ ેઆ"યા છે ! કહ2 છે ક2 ઈ(ાએલીઓ જમીન પર રહ2તા 
હતા. 
 

@=,!'   RS$G16# ,4ш+$= (&4/$ 12к2 @$&0 >?= к;?T? 

@યાયાધીશો 1:19  

@યાયાધીશો 1:21  

@યાયાધીશો 1:25  

@યાયાધીશો 1:27  

@યાયાધીશો 1:28  

@યાયાધીશો 1:29, 30, 31, 33  

@યાયાધીશો 1:34  
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ઇ(ાએલીઓએ પોતાના શƒઓુનો િવનાશ કરવાને બદલે સહન ક~ુù. તેમણ ેજમીનનો કબજો લેવા માટ2 
પોતાના _વભાવથી ઉJકટ ઇñછાથી ઈ3રની આXામા ંસમાધાન ક~ુù. તઓે તેમના આ0દ$િત માટ2 જમીન 
હતી. તેઓ %ખુી અને સVંcુટ હતા કારણ ક2 તેઓ તે ચલાવતા ન હતા કારણ ક2 તઓે બળજબર#થી મÅૂર 
ચલાવતા હતા. તો મોટા સોદો :ુ ંછે? તેઓ બધા એક સાથે શાિંત^ણૂ9 રહ# શòા નથી? 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો વાચંો 2: 1-5. 
 

к@(/: 

• ભગવાનના =ૂત ેતેમન ે:ુ ંકPુ ંહV ુ ં(>લોક 1)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

• તેઓ :ુ ંકરવા હતા (>લોક 2)? 

______________________________________________________________________________ 

• તેઓ ખર2ખર :ુ ંક~ુù? 

______________________________________________________________________________ 

• પ0રણામ :ુ ંહશે (>લોક 3)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

• લોકોએ :ુ ંક~ુù (>લોક 4-5)? 

______________________________________________________________________________ 

 

આ પIંHતઓ ઇ(ાએલન ેતનેા સમ` ઇિતહાસમા ંઘડવામા ંઆવલેી સમ_યાઓના ¢ોતમાથંી છતી કર2 છે. 
તેમણે પોતાના કબજોની મા=લક# લેવાને િનcફળ કર#ને તેમની I_થિતન ેનબળ# કર#. યહો:આુના +Jૃ~ ુપછ# 
બાક#ના ;કરણનો બનેે સારાશં આપે છે. 
 

@H8I6: 

@યાયાધીશો વાચંો 2: 6-23. આ ;Ñોના જવાબો Åુઓ: 
 

• યહો:આુના Sવનકાળ દરGયાન ઈ(ાએલીઓએ :ુ ંક~ુù? 

• નીચેની પઢે# ક2વી ર#તે Sવ ેછે? 

• ભગવાનનો જવાબ :ુ ંહતો? 

• ઈ(ાએલીઓએ @યાય+િૂતAઓની ;િત0lયા :ુ ંછે ક2 ! ભગવાનન ેઉઠાડવામા ંઆkયા હતા? 

• લોકો પર ભગવાન5ુ ંશાપ :ુ ંહV ુ?ં 
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к@(/: 

1. યહો:આુના Sવનકાળ દરિમયાન લોકો ક2વી ર#તે Skયા (છદંો 6-7)? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

આ એક સારો સમય હતો, શાિંતનો સમય હતો, કારણ ક2 તેઓએ ;*નુી સેવા કર# હતી કારણ ક2 
તેઓએ "યહોવાએ ઇઝરાયલે માટ2 ! મહાન કયાù હતા ંતે જોયા." પછ#, યહો:આુ +Jૃ~ ુપાGયો. 

2. પરંV,ુ વાતા9 એક િનણા9યક ટન9 લે છે. મા ં:ુ ંઉ6લેખ છે >લોક 10? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

તાJકા=લક સવાલ એ હોઇ શક2 છે: નીચેની પેઢ# શા માટ2 ભગવાનન ેઅથવા ઇઝરાયલે માટ2 તેમણે 
:ુ ંક~ુù ત ે$¨~ુ ંન હV ુ?ં 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J-/K;L;: 

અમે ક2ટલી ઝડપથી *લૂીએ છ#એ }યા ં%ધુી આપણને યાદ અપાશે નહ| અને યાદ રાખશો ક2 આપણ ે
*લૂી:ુ!ં તમારો અ5ભુવ :ુ ંછે? 

 

• :ુ ંકોઈએ તમન ેયાદ છે ક2 ભગવાન :ુ ંક~ુù છે? તે kયIHત કોણ હતા? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• પેઢ# પહ2લા ંતમે ભગવાન ખબર હતી? તમે તેના િવશે કPુ ંહV ુ?ં 

________________________________________________________________________ 

 તમે :ુ ંકPુ ંહV ુ?ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

અથવા, કદાચ તમને òાર2ય કહ2વામા ંઆk~ુ ંન હV ુ ંઅને તેથી તમારા માટ2 ભગવાનના મહાન ;ેમ 
િવશે òાર2ય ખબર ન હતી. 
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જો એમ હોય તો, ઈ3રની ;ેમ વગર Sવનની કાયમી _+િૃત :ુ ંછે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

#Q= :$( ~ !$" > 

 

к@(/: 

1. @યાયાધીશો 2: 11-12 :ુ ંકહ2 છે ક2 ઈ(ાએલે ક~ુù? 

 • તેઓ ભગવાન ની bખો _______________________ અને _______________________ 
ના __________________________________________________ ક~ુù. (આ િવદ2શી દ2વો હતા.) 

 • તેઓ _______________________ ! ભગવાન હતા ________________________________ 

 • તેઓ ___________________________ અને ________________________ િવિવધ દ2વતાઓ 

2. તેમના વત9ન  માટ2 ભગવાનનો જવાબ :ુ ંહતો(>લોક 12-16)? 

 • તેઓ ____________________________ ને ભગવાનને _________________________ કહ2 છે. 
• શા માટ2? કારણ ક2 તેઓ _______________________ તેમને અને ______________________ 

અને ________________________________________________________________________ 

• ભગવાન :ુ ંક~ુù? 

 O કલમ 14 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 O કલમ 15 

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 
3. કલમ 16: ભગવાન @યાય+િૂતAઓ ઉછેર. @યાય+િૂતAઓએ :ુ ંક~ુù? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

નiધ: @યાય+િૂતAઓ નેતાઓ હતા, ઘણી વખત લ>કર# ;કારના ંનેતાઓ !મન ેઈ3ર2 ઈ(ાએલીઓને 
તેમના =ુ>મનોના દમનકાર# સfાઓમાથંી બચાવવા માટ2 ઉઠાડ™ા હતા.    
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 લોકો @યાયકતા9ઓને ક2વી ર#તે ;િતસાદ આપે છે (>લોક 17)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. પરમે3ર2 @યાય+િૂતAઓની સાથે ! સબંધંો ઉઠાkયા છે તે વણ9વો: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ભગવાન અન ેતેમના લોકો વñચેનો સબંધં :ુ ંછે (>લોક 20)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ભગવાન :ુ ંકરવા ન[# ક~ુù (છદંો 21-23)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J-/K;L;: 

તે એક %ુદંર =ચL નથી. !ઓ આ પઢે# પહ2લા ંચા6યા ગયા છે તમેના માટ2 ઈ3ર5ુ ંવફાદાર# અવગણવામા ં
અને *લૂી ગયા છે. દ2વની િવMુ; બળવો અન ેતેમના કરારની આXા5ુ ંઉ6લઘંન કરવાથી તેઓ લાકડા અને 
પõથરના ંદ2વો સમZ પોતાને વે>યા બ@યા છે, જમીનમાથંી બઆલ, સેિમ0ટક દ2વતા અને અcટોથº, ફળÂપુતા 
દ2વીઓના દ2વતાઓ પહ2લા.ં તેઓ પોતાના ;ેમથી =ૂર રjા છે, ભગવાનને બચાkયા ંછે અને અ@ય દ2વોની 
ûલુામી અને ûલુામીન ેપસદં કયા9 છે. તઓે તેમના ^વૂ9જો ઇäજ"તમા ંઅ@ય દ2વતાઓની ^$ૂ માટ2 પોતાના 
ûલુામી માટ2ના ûલુામીને બધંનકતા9 ગણે છે. આ દ2વોને માણસના પોતાના િવચારની ક6પનાઓથી 
બનાવવામા ંઆવી હતી. તમેના દ2વો નાલાયક +િૂતAઓ હતા ! Sવન અથવા 3ાસ ધરાવતા ન હતા, દ2વો 
! માL +Jૃ~ ુઆપે છે. મોસસે અને યહો:આુએ તેમન ેતેમના ભગવાન ભગવાનન ેછોડ# દ2વા Æગ ે
ચેતવણી આપી હતી પરંV ુલોકોએ 0હ?મત^વૂ9ક $હ2ર ક~ુù ક2, "અમે ભગવાનની સેવા કર#:ુ"ં (યહો:આુ 
24:21). :ુ ંતેઓ યાદ કર2 છે? :ુ ંતેઓ તેમના વચન યાદ છે અને ત ેરાખવા? 

 

*(M: 

!મ !મ આપણ ેઆપણી પોતાની äજ?દગી અને આપણી આસપાસની =ુિનયાના અ@ય લોકોના Sવન પર 
નજર કર#એ છ#એ, તેમ આપણે પોતાન ે^છૂ# શક#એ ક2, ":ુ ંઆપણ ેયાદ રાખીએ ક2 *લૂી ગયા?" 
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1. ભગવાન :ુ ંકર2 છે ત ેØુ ંશીખી રjો Õ?ં :ુ ંમને યાદ છે ક2 તેણે મને બનાkયો છે? તેમણે મન ે
બોલાkયો અને છોડાkયો, મને છોડાkયો અન ેમને તમે5ુ ંબાળક બનાવી દ#Üુ?ં તેમણે મારા ભગવાન 
હોવા5ુ ંવચન આ"~ુ ંછે અને મને તમેના લોકો બનાવી છે? માર2 :ુ ંયાદ છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. :ુ ંમને યાદ છે ક2 તેમણે મને પિવL અન ેિનદüષ હોવા5ુ ંકPુ ંછે? :ુ ંમને યાદ છે ક2 તે જ મારા 
માટ2 રHત ઈ% ુWારા મને િનદüષ બનાkયો છે? :ુ ંમન ેયાદ છે ક2 મારા બા!"ત_મામા,ં પાણીમાથંી 
પસાર થeુ,ં તેણે મને તેના બાળક અને શા3ત Sવનનો વારસો બનાkયો છે? મને :ુ ંયાદ છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. તે પછ# મન ેયાદ છે ક2 તઓે કોણ છે? :ુ ંતેઓ વાતા9 $ણ ેછે? :ુ ંતેઓ તેમના માટ2 ભગવાનના 
મહાન ;ેમ િવશ ે$ણે છે? :ુ ંØુ ંતેમને યાદ કMંુ Õ ંક2 દ2વ ેતેમના માટ2 ! ક~ુù છે તે બÜુ ં*લૂી ગયા 
છે? માર2 :ુ ંકહ2e ુ ંછે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J$&'%$: 

તમાર# ;ાથ9નાને ભગવાનન ે;ાથ9ના કરવા માટ2 સમય ફાળવો ક2 તમે તેને öયાન રાખો. અ@ય લોકો માટ2 
તેમની =ચ?તા kયHત કરો !મણે તેમના મહાન ;ેમની વાતા9 સાભંÿ~ુ ંનથી. િવિવધ kયIHતઓ ક2 !ઓ 
મનમા ંઆવ ેછે અન ેતેમને ^છૂો ક2 તમે :ુ ંક~ુù છે તે બી$ઓન ેજણાવવા માટ2 તમને ઉJકટ થeુ.ં 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8$B :$( ~ !$" 4 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો 3: 1-5 વાચંો. આ ;કરણમા ંરાcdોની યાદ# Wારા શN થાય છે ક2 ભગવાન એ એવા 
ઈ(ાએલીઓની કસોટ# કરવા માટ2 છોડ# ગયા છે ક2 !ઓ પહ2લાનંા કોઈ ~;ુનો અ5ભુવ ધરાવતા ન હતા. 
  

રાcdો હતા: __________________________________________, ________________________________, 

_________________________________, અને ______________________________________ (>લોક 3). 
>લોક +જુબ 4 ઈ3ર ક2મ તમેને પર#Zણ કરવા માગે છે? 

_____________________________________________________________________________________ 

ઈ(ાએલીઓએ :ુ ંકરવા5ુ ંÆત ક~ુù (>લોક 5-6)? 

1. (>લોક 5) ______________________________________________________________ 
2. (>લોક 6) ______________________________________________________________ 
3. (>લોક 6) ______________________________________________________________ 

 

કસરત: 
ગીતશા¢ 106: 34-39મા ંઈ(ાએલના ઇિતહાસમા ંઆ સમય દરિમયાન :ુ ંચાલી રPુ ંહV ુ ંતે સારાશં આપે 
છે ફર#થી, તે %ુદંર =ચL નથી. આ છ પIંHતઓ ઇઝરાયેલ પસદંગીઓ િવશે અમને જણાવો :ુ ંöયાનમા ંલો: 
 

1. કલમ 34-35: તેમના આXા5ુ ંઉ6લઘંન :ુ ંહV ુ?ં 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 તેના બદલ ેતેઓ :ુ ંકરવા5ુ ંપસદં ક~ુù? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

2. અને, તેમની +િૂતA^$ૂ િવશ ે:ુ?ં 

 એ. >લોક 36:____________________________________________________________ 
 બી. >લોક 37: ___________________________________________________________ 

 સી. >લોક 38: ___________________________________________________________ 

3.  કલમ 39: તઓે પોતે _____________________________; તેમના _____________________ 

Wારા તેઓ _____________________________________________________________ પોતે.  
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*N.$8%: 

વત9ન એક પેટન9 આગામી એક પછ# ઊભા છે પછ# એક જજ તર#ક2 ઉક2લeુ ંશN થાય છે. અગાઉ આ 
અQયાસમા ંઆપણે @યાયાધીશો 2: 16-19 મા ંજો~ુ.ં આ ચl કંઈક આના !વી ગયા: 
 
 

 ઇઝરાયેલ =ુcટ હતી અન ેઅ@ય દ2વો ^$ૂ (બડં) 
 

 

 ભગવાન એક જજ ! તેમને પ_તાવો  કહ2વાય કહ2વાય છે(પ_તાવો) 
 

 દ2વે તેમન ેતેમના શƒઓુથી બચાkયા (બચાવ) 
 

 

 ભગવાન તેમન ેશાિંત અન ેશાતં રહ2 છે (બાક#ના) 
 

          અને, ઇઝરાયેલ પહ2લા ંકરતા ંવÜ ુ¡cટ માગü પરત તર#ક2 ચl ફર# શN ક~ુù. 
 

અમે દર2ક ;કરણની િવગતોમા ંતપાસ કર# શકતા નથી તેથી અમે ફHત ક2ટલાક જજને ઓળખી:ુ ંઅન ે
ઈઝરાયલની વત9ô ૂકંની પ;િતને öયાનમા ંલઈ:ુ.ં તમન ેલોકોના =ુcટ kયવહાર અને હઠ#લા ર#તો છોડ# 
દ2વાના ઇનકાર પર öયાન આપવા માટ2 રંગીન માક9સ9નો ઉપયોગ કરવા માટ2 ;ોJસા0હત કરવામા ંઆવે છે. 
 

к@(/:  

તરત જ @યાયાધીશો 3: 7-11 મા ંવત9નની પ;િતની _થાપના થાય છે. 
 

• ઈ(ાએલે :ુ ંક~ુù (>લોક 7)? 

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 

 તેઓ ભગવાન *લૂી ગયા હતા અને અ@ય દ2વતાઓ માટ2 તેમને િવિનમય. 
• તેમના વત9ન પર ઈ3રની ;િત0lયા :ુ ંહતી (>લોક 8)? 

o __________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________ 
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 તેમણે ઈ(ાએલીઓને િવદ2શી રા$ઓ બનાવી. 
 

• ઈ(ાએલીઓએ ક2વી ર#તે તમેની ûલુામી તરફ ;િત0lયા આપી (>લોક 9)? 

o __________________________________________________________________ 

 કમનસીબે Sવતા તઓે ભગવાન માટ2 qમુરાણ. 
 

• ઈ3ર2 :ુ ંક~ુù (>લોક 9)? 

o __________________________________________________________________ 

 ભગવાન એક @યાયાધીશ ! તેમને બચાવી અપ ઉછેર. 
• જજ __________________________ (>લોક 11) %ધુી જમીનમા ં________________________   

 હતી. 
 

 

#Q= :$( ~ !$" D 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો 3: 12-16, 30 અને @યાયાધીશો 4: 1 વાચંો. તે એક ઉદાસી =ચL છે પરંV ુ>લોક 12 શ]દ સાથ ે
શN થાય છે "ફર# એકવાર." 

 

к@(/:  

ઇઝરાયેલના વત9ôકૂ ચlમા ંનીચેના ભાગોમા ંદર2કને અલગ-અલગ રંગીન માક9સ9 સાથે તમારા બાઇબલમા ં
નીચે લીટ# આપવામા ંઆવી છે: 
 

1. ઈ(ાએલે :ુ ંક~ુù? 

2. ભગવાનનો જવાબ :ુ ંહતો? 

3. ઈ(ાએલીઓ5ુ ં:ુ ંથ~ુ?ં 

4. ઈ(ાએલે :ુ ંક~ુù? 

5. ભગવાન :ુ ંક~ુù? 

6. જમીનની નવી શરત :ુ ંહતી? 

7. @યાયાધીશ :ુ ંથ~ુ?ં અને, ફર# એકવાર ... 
  

ઓõનીએલ, એØદુ, ડ2બોરાહ અને =ગ0દયોન બધા @યાય+િૂતAઓ હતા. @યાયાધીશો 8: 33-35 મા ંઅમ ેવાñં~ુ ં
છે ક2 =ગ0દયોન એકવાર ફર#વાર +Jૃ~ ુપાGયા પછ# ઈ(ાએલીઓએ પોતાન ેબઆલન ેવે>યા એક ^છેૂ છે: 
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• િવદ2શી દ2વતાઓ િવશે :ુ ંએટTુ ંઆકષ9ક હV ુ ંક2 તઓે તમેની ^$ૂ કર#ને પોતાન ેઅપિવL  
 બનાવશ?ે 

 ____________________________________________________________________________ 

• શા માટ2 તેઓ ભગવાનને છોડ# દ2 છે, !મણે તેમન ેતેમના તમામ =ુ>મનોના હાથથી (બÊા 34)  
 બચાkયા હતા? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

• શા માટ2 તેમણ ેતેમના સારા કાયü માટ2 તેમના નેતાને દયા બતાવી ન હતી (>લોક 35)? 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 

к@(/: 

ચાર અલગ અલગ શ]દો અને શ]દસ+હૂો આપણને એક ચાવી આપ ેછે ક2 તઓેએ :ુ ંક~ુù છે તે તઓેએ ક~ુù 
છે. નીચેની પIંHતઓ મા ંશ]દો અને શ]દસ+હૂો :ુ ંછે? 

 

1. @યાયાધીશો 2: 2 _________________________________________________________ 

2. @યાયાધીશો 2: 17 ________________________________________________________ 

3. @યાયાધીશો 3: 7 _________________________________________________________ 
4. @યાયાધીશો 8: 34 ________________________________________________________ 

 

*(M: 

આ કડ#ઓ અમન ેચેતવણી પણ આપે છે. આ દર2ક સકં2તને Åુઓ, ઓ6ડ ટ2_ટામે@ટ સદંભ9 વાચંો ! 
ઇઝરાયલન ે%ચૂના આપ ેછે, અને @~ ૂટ2_ટામે@ટ સદંભ9 ક2 ! આપણને %ચૂના આપ ેછે તે વાચંો. 
 

:$#6  #U5 94%9$+0!9 @=,!'  !;? 94%9$+0!9 @=,!' 

માનeુ ં ^નુિનAયમ 6: 5-6 «હોન 14:15, 23 

સાભંળો ^નુિનAયમ 30:20 યોહાન 10: 27-28 

*લૂી ના જતા ^નુિનAયમ 4: 9 !Gસ 1:25 

યાદ રાખો ગીતશા¢ 105: 5 એલ! 22:19 

 

1. અમે ક2વી ર#તે ભગવાન માટ2 અમારા ;ેમ િનદશ9ન કર# શçંુ?____________________________ 

2. માL અમે સાભંળવા માટ2 પણ કહ2વામા ંઆવ ેછે ___________________________________ 

3. અમે ! સાભંÿ~ુ ંછે તેન ે*લૂી જવા માટ2 અમ ે;ોJસા0હત કર#એ છ#એ ____________________ 

4. ઇ% ુ:ુ ંઆપ ેછે ક2 !થી આપણે તેન ેયાદ રાખી શક#એ? ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 

આ સદંભüમા ં;ાયો=ગક %ચૂના અમારા માટ2 આપવામા ંઆવે છે ! પઢે#ઓ માટ2 હÅુ %ધુી આવે છે: 
 

 O ગીતશા¢ 78 ના: 5-7 ___________________________________________________ 
 O ગીતશા¢ 145: 4-7 

♣ કહો _________________________________________________________________ 

♣ ની ચચા9 કરો __________________________________________________________ 

♣ öયાન _______________________________________________________________ 

♣ $હ2ર કરો ____________________________________________________________ 

♣ ઉજવણી કરો __________________________________________________________ 

 

તમે ક2વી ર#તે યાદ ન રાખી શકો તે માટ2 તમે તમાર# યાદશIHત ક2વી ર#તે મજqતૂ કર# શકો? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

તમે બી$ને મજqતૂ કરવા માટ2 ક2વી ર#તે મદદ કર# શકો ક2 !થી તઓે ભગવાનન ેઓળખી શક2 અન ેતેને 
òાર2ય *લૂી ન $ય? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8$B 8$=: ~ !$" 0 

 

 8I0 RV( -#W0 ш6х6G .)G: 

આ %વુાતા9 આપણા બધા માટ2 છે.  
1. ગીતશા¢ 106: 40-46મા ંઆપણન ેતેમના લોકો ;Jય ેપરમે3રનો û_ુસો અને lોધ યાદ કરાવે 

છે. પરંV,ુ 44-46 પIંHતઓ પર નSકથી જોવા માટ2 થોડો સમય ફાળવો. બળવો હોવા છતા ંતેમણે 
તેમની Mુદન સાભંÿ~ુ ંઅને તેમના માટ2 તઓે __________________________________________ 

તેમના કરાર. 
2. સાલમ 111: 5 બી અમન ેફર# યાદ અપાવે છે ક2 ત ે____________________________________ 

તેમના કરાર, Zણ માટ2 જ નહ| પરંV ુ_______________________________! !મ તેમણે એãાહમ 
સાથે કર2લા કરારને યાદ કરાવે છે તેમ, તેમણે આપણા બા!"ત_મામા ંઅમાર# સાથ ે! કરાર કયü તે 
યાદ છે. તે આપણા ભગવાન છે અને અમ ેતેના લોકો છ#એ ... કાયમ! 

3. િયમºયાહ 31: 33-34 આપણને કહ2 છે ક2 =ુcટતા હોવા છતા ંતે માL માફ કર2 છે પણ તે 
_________________________________________ અમાMંુ પાપ નથી. તેમણે અમારા પાપ *લૂી 
$ય છે! 

 

J$&'%$: 

ભગવાનની _Vિુત કરો, હ2 મારા આJમા, અને તેના બધા લાભો *લૂશો નહ| - ! તમારા બધા પાપોને માફ 
કર2 છે અને આપના બધા રોગોને સા$ કર2 છે, ! તમારા Sવનન ેખાડામા ંફ2રવે છે અને ;ેમ અને કMુણાથી 
+ગુટ કર2 છે, ! તમાર# ઇñછાઓને સાર# વ_Vઓુ સાથ ેસતંોષે છે. ક2 તમાર# ~વુાની ગNડની !મ નવેસર 
થઈ છે. તમ ેતમારા લોકો સાથે કર2લા સનાતન કરારને યાદ રાખવા માટ2, _વામી, આભાર! મારા પાપને 
*લૂી જવા બદલ, આને યાદ રાખવા બદલ આભાર. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5)-8L" 5)8(: 

@યાયાધીશોની ચોપડ# Åુદ# Åુદ# Åુદ# Åુદ# Åુદ# વાતા9ઓ5ુ ંવણ9ન કર2 છે, !મા ંયહો:આુના +Jૃ~ ુપછ# અન ે
ભગવાન અન ે! લોકોએ ઇઝરાયેલ માટ2 :ુ ંક~ુù હV ુ ંત ેઆખી પેઢ#ન ેભગવાનને ઉઠાડવામા ંઆkયા હતા. 
આ @યાયાધીશોને ઈ(ાએલીઓને બચાવવા માટ2 ઉઠાડવામા ંઆkયા હતા, તેમ છતા ંઇઝરાયલ ેતેમન ે
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@યાયાધીશો સાભંÿયા ન હતા, પણ અ@ય દ2વો સમZ પોતાની $તને વે>યા કરવા5ુ ંચાT ુરાì~ુ ંહV ુ.ં 
આમાનંી ક2ટલીક ઐિતહાિસક વાતા9ઓ ભયાનક છે. એક ઉદાહરણ, @યાય+િૂતAઓ 3 મા ંલખાયેTુ ંછે, એØદુની 
વાતા9 ડાબા હાથની મિસહા છે. ડ2બોરા ઇઝરાયેલમા ં@યાયાધીશ તર#ક2 સેવા આપતા હતા Jયાર2 તે દરિમયાન 
@યાયાધીશો 4 મા ંઅ@ય એક …ણૃાજનક ઘટના બની. @યાયાધીશો 6 એ બી$ અ`ણી @યાયાધીશ 
=ગ0દયોનની વાતા9 શN કર2 છે. 11 @યાયાધીશોમા ંઆપણે યફતાહ િવષે વાચંીએ છ#એ, !ણે +િૂતA^$ૂની 
;િતXા લીધી. તમને આ કથાઓના તõયો સાથ ે$તે પ0ર=ચત થવા અને વાચંવા માટ2 ;ોJસા0હત કરવામા ં
આવે છે. 
 
 

@H8I6: 

કદાચ @યાય+િૂતAઓની ચોપડ#મા ંસૌથી વÜ ુપ0ર=ચત પાL સેGસન છે, ! ના=ઝ0રત, તેની તાકાત અને 
નબળાઈ બનંે માટ2 $ણીતા માણસ. તનેી વાતા9 જજ 13 મા ંશN થાય છે.  
 

!મ તમે વાચંી શકો છો, નીચેનાને ઓળખો: 
 

• વાતા9માનંા પાLો 
• +>ુક2લી 
• નાઝીર#ઓ િવશેની હક#કતો 
• ભગવાન દ2વ=ૂત સાથે એ@કાઉ@ટર 

• જવાબ ;ાથ9ના 
 

к@(/: 

• ઈ(ાએલીઓ પર કોનો Æçુશ હતો? >લોક 1 +જુબ આ શા માટ2 થ~ુ?ં 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• વાતા9મા ં;ાથિમક પાLો કોણ છે? 

________________________________________________________________________ 

• સમ_યા :ુ ંહતી? 

________________________________________________________________________ 

• ¢ીની સમ_યા હોવા છતા,ં તેના માટ2 દ2વ=ૂતનો સદં2શ :ુ ંહતો? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ના=ઝર :ુ ંહતો? નાઝીર# લોકો "ભગવાનને અલગ રાખતા" હતા. ભગવાનના દ2વ=ૂતએ મ0હલાને ચો[સ 
%ચૂનો આ"યા હતા ! તાJકા=લક અમલ કરવામા ંઆkયા ંહતા ંઅને સગભા9વ_થા દરિમયાન ચાT ુરાìયા 
હતા. આ %ચૂનો :ુ ંહતા (>લોક 4 અને 5)? 

 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી._____________________________________________________________________ 
 

• આ %ચૂનાઓ પહ2લાથી જ સìંયા 6: 1-21 મા ં_થાિપત કરવામા ંઆવી હતી. @યાયાધીશોના 
િનયમો અને િનયમોની સરખામણી મા ં;*નુા =ૂત Wારા બોલવામા ંઆવલેા શ]દો સાથે કરો 
@યાયીઓ 13: 3-7. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

નાઝીર# એ ભગવાનથી અલગ જ હતા. તેમની હાજર# લોકો માટ2 એક =ૃ>યમાન ર#માઇ@ડર તર#ક2 
સેવા આપી હતી ક2, ભગવાનએ તેમના લોકોને પોતાન ેઆસપાસના દ2વતાઓથી અલગ કર#ને 
અને સનાતન કરારના બાળકો તર#ક2 અલગ રહ2વા માટ2 તેમના લોકોને પિવLતા માટ2 બોલાkયા 
છે. 

 

к@(/: 

1. માનોઆહની ;ાથ9ના :ુ ંહતી? તેનો ;Ñ :ુ ંહતો? (>લોક 8) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. માનોઆહ +લુાકાતીને રાિLભોજન અન ેરહ2વા માટ2 આમLંણ આપે છે. પછ# ત ેભગવાનના 
દ2વ=ૂતને ^છેૂ છે, "તમાMંુ નામ :ુ ંછે?" જવાબ :ુ ંહતો? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. પછ#, ક2વી ર#તે ભગવાન =ૂત છદંો મા ંપોતે ઉઘાડ# હતી 19-21? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. માનોઆહ અને તેની પJની (>લોક 22-23) નો ;િતભાવ :ુ ંહતો? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. યહોવાએ માનોઆહ અન ેતનેી પJનીને વચન આ"~ુ.ં સGેસન _______________________ અને 
ભગવાન __________________________ તેમન,ે અને _____________________________ તેમને 
___________________________________________________________________ થી શN થઈ. 

 

J-/K;L;: 

દર2ક વ_Vમુાથંી આપણ ેકહ# શક#એ ક2 આ બાળક ખાસ કંઈક હVુ.ં તે એક ¢ી Wારા ગભ9વતી હતી ! 
જVંરુ0હત અને િન: સતંાન હતા. તેમ5ુ ંસમ` Sવન તે નાઝીર# હશ,ે ! ભગવાનને અલગ રાખશે. તેના 
માતાિપતા ઈ3ર# કાયદા અ5સુાર લોકો ભગવાનન ે^છૂ# કરતા હતા ક2 તેમને બાળકને ક2વી ર#તે ઉછેરeુ ં
અને છોકરોના Sવન અને કાય9 માટ2ના િનયમ5ુ ં:ુ ંકરeુ ંતે શીખવવા5ુ ંશીખeુ.ં તઓે માનતા હતા ક2 તેઓ 
:ુ ંકહ2વાયા હતા અને તે +જુબ કામ ક~ુù હV ુ.ં 
 

માતા-િપતા-વારંવાર એવી ^_ુતકો વાચંવામા ંઆવ ેછે ! માતાને ગભા9વ_થા દરિમયાન :ુ ંઅપેZા રાખે છે 
અથવા તે જ@Gયા પછ# બાળકને :ુ ંકરવાની જNર છે તે જણાવeુ ંજોઈએ ક2 ત ેબાળપણથી ;ારં=ભક 
બાળપણથી પસાર થતા ંિવિવધ તબ[ાઓ :ુ ંકરશે. @યાયાધીશો 13 મા ંઆ માતા-િપતા હોવા5ુ ંઅલગ 
અલગ =ચ?તન હVુ.ં તઓે ભગવાનને ^છેૂ છે ક2 કઈ ર#ત ેજ@મ લનેાર બાળકનો ઉછેર કરવો. જો તમ ે
માતાિપતા હતા, તો તમે ભગવાનને :ુ ંશીખવવા માગશો? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

к@(/: 

આ પIંHતઓ દર2ક આપવામા ં%ચૂના :ુ ંછે? 

 

• äજનેિસસ 18:19 __________________________________________________________ 

• ^નુિનAયમ 6: 5-9 ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

• નીિતવચનો 22: 6 ________________________________________________________ 

• એફ2સી 6: 4 _____________________________________________________________ 

 

 



WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 56 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

8$B 8$=: ~ !$" > 

 

*(M: 

માતાિપતા-થી-હોઈ, એકલ, િન: સતંાન, ~વુાન અથવા e;ૃ, અમારા Sવન Sવવા માટ2ની માનોઆહની 
%ચૂનાઓ5ુ ંપાલન કરeુ ંઅમારા માટ2 જ મહJવ^ણૂ9 છે. 
 

1.  Øુ ંભગવાન િસવાય %યુોäજત છે ક2 મારા માટ2 :ુ ંઅથ9 છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. એમ ધાર# રjા છ#એ ક2 તે òાર2ય મોvુ ંથ~ુ ંનથી, Øુ ં:ુ ંશીખeુ ંઅને :ુ ંશીખeુ ંઅન ે:ુ ંમાર2 ત ે
બાક#ના Sવનમા ંSવવાની જNર છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. મારા Sવન માટ2 હ2V ુિનવેદન :ુ ંછે? મારા અI_તJવના +ળૂ અન ેસાર :ુ ંછે તે ન[# કર2 છે ક2 
માMંુ Sવન :ુ ંછે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J$&'%$: 

તમને ! ર#તે જવા જોઈએ તે માગº તમને માગ9દશ9ન આપવા ભગવાનન ે^છૂ#ન ેતમાર# ;ાથ9ના લખો. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8F(:.: 

@યાયાધીશ 13 ના Æતે અમે િવચા~ુù ક2 અમાMંુ બાળક સં̂ ણૂ9 છે, ! તેના માબાપન ે;ેમ અને સ@માિનત કર2 
છે, ! એક બાળક ! ભગવાન Wારા આશીવા90દત તર#ક2 ઉછયા9 હતા અન ે!મા ં;*નુો આJમા જગાડવો શN 
થયો હતો. ;કરણ 14 એ આ બાળકના Sવન િવશ ેઅમને જણાવવા5ુ ંશN કર2 છે ! હવે એક માણસ બની 
ગ~ુ ંછે. !મ આપણે સેGસોનના ંSવનનો અQયાસ ચાT ુરાખીએ તેમ તેમ ભગવાન સમસનન ેઅલગ 
રાખવા5ુ ંકારણ öયાનમા ંરાખeુ.ં 
 



WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 57 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

@યાયાધીશો 13: 5 ના Æતે અમને કહ2 છે ક2 "તે _____________________________________________ 

ના હાથથી ____________________________ _________________________ શN કરશે.____________ 
_____________________________________________________________________________" 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો વાચંો 14. આના માટ2 Åુઓ: 
 

• સેGસોન :ુ ંઇñછે છે? 

• દલીલ :ુ ંહતી? 

• 0ટ/ાહના ર_તા પર :ુ ંથ~ુ?ં 

• +=ુૃ અને મધની ઘટના િવશે િવચારો. 
• તહ2વારમા ં:ુ ંબ@~ુ?ં 

• વાતા9 ક2વી ર#તે ^રૂ# થઈ? 

 

к@(/: 

1. યાદ રાખો ક2, સેGસોન પ=લ_તીઓ પાસેથી ઇઝરાયેલ પહiચાડવા5ુ ંશN કરશ,ે અને ;કરણ 14 
Wારા ફર# એકવાર વાચંશે અને વાતા9ના વÜ ુમહJવના હક#કતોને ઓળખશે. 
• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

 

તમાર# નોટqકુમા ંવધારાની તõયો લખો. 

2. સેGસન તેના માતાિપતાને તેમની પJની (>લોક 2) તર#ક2 એક ખાસ 
____________________________ ¢ીને %રુ=Zત કરવાની માગ કર# હતી. શા માટ2 તેમના 
માતાિપતાએ તેમની માગં પર સખત મહ2નત કર#?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. ;*નુો આJમા તેના પર સfામા ંઆkયો. આ પહ2લી ઘટના છે !મા ંતેની શાર#0રક શIHત ;દિશAત 
થાય છે. િસ?હોના +તૃદ2હમાથંી લીધેલ મધ િવશે :ુ ંમહJવ5ુ ંહV ુ?ં થી તમને :ુ ંયાદ છે ગણના 6: 6-7? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. વરરા$ના સાથીઓ Wારા સGેસનની પJનીને ધમક# આપવામા ંઆવી હતી તેઓએ :ુ ંકરવાની 
ધમક# આપી (>લોક 15)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. તેથી, સેGસનની પJની ઘર2 $ય છે અને Jયારબાદ સૉGસ અને વાદંરાઓ $ય છે અને તે 
સેGસનને દબાવવા5ુ ંચાT ુરાખે છે, }યા ં%ધુી તે લાબંા સમય %ધુી તે ઊ*ુ ંન કર# શક2. તે કોયડોના 
જવાબમા ંતણેીને તેનામા ંજવાબ આપે છે. પ0રણામ :ુ ંછે, ક2મ ક2 સેGસન તેની પJનીને જવાબ આપે છે? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. સેGસન $ણતા હતા ક2 તેને ક2વી ર#તે જવાબ મÿયો કારણ ક2 તે માL એક જ $ણતા હતા. 
સેGસનના સાચા જવાબનો જવાબ :ુ ંછે? 

___________________________________________________________________________ 

7. ફર# એક વાર, ભગવાનનો આJમા (સfા 19) મા ંતમેના પર આkયો. તેણ ે:ુ ંક~ુù? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 સેGસન û_ુસ ેહV ુ.ં તે òા ંગયો? ___________________________________________________ 

 તેની પJનીને :ુ ંથ~ુ?ં ___________________________________________________________ 

8. વાતા9ને ક2વી ર#તે સમા"ત કરવાની અપેZા છે? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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• આ ;કરણની શNઆતમા ંસGેસનને માગણી અને અિવનયી ^Lુ તર#ક2 =ચિLત કરવામા ંઆk~ુ ંછે. 
તેણે ઈ3રના કાયદાને અ5સુરવાનો ઇનકાર કયü અન ેમાL એક ઈ(ાએલી ¢ી સાથે લyન કયા9. 
તેના બદલ,ે તેમણ ેએક પ=લ_તી મ0હલાને તેની પJની બનવા માટ2 આ`હ કયü. પછ# અમે >લોક 
4 વાચંી: "તેના માતાિપતાને ખબર ન હતી ક2 આ ભગવાનથી જ છે, ! પ=લ_તીઓનો સામનો 
કરવાનો એક ;સગં શોધતો હતો ..." અન,ે અમે કોયડાNપ છ#એ. :ુ ંઆ ભગવાન !eુ ંછે? :ુ ં
આનો મતલબ એવો થાય છે ક2 ભગવાન òાર2ક પણ બાળકને માગણી અને અિવનયી કર2 છે? 

અથવા, :ુ ંતેનો અથ9 એ હોઈ શક2 ક2 ભગવાન એવી પ0રI_થિતઓનો ઉપયોગ કર# શક2 છે અને 
તેને બનાવી શક2 છે ક2 !નાથી તે તેના ;ામા=ણક હ2Vઓુ ^રૂા કર# શક2 છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• આ ;કરણમા ંબે વખત આપણે વાñં~ુ ંછે ક2 ";*નુો આJમા તેના પર સfામા ંઆkયો." દર2ક 
વખત,ે સેGસોન અસાધારણ શાર#0રક શIHત દશા9વે છે. ;થમ અ5ભુવ છદંો મા ંકહ2વામા ંઆk~ુ ંહV ુ ં
5-6 અને બી$ >લોક 19 હતી. એક _______________________________________ અને સામે 
અ@ય સામે હતી ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ભગવાન પોતાની શIHત દશા9વવા માટ2 સેGસનનો ઉપયોગ કરવા5ુ ંપસદં ક~ુù. એવા સમયમા ં
િવચાર કરો ક2 }યાર2 તમને બી$ઓના Sવનમા ં;ગટ થયેલી શIHત અને તાકાત િવષે વાક2ફ 
કરવામા ંઆkયા છે અથવા તો તેને öયાનમા ંલીધા છે. અસાધારણ તાકાતનો ઉપયોગ પણ _પcટ 
થાય છે }યાર2 કટોકટ#મા ંસ0lય એ⁄2નલ `થંીએ કાર ઉઠાવી અને ખડકો ખસેડ™ા છે. 
 

• :ુ ંઆ અસાધારણ તાકાત ફHત ભૌિતક શIHતનો અથ9 છે? }યાર2 ભગવાન કહ2 છે ક2 ભગવાનનો 
આJમા તેના પર સfામા ંઆkયો Jયાર2 અમે ઈ3ર િવશે :ુ ંશીìયા? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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*N.$8%: 

ઈ3રના આJમાની અ5*ુિૂત કરવી તમે અ$¨યા કંઈક હોઈ શક2 છે. સેGસન અસાધારણ માણસ હતા માL ત ે
એક જVંરુ0હત અને િન: સતંાન ¢ી Wારા ક6પના કરવામા ંઆવી હતી, પરંV ુતેમણ ેએક ના=ઝ0રત તર#ક2 
અલગ %યુોäજત કરવામા ંઆવી હતી. તે માતાિપતાન ેભગવાનના ઘરમા ંઉછેરવામા ંઆkયા હતા, !મણે 
ભગવાનન ેશાણપણ માટ2 બોલાkયા હતા કારણ ક2 તઓે Sવન માટ2 છોકરાને ઉછેરતા હતા અને ભગવાનને 
તેમની પાસે કરવા માટ2 કામ કરતા હતા. 
 

તમને આ†ય9 થઈ શક2 છે: જો મને ઈ3રનો આJમા અ5ભુવતો નથી તો તેનો અથ9 એ ક2 માર# સાથે કંઈક 
ખોáંુ છે? ઈ3રનો આJમા એક લાગણી નથી. તે ભાવનાJમક અ5ભુવ માટ2 રાહ જોઈ રPુ ંનથી. ભગવાનનો 
આJમા આપણા Sવન પર શIHતશાળ# ર#તે શIHતશાળ# આવે છે ! તüન સામા@ય છે. તેમના ;ેમ અને 
કMુણાને એકલા કરવા, િમLને =ુઃખ પહiચાડવા, િનરાશા અને કોઈ kય0કતનો ડર રાખીને, ! નોકર# ûમુાkયો 
હોય અથવા કોઈ ;મોશન Kકૂ# હોય અને િસ±;, જ@મ અથવા સગાઈ ઉજવતા હોય તે તમામ સામા@ય 
ર#તના ંઉદાહરણો છે. ભગવાનનો આJમા સfામા ંઆવે છે. 
 

!ઓ તેમના બા!"ત_મામા ંબનાવવામા ંઆkયા છે તેમના માટ2, ;*નુો આJમા સfામા ંઆવે છે કારણ ક2 ત ે
તેમનો પોતાનો જ દાવો કર2 છે. તેમણે તેમના પિવL હ2Vઓુ માટ2 તેમન ેઅલગ %યુોäજત કર2 છે સામા@ય 
પાણીનો ઉપયોગ અને તમે5ુ ંપિવL શ]દ આપણને એક અસાધારણ અ5ભુવ આપવા માટ2 ભેગા કર2 છે. 
બા!"ત_મામા ંત ેઆપણને તમેના ંબાળકો, તેમના રા}યના વારસદાર બનાવે છે અને તેમની સાથ ે
અનતંSવન આપે છે. બા!"ત_મામા ંતે આપણા પાપ5ુ ં;=ૂષણ લ ેછે અન ેઆપણા ંપાપોની માફ# Wારા 
અમને તેમની çૃપા અન ેદયાની અસાધારણ માપ આપે છે. જો તમ ેતેની çૃપા અન ેદયાની અસાધારણ 
ભેટનો અ5ભુવ કયü નથી, તો ઈ%મુા ંિવ3ાસ Wારા તમારા બધા પાપોની માફ#, તમારા માટ2 માર# ;ાથ9ના 
એ છે ક2 ભગવાનનો આJમા આ Zણે સfામા ંઆવશે. 
 

J$&'%$: 

ઓ ઈ%,ુ તમે મારા માટ2 +Jૃ~ ુપાGયા છે. તમે મારા ઉ;ારક છો :ુ ંતમ ે$ણો છો ત ેજ શIHતથી મને શIHત 
મળે છે? લાગણી અને લાગણીથી ભર2લી એક અસાધારણ અ5ભુવન ેશોધીન ેમને રાખીન,ે પણ તમાર# 
bખોન ેસામા@ય ર#તે ! તમે મને ઉપયોગ કરવા5ુ ંપસદં કરો છો ત ેકામ પર તમાર# આJમાને જોવા માટ2 
ખોલો. આ! Øુ ંતમને મારા આશીવા9દ માટ2 આભાર માનવા અને આભાર માનવા માટ2 આપની ખાસ ;ાથ9ના 
કMંુ Õ.ં 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

@+6P$: 

પહ2લેથી જ @યાયાધીશો 13 મા,ં તે જ@Gયા પહ2લા, અમે શીìયા ક2 સેGસન એક નાઝીર# હોeુ ંજોઈએ, ઈ3ર 
િસવાય (>લોક 5) અને ત ેઈ(ાએલીઓને પ=લ_તીઓમાથંી Õટકારો આપવા5ુ ંશN કરશે. @યાયાધીશો 14: 2 
મા ંઅમે શીìયા ક2 સામ%નૂ એક પ=લ_તી મ0હલા સાથ ેલyન કરવા5ુ ંપસદં ક~ુù. આ ¢ી ઈ3રને 
પ=લ_તીઓનો સામનો કરવા માટ2 ઉપયોગમા ંલેવાતી એક સાધન હતી (@યાયાધીશો 14: 4). તેમ છતા,ં 
તેના û_ુસામા ંઅન ેતેના મેિન"~લુેશનને કારણે સેGસન પોતાના િપતાના ઘર2 પાછો ફયü અને તેની પJનીન ે
એક િમLને આપવામા ંઆવી, !ણે તેન ેતેમના લyનમા ંહાજર# આપી હતી. 
 
 
 

8$B 8$=: ~ !$" D 

 

@H8I6: 

@યાયાધીશો વાચંો. ફર# એકવાર તમે વાતા9ના તõયો શોધી રjા છો. 
 

• }યાર2 સેGસન તેની પJનીન ેપાછો આkયો Jયાર2 :ુ ંશીìયા? 

• સેGસોનનો બદલો :ુ ંહતો? 

• પ=લ_તીઓ5ુ ં:ુ ં;િતભાવ હતો? 

• ઈ(ાએલીઓ શામા ંભાગ લતેા હતા? 

• શામ:નૂની જN0રયાત િવષ ેઈ3ર :ુ ંકહ2 છે? 

 

к@(/: 

1. }યાર2 સેGસન પ=લ_તી પJની સાથે પાછો ફયü  Jયાર2 :ુ ંથ~ુ(ં>લોક 1-2)? 

_______________________________________________________________________ 

2. સમ_યાના િપતાના ઉક2લ5ુ ં:ુ ંહV ુ?ં 

_______________________________________________________________________ 

3. સેGસનને લાy~ુ ંક2 પ=લ_તીઓ પર તેનો બદલો વાજબી હતો. તેણ ે:ુ ંકરવા5ુ ંન[# ક~ુù (છદંો 4-
5)? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. પ=લ_તીઓએ ક2વી ર#ત ેજવાબ આ"યો (>લોક 6)? 

________________________________________________________________________ 

5. સેGસનની ;િત0lયા (>લોક 7-8) :ુ ંહતી? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. એટામની ખડક યØદૂાના çુળના ;દ2શમા ંઆવTેુ ંહV ુ.ં સેGસનને પકડવા માટ2 પ=લ_તીઓ 
યØ0ૂદયામા ંછાવણીમા ંહતા. પ=લ_તીઓ :ુ ંઇñછે છે તે સમS ગયા પછ# યØદૂાએ :ુ ંક~ુù 
(>લોક 11-13)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. એક વાર ફર#, >લોક 14 મા ં:ુ ંથ~ુ?ં 

________________________________________________________________________ 

8. એeુ ંજણાય છે ક2 પ=લ_તીઓ પર સામ%નૂનો બદલો ^ણૂ9 થયો હતો. તેઓ સVંcુટ હતા. આ _થળ 
કહ2વાV ુ ંહV ુ ં

________________________________________________________________________ 

9. સેGસનની >લોક 18 મા ંએક વા_તિવક જN0રયાત છે. ત ે:ુ ંછે? 

________________________________________________________________________ 

         10. ભગવાન ક2વી જવાબ આ"યો? 

________________________________________________________________________ 

 અને, સેGસનને મજqતૂ અન ે^નુઃસSવન કરવામા ંઆk~ુ.ં 
11. ઈ(ાએલ પ=લ_તીઓના શાસન હ2ઠળ હV ુ.ં જોક2, સેમસને જજ તર#ક2 સેવા આપી હતી અને તે 
સમય દરિમયાન ઈ(ાએલીઓને દોર# હતી. ક2ટT ુલાqં?ુ 

________________________________________________________________________ 

  

*N.$8%: 

આ ;કરણ વેર િવશે છે. kયIHતગત અથવા Åૂથ સાથે પણ બદલો લેવા5ુ ંછે વેર એક લાલK ુ*ખૂ !વા 
બને છે. તે òાર2ય સVંcુટ નથી. ર#વે@જ એ ઉપર# હાથ મેળવવાનો ;યાસ છે. "તે વળતર સમય છે! Øુ ં
બદલો લેતો Õ ંØુ ંતમાર# પાસે પાછો આવીશ. "" Øુ ંઆ પાસ વગર સ$ કર#શ નહ|. "" તમે મને પીડા 
કર# દ#ધી છે અને હવે Øુ ંત ેજોવા માટ2 જઇ રjો Õ ંક2 તમે પીડા અ5ભુવો છો. "અન,ે દર2ક આરોપણ એક 
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કરતા ંવÜ ુખરાબ છે પહ2લા ં"Øુ ં}યા ં%ધુી તમે માની લેતો નથી ક2 તમે લાયક છો Jયા ં%ધુી Øુ ંઆરામ ન0હ 
લß." તે કહ2 છે ક2 Øુ ંયોyય Õ ંઅને તમ ેખોટ# છો. 
 

85к$( JX: 

વેર માટ2 મારણ :ુ ંછે અને તે ક2વી ર#તે ;ા"ત થાય છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8$B . !$" ~ !$" 0 

 

 8I0 RV( -#W0 ш6х6G .)G: 

આ પIંHતઓ આપણને ભગવાન અને વેર િવશ ે:ુ ંકહ2 છે? 

 

• ^નુિનAયમ 32:35 - 
_______________________________________________________________________ 

• યશાયાહ 2:12, 17-18 - 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• લેિવટ#સ 19:18 - 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• રોમનો 12: 17-21 - 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 સારાશં િનવેદન લખો. આપણે આ પાસાઓમાથંી ભગવાન અને વેર િવશે :ુ ંશીખી શક#એ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

*(M: 

આપણા માટ2 ! =ુcટતા છે તે આપણા પોતાના ;િતભાવને öયાનમા ંલેવા માટ2 સમય લેવો જNર# છે ક2 નહ# 
ક2 નહ#. અ@યાયી વ_Vઓુ દરરોજ થાય છે ક2ટલીક વ_Vઓુ @યાયી લાગતી નથી. ચો[સ 0lયાઓ અને 
;િતસાદો માL યોyય નથી. અમે ક2વી ર#તે ;િતસાદ આપી શçંુ? પ=લ_તીઓએ અને તેનાથી ઊલáંુ તમેને 
! ખોáંુ ક~ુù હV ુ ંતે બદલ વરે વાળવા બદલ સેGસનને યોyય લાગે છે. અમારા િશZણથી આપણ ે:ુ ંશીìયા 
છે તે ધાિમAક ભાવનાથી અથવા વેર લેવાની ;િત0lયા છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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:ુ ંકોઈ ચો[સ અ@યાય તમારા મનમા ંઆવ ેછે, તમન ેઅથવા તમારા Wારા કરવામા ંઆવTેુ ંકંઈક. આવા 
સમયે Sવતા રહ2વા માટ2 ભગવાનની %ચૂનાઓ :ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

}યાર2 અ@યાય માટ2 ઈ3ર# કાયદા અ5સુાર ર#તે જવાબ આપવા5ુ ંતમને +>ુક2લ લાગે છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

આ અખબારો અ@ય લોકો સામે વેર વાળવા કાય9વાહ# કરતા લોકોની ઘટનાઓથી ભર^રૂ છે. આ પછ#ના 
સ"તાહ2 મી0ડયામા ંએવા લખેો છપાય છે ક2 ! öયાનથી öયાન આપે છે પરંV ુસારમા ંવેરની વાતા9ઓ માL 
છે. આ પ0રણામોમાથંી આપણે :ુ ંશીખી શક#એ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

+OF(+0'ш%: 

ગીતશા¢ 94 વાચંો. પાછા Kકૂવો ઈ3ર5ુ ંકામ છે. ભગવાન જજ છે. તે એ જ છે ! અમારો ગઢ અને 
અમાર# ખડક છે, એક એવી જyયા છે }યા ંઆપણ ેચલાવીએ છ#એ અને Õપાવી શક#એ છ#એ. સેGસન 
એટ2મના ખડકમા ંûફુામા ંદોડતો હતો. આપણા ભગવાન ભગવાન અમારા પõથર છે !મને આપણ ેઆ–ય 
લઈ શક#એ છ#એ. તેમણે પાછા Kકૂવણી અન ે=ુcટ નાશ કરશે. આ તે5ુ ંવચન છે ઇ@ડ2Hસ કાડ9 પર 
ગીતશા¢ 94: 1-2, 22-23 લખો. ત ેયાદ! કાડ9ને સરળ રાખો અને Åુદા ંÅુદા ંવખત નiધ કરો }યાર2 તમે 
વેર જોશો અથવા }યાર2 તમે $ત ે;િતશોધવા માગંતા હો 
 
 

8$B . !$" ~ !$" C 

 

*N.$8%: 

પરમે3રની ઇñછા ;માણ ેવત9eુ ંએ આપણા માનવ Zમતાની બહાર છે. આપôુ ંવલણ =ુcટતા માટ2 =ુcટતા 
પાછા આપવા5ુ ંછે. =ુcટતા માટ2 =ુcટોને ;_Vતુ ન કરવા બદલ ઈ% ુપોત ેઆપણન ેÆિતમ ખચ95ુ ંઉદાહરણ 
આપે છે. નીચેના સદંભü Åુઓ અને આ માગü શીખવે છે તે સJયોનો િવચાર કરો: 
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@=,!'   *N.$8% 

મેõ~ ુ5: 44-45  

Tકુ 23:34  

;ે0રતોના ંçૃJયો 7: 59-60  

રોમનો 12: 14-21  

1 પીતર 2: 23-24  

1 પીતર 3: 9  

 

અમને ! =ુMુપયોગ કરનારાઓનો અમારા ;િતભાવ િવશે આ સદંભü :ુ ંશીખવે છે તેનો સારાશં લખો. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

J$&'%$: 

ઓ લોડ9, ઘણીવાર Øુ ંમાર# $તને પ0રI_થિતઓમા ંશોધી કા ું Õ ં}યાર2 મને લાગે છે ક2 અ@ય લોકોએ મને 
અ@યાયથી વJયü છે. તમે lોસ પર વધ_તભં પર હતા }યાર2 તમે તે ર#તે લાy~ુ ંજ જોઈએ આવા સતામણી, 
મરણને પણ તમે લાયક ક~ુù છે? તમે શાતં હતા. તમે ;િતશોધ અથવા બદલો લવેા માગંતા નથી તમે 
òાર2ય િપતાને =ુcટતા માટ2 અિનcટ Kકૂવવા માટ2 કદ# ન ^છૂÀા. તમે મારા માટ2 શાતં રાìયા. મને તમાર# 
શIHતનો વધારાનો માપ આપો ;*,ુ માર# સfાના આJમા તમારા પર આવ ેછે, ;*,ુ ક2 !થી વેર લેવાની 
બદલે Øુ ંઅ@ય લોકોન ે;ેમ કર# શçંુ Õ ં!મ તમ ેમને ;મે કયü છે. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8F(:.: 

@યાયાધીશો 16: 1-22 ગાઝામા ંશN થાય છે અને Æત થાય છે, એક પ=લ_તી ;દ2શના દ=Zણ ભાગમા ં
આવેTુ ંનગર. ડ2ડ સીના પિ†મે પિ†મના *મૂöય 0કનાર2 બધં આ નકશાને નકશા પર શોધો. સેGસન અને 
ડ2લીલાહની વાતા9 પાપના છેતરિપ?ડ# માટ2 આ માણસની નબળાઈ દશા9વે છે. યાદ રાખો ક2 ઈ3ર2 મે5આૂહ 
અને તેની પJનીને %ચૂના આપી હતી ક2 તેમનો ^Lુ સGેસન એક નાઝર# છે. સેGસન માટ2 એક િવિશcટ શરત 
એ હતી ક2 તેના વાળ કાપી શકાય નહ| (@યાયાધીશો 13: 5). 
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યાદ રાખeુ ંએ એક અગJયની હક#કત છે ક2, એક નાઝીર# સામ%નૂ પ=લ_તીઓમાથંી ઈ(ાએલીઓના 
Õટકારોને શN કરવા માટ2 અલગ રાખવામા ંઆkયો હતો અમે શીìયા ક2 ઈ(ાએલીઓએ ફર#થી 
પ=લ_તીઓના હાથમા ંતેમન ેસiપી ! ;*નુી નજરમા ં=ુcટતા હતી (@યાયાધીશો 13: 1). પ=લ_તીઓ 
લોખડંના તેમના આÜિુનક ઉપયોગને કારણે ડરાવવા લાyયા હતા ઇઝરાયલના મોટાભાગના ઇિતહાસ માટ2 
આ લોકો એક ભયજનક ધમક# રjા હતા. ઈ(ાએલીઓએ કબજો લેવા5ુ ંશN ક~ુù તે સમય ેતે વચનના દ2શ 
પર કબજો મળેkયો હતો. હવે સેGસોનના નેVJૃવના સમય દરિમયાન તે ઇઝરાયલેીઓ માટ2 ખતરો રjો. 
 

સેGસન અને દલીલાહ વñચ5ેુ ંસબંધં પ0ર=ચત છે. હોલીડ2 આ વાતા9 િવશે 0ફ6મો બનાવી છે; જો ક2, ઘણા 
લોકો સમS શકતા નથી ક2 સેGસનને તેના @યાયી હ2Vઓુ માટ2 ભગવાન િસવાય અલગ કરવામા ંઆkયા છે. 
!મ !મ તમે વાતા9 વાચંશો તેમ આ બ ેઅZરો વñચેના સબંધંન ેöયાનમા ંલેવો જોઈએ અને િવચારeુ ં
જોઈએ ક2 આ ખર2ખર એક ;ેમ કથા છે ક2 નહ|. 
 

@H8I6: 

 

@યાયાધીશો 16: 1-22 વાચંો. વાતા9ના તõયો માટ2 Åુઓ 
 

• વાતા9મા ંકોણ પાL છે? 

• "લોટ :ુ ંછે? 

• વાતા9 ક2વી ર#તે સમા"ત થાય છે? 

 

 

8$B . !$" ~ !$" > 

 

к@(/: 

1. ગાઝા, પ=લ_તીઓ, લોકો :ુ ંપ0ર^ણૂ9 કરવા માટ2 બહાર કાઢ2 છે (>લોક -1-2)? 

_______________________________________________________________________ 

એ. સેGસન òા ંહતા? 

____________________________________________________________________ 

બી. તેમણ ેક2વી ર#તે છટક# (>લોક 3)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. ડ2લીલાહ સેGસોનના Sવનનો નવો ;ેમ છે (>લોક 4). તે ઘડાયેTુ ંઅન ેમઢ2લી હતી પ=લ_તી 
શાસકો  સાથે તેણીએ :ુ ંકરવાની યોજના કર# હતી(>લોક 5)? 

  

એ. તે :ુ ંકરeુ ંહV ુ?ં 

_____________________________________________________________________ 

બી. તેના વળતર :ુ ંહશ?ે 

_____________________________________________________________________ 

3. Lણ વખત દલીલાહ2 સેGસનને પોતાની તાકાતનો રહ_ય જણાવવા કPુ ંઅને Lણ વખત તેણ ે
તેનાથી છેતરતી. તેના િવચZણ અ=ભગમોની ;ગિત નiધો: 

 

એ. >લોક 6: ___________________________________________________________ 

બી. >લોક 10: __________________________________________________________ 

સી. >લોક 13: __________________________________________________________ 
 

  તેના Æગત અને _વાથí લાભ માટ2 તેની કાવતરામા ંસતત રહ# હતી. 
 

4. અને, Lણ વખત સેGસોને Ãલેપ@ટ અને kયથ9 ;િતભાવો આ"યો: 
એ. >લોક 7: ___________________________________________________________ 

બી. >લોક 11: __________________________________________________________ 

સી. >લોક 13: __________________________________________________________ 
 સેGસોન 0દ=લલાહથી પોતાની શIHતનો રહ_ય રાખતો હતો. 
 

5. દલીલાહના આZેપો  :ુ ંહતા(>લોક 10, 13, 15)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. દલીલાએ તેના મહાન તાકાત  ના રહ_યને શોધી કાઢવાનો :ુ ંઅથ9 કયü(>લોક 16)? 

________________________________________________________________________ 

7. નાગ અને ઉJસાહથી તેણીએ સેGસનને નીચે ખpચી લીધા અને તેણ ેબÜુ ંજ કPુ.ં દલીલાહ સફળ 
થયો તેણીન ેજNર# મા0હતી મળ#, તેણે પ=લ_તીઓના શાસકોને કPુ ંક2 તઓે ચાદં#ની Kકૂવણી 
કર2 છે, Õઘ ેJયાર2 તેના વાળ કાપીન,ે અને ________________________________________ 

__________________________________________________________________(>લોક 19). 
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8. સેમસન $ûતૃ થાય Jયાર2 :ુ ંથાય છે (>લોક 20)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 એ. પ=લ_તીઓએ તેને પકડ™ો તઓે તેમન ે:ુ ંક~ુù? 

_____________________________________________________________________ 

 બી. તેઓ તેને òા ંલઈ ગયા? 

_____________________________________________________________________ 

 સી. તેઓ તેને :ુ ંકર# શòા? 

_____________________________________________________________________ 

9. >લોક 22 :ુ ંકહ2 છે ક2 ! આશાના નાના 0કરણો ;દાન કર2 છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J-/K;L;: 

કોઈ મદદ ન કર# શક2 પરંV ુ;Ñ ^છેૂ છે: ખોáંુ :ુ ંથ~ુ?ં અહ| એક માણસ હતો ! અલૌ0કક શાર#0રક શIHત 
ધરાવતા હતા, એક માણસ જ@મથી ભગવાનને અલગ રાખવામા ંઆkયો હતો, ! ઈ(ાએલને વીસ વષ9 માટ2 
દોર# ગયો હતો અને ઇઝરાયલીના Åુલમથી Õટકારો મળેkયો હતો. હવે આ જ માણસ નબળા, bધળો છે, 

અને !લમા ંપીવા માટ2 %યુોäજત છે. તે Åુલમ કરનારનો નાશ કરવા માટ2 મોકલવામા ંઆkયો હતો ત ે
Åુલમીએ તેમન ેનcટ કર# દ#ધા છે.  
 

સેGસનની અિનયિંLત લŒ=ગક સતંોએ આખર2 તેનો િવનાશ કયü. તેમણે માગણી કર# ક2 તેના માતાિપતાએ 
તેમની પJની માટ2 એક પ=લ_તી મ0હલા મેળવી (@યાયાધીશો 14: 2). તેમણ ેએક વ>ેયા લીધી (@યાયાધીશો 
16: 1) અને હવે બીS ¢ી સાથે ;ેમમા ંપડ™ો છે (@યાયાધીશો 16: 4). ગભંીર પ0રણામો દર2ક સબંધંન ે
અ5સુયા9. તેની પJની સાથ ેપ0રI_થિતને ઉખાôુ ંસાથ ેકરવા5ુ ંહV ુ ંઅને તેના પ0રણામે Lીસ કપડા અને 
કપડાનંા સેÖસ આ"યા હતા. વે>યા સાથે તેને ગાઝાના લોકો સાથે મારવા માગે છે અને શહ2રના દરવા$ 
નાશ પાGયા છે, અને દલીલાહ સાથે તેની તાકાત જતી રહ# હતી અને ભગવાનએ તનેે છોડ# દ#ધો છે. તેના 
માણસોની +ખૂ9તા શીખવા માટ2 આ માણસને વÜ ુ:ુ ંલવેાશ?ે 

 

ઘણી ર#ત,ે સેGસન બાળકની !મ અને ^ìુત વયની kયIHતની શIHત ધરાવતા હોવા છતા,ં િશ_ત અને 
પ0રપHવતાનો અભાવ ધરાવતા બાળક તર#ક2 +ખૂ9તા^વૂ9ક Sવતં હોવા5ુ ંજણાય છે. તેમની *ખૂ પોતાની 
0lયાઓ ન[# કર2 છે તેમના પાLમા ંતાકાત નથી. પ0રણામ,ે તે પોતાની *ખૂ માટ2 સવંેદનશીલ હોય છે અને 
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અ@ય લોકો Wારા કરવામા ંઆવેલા ંલાલચોને સમજદાર#થી જવાબ આપવા માટ2 q±ુ; અન ેકઠોરતાને 
અભાવ છે. 
 

કોઈ પણ મદદ કર# શકતો નથી, પરંV ુતે !લમા ંિવચા~ુù અને પીડાતા બધા 0દવસ િવશે :ુ ંિવચાર2 છે તે 
આ†ય9 પામVુ ંનથી. જો તમે kહ#લ પર હતા Jયાર2 સેGસનને એક સવાર2 +લુાકાત લેવાની તક મળ# હોત, 

તો Lણ ;Ñો તમે :ુ ં^છૂશો? તમારા ;Ñોનો "હા" અથવા "નબંર" સાથ ેજવાબ આપવા5ુ ંનથી. તમારા 
સવાલો "શા માટ2?" શ]દથી શN થવાના નથી. 
 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

 

 

.Y$ .  ~ !$" 4 

 

*(M: 

જો આપણે આપણા પોતાના Sવનમા ંિવવેચકોન ેજોવા માટ2 તૈયાર ન હોઈએ તો અમે સેGસન પર 
િવવેચનાJમક ન જોઈ શક#એ. તે બાબતોને öયાનમા ંલેવા સમય કાઢો ! તમન ેનબળા Kકુાદા અને 
િવવેકq±ુ; માટ2 સવંેદનશીલ બનાવે છે. તમારા વણ9મા ંનબળાઈઓ દશા9વતી *ખૂન ેöયાનમા ંલો: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

તેઓ તમને :ુ ંકહ2તા સાભંળે છે, કારણ ક2 તેઓ તમને તેમના નyન અન ેઉJસાહથી વ=ંચત કર2 છે? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

કઈ ર#તે તેઓ તમને Åૂœાણા અને +ખૂ9તા િવષ ેદોષારોપણ કર2 છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

લાલચના આlમણન ેક2વી ર#તે હાથ ધરવા5ુ ંન[# કરો છો તે તાકાત તમારા છે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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к@(/: 

જો આપણે એકલા અમાર# તાકાત પર દોર#, અમે ભગવાન અમને ઉપલ]ધ બનાવે તાકાત અભાવ છે. આ 
પIંHતઓ આપણને વા_તિવક શIHત િવશે :ુ ંશીખવે છે? 

 

@=,!'   *N.$8% 

િનગ9મન 15: 2  

2 સેG~અુલ 22:33  

ગીતશા¢ 46: 1  

યશાયા 40:31  

1 કોર|થી 1:25  

1 પીટર 4:11  

 

+OF(+0'ш%:  

0ફ=લિપઅ@સ 4:13 એ યાદ રાખવા માટ2ની áૂંક# >લોક છે જો ક2, આ >લોક સJય ધરાવે છે ત ેઆપણને યાદ 
અપાવે છે ક2 આપણે બધી વ_Vઓુ કર# શક#એ છ#એ, Jયાર2 પણ અશò સામનો કરવો પડ2 છે. શ]દ "દર2ક 
વ_V"ુ મા ંતમામ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે બધા તાકાતનો ¢ોત ભગવાન છે Øુ ંતેના Wારા બÜુ ંકર# શકો 
છો! ત ેતમામ તાકાતનો ;દાતા છે. તે મન ેશIHત આપે છે. ફર# એક વાર તમને ઇ@ડ2Hસ કાડ9 પર આ પેસજે 
લખવા માટ2 ;ોJસા0હત કરવામા ંઆવે છે. તેન ેયાદ રાખવાની કસરતનો આનદં માણો. ભૌિતક, માનિસક, 

ભાવનાJમક, અથવા આöયાäJમક છે ક2 :ુ ંતમાર# બધી તાકાત માટ2 ભગવાન તાકાત પર ર2ખાકંન ;ે{Hટસ. 
 

J$&'%$: 

એફ2સી 3:16 અને કોલોસી 1:11 ની મદદથી તમાર# ;ાથ9ના લખો. તમાર# ;ાથ9ના kયIHતગત બનાવવા માટ2 
સવ9નામો બદલો ઈ3ર ઇñછે છે ક2 તમ ેતેના શ]દનો ઉપયોગ કરો, !મ ક2 તમે તનેી સાથે વાત કરો તે જ 
ર#તે માતાિપતા બાળકના શ]દો અને ìયાલોને સાભંળવા માગે છે ! માતાિપતાએ બાળકને શીખk~ુ ંછે. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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@H8I6: 

સેGસન કબ! કરવામા ંઆk~ુ;ં તેમની bખો Õટ# ગઈ હતી, અને હવે પ=લ_તીઓએ તેને ગાઝામા ં!લની 
!મ પીધા ંછે. @યાયાધીશો 16:22 કહ2 છે ક2 તેના વાળ ફર# વધવા લાyયા. તનેી તાકાત પરત આવી હતી. 
@યાયાધીશો 16:23 વાચંો. નીચેના માટ2 ચોક# પર રહો: 
   

• પ=લ_તીઓ શા માટ2 ઉજવણી કરતા હતા? 

• તેમ5ુ ંમનોરંજન :ુ ંહV ુ?ં 

• શમાસનની ;ાથ9ના :ુ ંહતી? 

• ભગવાન સેGસોનની ;ાથ9નાનો જવાબ ક2વી ર#તે આપે છે? 

 

к@(/: 

1. પ=લ_તી શાસકોએ :ુ ંકરવા5ુ ંન[# ક~ુù (>લોક 23)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. સેGસનને પકડવા માટ2 તઓે કોણે l20ડટ આપી હતી? 

________________________________________________________________________ 

3. તેમના બદલો ^ણૂ9 કરવામા ંઆવી હતી. શામશને :ુ ંક~ુù ક2 તેન ેતેમ5ુ ંશƒ ુબનાk~ુ ં(>લોક 24)? 

આ સદંભüની સમીZા કરો: 
એ. @યાયાધીશો 14:19 - ___________________________________________________ 

બી. @યાયાધીશો 15: 3-5 - ________________________________________________ 

સી. @યાયાધીશો 15: 14-15 – _______________________________________________ 
 

4. ભીડ ખાતો અન ેપીતો હતો અને હવે તેઓ સેGસનન ેબોલાવતા હતા. તઓે :ુ ંકરવા ઇñછતા 
હતા (>લોક 25)? 

_______________________________________________________________________ 

5. શામ:નૂએ નોકરને :ુ ંકરવાની િવનતંી કર# હતી (>લોક 26)? 

_______________________________________________________________________ 

6. કલમમા ંઆપણે ડોyનના મ0ંદર િવશે 27 મી? :ુ ંશીìયા? સેGસોન દ2ખાવ કરવા ભગેા થયા હતા? 

_______________________________________________________________________ 

7. સેGસનની ;ાથ9ના :ુ ંહતી (>લોક 28)? 

_______________________________________________________________________ 
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8. સામ%નૂ મ0ંદરના બે ક2@oીય થાભંલાઓના દર2ક પર હાથ +òૂો. તેમના Æિતમ શ]દો :ુ ંહતા? 

________________________________________________________________________ 

એ. તેમણે તમેના બધા શ0કત સાથે દબાણ ક~ુù અન ે

_____________________________________________________________________ 

બી. તેની સાથ ેકોણ માયü ગયો હતો? 

_____________________________________________________________________ 

9. મા ં:ુ ંકહ2વા~ુ ંછે >લોક 31? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

.Y$ !$" ~ 8$9'  D 

 

J-/K;L;: 

પ=લ_તી શાસકો માનતા હતા ક2 Æિતમ બદલો તેમની હતો. તેઓએ બ=લદાન ક~ુù અને િવ3ાસ કયü ક2 
તેમના દ2વોએ સામસનને તમેના હાથમા ંઆ"~ુ ંહV ુ.ં પરંV,ુ સેGસન એક છે6લો સમય વેર લેવા5ુ ંચાT ુ
રાì~ુ.ં >લોક 28 મા ંતેમણ ેસવ9શIHતમાન ભગવાનને એક bખ મારવાની તાકાત માટ2 તાકાત માટ2 કPુ ંક2 
તે તેની bખોના 5કુશાન માટ2 બદલો લેશે. ભૌિતક અથ9મા ંતેમણ ેતેમની o{cટ ûમુાવી હતી. કોઈ મદદ 
કર# શકતો નથી, પણ ^છેૂ છે ક2 :ુ ંત ેતેની આöયાäJમક o{cટ ûમુાkયો નથી. લોકો તેમના હાથમા ંસેGસનની 
Õટકારાની ઉજવણી કર# રjા હતા. તેઓ ડ2નગોનને તમેની સફળતા માટ2નો –ેય આપતા હતા અન ેતેમના 
આ દ2વના માટ2 એક મહાન બ=લદાન અપ9ણ ક~ુù હV ુ.ં જો ક2, આ ખોટા દ2વની ^$ૂ કરતા, તે સેGસોનન ેએક 
વÜ ુઅસાધારણ તાકાત દશા9વવા માટ2 ભગવાનને બોલાવતો ન હતો. તેના બદલે તમેણે બ ેbખો 
ûમુાવવા બદલ પ=લ_તીઓનો બદલો લવેાનો ;યાસ કયü. 
 
 

• શામ:નૂે પોતાના =ૃ{cટકોણ ûમુાવી દ#ધો હતો? :ુ ંતેમને *લૂી ગયા ક2 દ2વે તનેે પોતાના 
ધનવાન હ2V ુમાટ2 અલગ કયü છે? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• પ=લ_તીઓ પર શામ:નૂની વેર વાળવાથી ઈ3રની =ૃ{cટએ વ_Vઓુ જોવાની Zમતામા ંવધારો 
થયો? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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• :ુ ંbધળો સેGસન o{cટથી _પcટ ર#તે વ_Vઓુ જોઈ શક2 છે અને ભગવાનન ેપ=લ_તીઓ પર 
ભગવાન5ુ ંવેર લ ેછે ! ડ2ગનની Sતની ઉજવણી કર# રjા હતા? તમારા જવાબન ેસપોટ9 કરો: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

થોડ# િમિનટો લો અને મા ંઆ કલમો અ5સુાર સામ%નૂના Sવનને સમા"ત થતા ંઆ િનણા9યક Æતમા ં
તમારા પોતાના ક2ટલાક ;િત=બ?બે લખો @યાયાધીશો 16: 23-31. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

J$&'%$: 

ઓ સર;ેન ભગવાન, સેGસોન ના Sવન મારફતે અમે વેર િવનાશ Åુઓ. આખર2, આપણે તે િવનાશ, Sવન-
મરણની ખોટન ેજોઈ શક#એ છ#એ. સેGસન +Jૃ~ ુપર Æત ક2 Sવન પર પ0ર;ેªય ûમુાવી. મારા Sવનથી 
િતર_કારનો નાશ કરો અને તેને તમારા ;ેમ અન ેZમા સાથે બદલો. મારા માટ2 તમારા પ0ર;ેªયમાથંી 
Sવન જોવા માટ2 મન ેસZમ કરો સતત મને માફ કરો અને મને çૃપા અને દયા આપો. હમંેશા ંમાર# bખો 
તમારા પર öયાન ક2{@oત કર2 છે, દર2ક સારા અને સં̂ ણૂ9 ભેટ આપનાર. મને તમાર# કMુણાથી ભર# દો અન ે
મને સ–kયવહાર અને દયા સાથેના Sવનને જવાબ આપવા માટ2 સશIHતકરણ કરો, =ુcટતા માટ2 =ુcટતાને 
ભરપાઈ ન કરાવવી, પણ =ુcçૃJયોથી ભરપાઇ કરવી. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

!.$.Z [-/\#%6 ]?к @+$-#^9: 

જો ક2 qકુ ઓફ @યાયાધીશોના બાક#ના અöયાય પર અમે િવગતવાર જોઈ:ુ ંનહ|, તેમ છતા ંએક વાò 
એવી છે ! ઘણી વખત ^નુરાવિતAત થાય છે. @યાયાધીશો 17: 6, 18: 1, 19: 1 અન ે21:25 મા ંઆપણન ે:ુ ં
કહ2વામા ંઆk~ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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¡cટાચાર ;બળ હતો બી$ બધા ઉપર, +િૂતAઓ અન ેઅ@ય =ચLો ઇ(ાએલીઓના ંઘરોમા ંબનાવવામા ં
આવતી, ^$ૂ અન ેરાખવામા ંઆવી હતી. વÜમુા,ં પાદર#ઓ çુ0ટલ હતા, દ2વની વ_Vઓુ કરતા ંતેમની 
પોતાની વ_Vઓુ શોધતા હતા. સમયની Sવનશલૈી આ વારંવાર વાòમા ંસારાશં આપ ેછે: "તે 0દવસોમા ં
ઈ(ાએલનો કોઈ રા$ નહોતો; દર2કને !મ તેમણ ે0ફટ જો~ુ ંહV ુ.ં "@યાય+િૂતAઓની qકુ આ શ]દો સાથે Æત 
થાય છે. 
 

ઈ(ાએલીઓએ પોતાને માટ2 પોતાના િનયમો બનાવતા, દ2વના આXાઓ અન ેિનયમોની આXાપાલન િવના 
તેઓએ પોતા5ુ ંSવન શાસન કરનાર ભગવાનન ેબનાk~ુ.ં તેમનો કાયદો એ હતો ક2 કોઈ કાયદો નથી. 
ઈ3રના લોકો તર#ક2 તેમની ઓળખ ûમુાવી. તઓે એકબી$મા ંિમ–ીત હતા અન ેદર2ક kયIHતની !મ 
દ2ખાતા હતા લોકો ભગવાન િસવાય અલગ રહ2તા હોવાથી તેઓ લાબંા સમય %ધુી Sવતા નથી. તેમણ ે
સ+દુાયને તેમની જવાબદાર#ઓ છોડ# દ#ધી અને પોતાની $તન ેવÜ ુમહJવના લોકો તર#ક2 ગણાવી. 
! ર#તે "દર2કને ત ે0ફટ દ2ખાતો હતો ત ે;માણે કર2 છે" તે અવલોકન કર# શકાય છે અને એક ફ2રફાર તમે 
કર# શકો છો ક2 ! તે તફાવત કરશે: 
 
 

• સમાજની Æદર? 

________________________________________________________________________ 

• çુáંુબમા?ં 

________________________________________________________________________ 

• તમાર# $તન ેÆદર? 

_______________________________________________________________________ 
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@+6P$ к(2 

 

તમારા અQયાસમાથંી તમન ેયાદ છે ત ેલોકોના ંનામો ઓળખો. તે kય0કતઓ િવશ ેજણાવતા બે શ]દો લખો 
જો તમન ેતે બધાને યાદ ન હોય તો િનરાશ ન થશો આ એક પર#Zણ નથી, તેથી તમાર# મેમર#ને 0dગર 
કરવા માટ2 સદંભü જોવા માટ2 સમય આપો! 
 

%$+   (4к10_ш%%$     ш+,2 @=,!' 

જો:આુ  જો:આુ 1 
રાહાબ  જો:આુ 2 

અચન  જો:આુ 7 

એØદુ, ડ2બોરાહ, 
અને =ગ0દયોન 

 @યાયાધીશો 3-6 

ના=ઝ0રતો  @યાયાધીશો 13: 7 

સેGસન  @યાયાધીશો 13 

પ=લ_તીઓ  @યાયાધીશો 13: 1 
ડ2લીલાહ  @યાયાધીશો 16 

  

અમારા અQયાસમા ંથોડા વાòો અને વાòોન ે^નુરાવિતAત કરવામા ંઆkયા હતા તમે ! યાદ તે યાદ# 
આપો તમને શN કરવામા ંસહાય માટ2 સદંભü આપવામા ંઆવે છે. 
 

1. યહો:આુ 1: 6 ___________________________________________________________ 

2. જો:આુ 10:28 ___________________________________________________________ 

3. જો:આુ 11:23 ___________________________________________________________ 

4. @યાયાધીશો 1:19 _________________________________________________________ 

5. @યાયાધીશો 2:11 _________________________________________________________ 

6. @યાયાધીશો 14:19 ________________________________________________________ 
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Lણ અથવા ચાર વાòો લખો ! વણ9વ ેછે ક2 યહો:આુ અને @યાયાધીશોના ^_ુતકોમા ંઈ(ાએલીઓ :ુ ંથ~ુ ં
છે. જમીન, રા$ના નેVJૃવ, જમીનનો કબજો લેવા, રા$ વગર રહ2તા, અને ભગવાન સાથે સબંિંધત અન ે
અ@ય દ2વોની ઉપાસના તર#ક2 તેમના આöયાäJમક Sવનમા ંસતત વધારો અને ઘટાડો થવા Æગે :ુ ંથ~ુ ં
છે? 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


