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

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

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

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

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

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

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

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

પરવાનગીની જVર છે. 
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તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 

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

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

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

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ: “ઈbરની ઇZછા, અમાcંુ માગI” 
2. પિવ< બાઇબલની P<Qે 2ટાAડડI સ2ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નRધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રXા 

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

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

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

3. પેન અથવા પoિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાr્Iસ 

 

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

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

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

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

પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) ““ઈbરની ઇZછા, અમાcંુ માગI””. જો ક) આ 

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

નથી. 

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

લીટ#, હાયલાઇ8ટzગ, ચ7વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર)કો8ડ@ગ િવચારો, :}ો અને અ\યાસ ?ારા 

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

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

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

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

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

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

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

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

સપંાદકની નRધ: 2પiટતા માટ), ક)પીટલાઈÑડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કÜુ ંહY ુ.ં 
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ઈbરની ઇZછા, આપણા માગá <ણ àુદા ંàુદા ંâયä:તઓનો અ\યાસ પણ સમાવેશ થાય છે. Vથ, એક િવધવા 

અને પરદ)શી, બwુ ંજ પ8ર*ચત છોડ# દ#wુ ંઅન ેતેની સાC ુનાઓમીન ેવચનના દ)શમા ંલઈ ગયા, ãયા ંતે 

ઈbરના લોકો વZચ ેરહ)તા હતા. નાઓમીથી, Vથ તેણીના બાક#ના Qવન માટ) નાઓમી માટ) :િતબ] 

બAયા. 

બીજો âય8કત શ^એૂલ ! ઉåજડ ગભાIશયની ક.પના કરવામા ંઆવી હતી.બાળકોન ેçબૂ જ નાની éમર) 

ભગવાનન ેપાછા આ+યા બાદ તેમણે યાજક એલીના સèા હ)ઠળ ટ)બરનેકલમા ંસેવા આપી હતી. ઈbરના 

:થમ રાê તર#ક) શાઉલને આ પાઠમા ં<ીજો âયä:ત શાઉલન ેઅ*ભિષ:ત કરવા માટ) ભગવાનન ેિનમí ૂકં 

કર# હતી. શાઉલ ઈìાએલOુ ં^િૂતîમતં 2વVપ હY ુ ંકારણ ક) લોકો ભગવાન સાથેના તેમના સબંધંોOુ ંપાલન 

કરતા હતા. 

 શાઉલ ેઈìાએલના પહ)લા રાê તર#ક) સેવા આપવા માટ) ઈbર) પસદં કLુï હY ુ,ં જો ક), શાઉલે ભગવાનOુ ં

7યાગ કરવાOુ ંઅને ઈbરના આદ)શન ેઆધીન રહ)વા માટ) તેમOુ ંQવન QવવાOુ ંપસદં કLુï હY ુ.ં શાઊલની 

!મ, ઈìાએલી લોકો ઈbર) પસદં કયાI હતા. લોકો, ઈìાએલીઓ ઈbરના કરારના લોકો હતા, શાઊલની !મ 

ઈbરના વલણથી ઈbરની શä:ત આવી, ઈìાએલીઓએ ઈbર) તેમન ે! mિૂમ આપી હતી, તેના પર િવજય 

મેળâયો. ઈbર) પોતાના રાêને નકાર# કાઢóુ ંછે ક) તઓે અAય રાiSો !વા હોઈ શક) છે. 
 

ઈìાએલીએ આ :}નો સબંોધન કરÇુ ંજોઈએ: કોણ તમેના ભગવાન હશ?ે િનગIમન 32 મા ં^સૂાના નેY7ૃવ 

હ)ઠળ આપણ ેવાચંીએ છ#એ ક) લોકો તમેના ભગવાનન ેઅAય ભગવાન, સોનેર# વાછરડા માટ) ક)વી ર#તે 

વેપાર કરવા તૈયાર હતા. 1 સેòLઅુલ 13-15 મા ંઆપણ ેશીખીôુ ંક) ક)વી ર#તે શાઊલે લોકોન ેગેરમાગá 

દોરવાOુ ંપસદં કર#ને દોરાધાત કયાI, ક)મ ક) તે પણ તનેા કાયö માટ) બહાના હતા અને લોકોથી ડરતા હતા. 

સવાલનો :} છે: કોણ તેનો ઈbર હશ?ે અને, !મ હાcુને અને લોકોએ કLુï હY ુ ંતે ^સૂાએ િતર2કાર કયö, 

સેòLઅુલ શાઊલને ઠપકો આપે છે અને તેના કાયö માટ) તેને વખોડ) છે. "કારણક) તમે :mનુા વચનને 

નકાર# દ#ધી છે, તેણે તન ેનકાયö છે. રાê તર#ક) (1 સેòLઅુલ 15:23). "ઇઝરાયલ અને રાê શાઊલ ે! 

સવાલનો જવાબ આપવો પડõો એ જ :} એ છે ક) તમ ેઅને úુ ંપણ જવાબ આપવો જોઈએ. મારા 

ભગવાન કોણ હશ?ે અને પાળે.  
 

જો તમે આ અ\યાસમા ંભાગ લેતા હોવ તો તમે ઈbરના શNદOુ ંપાલન કર#ને આનદં મળેવી શકો છો, 

તમારા Qવનને તેના સાથ ેગાઢ સબંધંમા ંQવવા માટ) આનદં માણો, અને તેમOુ ંઇZછા િસHનલમા ંQવતા 

શીખી શકો છો. તમારા ઉ]ારક અને રાê તર#ક) એકલા ભગવાનની ઉપાસના કરો.  
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ઝાખંી        5 

પ8રચય        6 

પાઠ 1: cુથ 1-2 

• 2ટોર# િસZLએુશન      7 

• કડÇુ ંમાટ) +લેઝAટ      8 

• મળો બોઝ       9 

• બોઆઝ અને cુથના પા<ના Kણુો     11 
                  



6 
 

ш* .*,- .*#- 7*3 9!2W );? 

 

 

,2#E. 

 

cુથની ચોપડ# એ :ેમની કથા છે, તે એક વાતાI છે ! કદાચ Oકુશાન અને †ુઃખન ેકારણે નાઓમી અન ે

તેણીની સસરા cુથ બનંે તરફ ન આવી હોત. વાતાIમા ંઆ બનં ે°ીઓ વZચેના સબંધંની અવલોકન કરો. 

નાઓમીના વડવાઓના દ)શમા ંપાછા ફયાI 7યાર), યહોવાએ તેમને ! સ^દુાયનો ઉપયોગ કયö હતો તેમન ે

આશીવાIદ આ+યા.તેણ ેબોઆઝ નામના માણસ ?ારા ર(ણ અને 0cંુૂ પાડ¢ુ.ંઅને :mએુ પોતાOુ ં†ુ: ખ 

બદ.Lુ ંઅન ેતઓેના Qવનમા ંઆનદં લાâયો. 
 

ગો£ આવે છે અને તેની તરફ વળે છે ક) ! ર#તે આપણે Qવીએ છ#એ તે Qવન પર અસર કર) છે. આ 

નાઓમી માટ) સા§ુ ંહY ુ.ં!મ !મ તમ ેઆ પાઠ અ\યાસ કરો છો ત ેબધા ખોવાઈ ગયા છે તેના પર િવચાર 

કરો. પોતાને િવશ ેôુ ંકહ) છે? નાઓમીએ ત ેબwુ ંજ પાછળ છોડ# દ#wુ ંઅને ફર# પા• ંજમીનમા ંફર# શV કLુï. 
 

cુથની કથામા ંતમે કાઇAસમને-ર#ડ#મર િવશે શીખી શકશો.આ શNદની તમાર# સમજણમા ંવધારો કરો કારણ 

ક) તમે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ સદંભI પર િવચાર કરો. િવધવા અને તેના વારસા માટ) આનો અથI ôુ ંછે તે êણો. 

નાઓમી અને cુથ કોઈ પણ આશા વગર િનરાશા અને એકલા છોડશે નહÄ.!મ !મ તમે બોઆઝ અને 

સગા-:]ારકની mિૂમકા િવશે વાચંતા હશો, તો યાદ રાખો ક) ઇC ુઆ જગતમા ંઆâયા છે, !મ ક) ઈbરનો 

એકમા< દ#કરો !મણે તમારા ઉ]ારક બનવાની તેમની જવાબદાર# 0ણૂI કર# છે અને ર#ડ#મર, !ણે અમને 

અ¶ાનતામાથંી બચાâયો છે અને અમને સૌથી વw ુઉZચ ઈbરની દ#કર#ઓ અને દ#કર#ઓ બનાવી છે. 
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,2#E.: ~કુ ઓફ Aયાયાધીશો અને પહ)લા સેòLઅુલની વZચ ે:ેમ કથા આવ ેછે. cુથની ચોપ મા< ચાર 

:કરણો છે.આ વાતાI Aયાય^િૂતîઓની Aયાયાધીશો દરિમયાન થાય છે ãયાર) તે સમય છે ãયાર) ઈઝરાયલ 

તેમના Aયાયાધીશોન ેસાભંળશે નહÄ પોતાની êતને અAય દ)વોની વે{યા અને તમેની 0êૂ કર#, 

ઈìાએલીઓએ ãયાર) તેમના †ુiટ âયવહાર અને હઠ#લા ર#ત અપનાવવાનો ઇનકાર કયö  

(Aયાય^િૂતîઓ 2:17, 19). 
 

cુથની વાતાI તમારા િવશે અêણી હોઇ શક) છે.આ પાઠમા ંતમને એક મ8હલા સાથ ેરàૂ કરવામા ંઆવશે ! 

તમામ પ8ર*ચત છે અને સ2ંvૃિત, લોકો અને ઇઝરાયેલીઓના દ)વનો ભગેો કર) છે. 
 

?Z,-%: વાચંો Vથ 1 
 

• આ :કરણમા ંઅ(રો ઓળખો 

• પ8રä2થિત ôુ ંછે? 

• િનણIયો ôુ ંછે? 

 

:[.*?9: 
 

1. !મ !મ તમે છદંો વાચંો 1-4 vુuંુબ ચાટI : 
  ________________________      ___________________________ 

      (પિત)    (પ7ની) 
 

 __________________  ________________  _______________  __________________ 

  (0<ુ)                       (પ7ની)                          (0<ુ)                          (પ7ની) 
 

2. આ પ8રવાર Tાથંી આâયા અને શા માટ) તઓે છોડ# ગયા ({લોક 1)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. તેઓ Tા ંરહ)વાOુ ંપસદં કLુï ({લોક 2)? ______________________________________________ 
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4. ઓપાહ અને cુથ સાથ ેબનં ેદ#કર#ઓ મોઆબથી બનં ેહતા. નાઓમીના vુuંુબન ેôુ ંથLુ ં        

({લોક 3-5)? ___________________________________________________________________ 

5. ôુ ંસમાચાર મોઆબમા ંનાઓમી પહRZયા ({લોક 6)? ____________________________________ 

6. °ીઓ ઘર) પરત ફરવા માટ) અને àુડાહને ર2તે બહાર જવા માટ) તૈયાર છે મા ંનાઓમીએ પોતાની 

દ#કર#ઓને ôુ ંકÜુ ં{લોક 8? _______________________________________________________ 

તેના આશીવાIદ ôુ ંહતો? 

• ભગવાન હોઈ શક) છે _________________________________________________ 

• ભગવાન હોઈ શક) છે _________________________________________________ 

 

7. °ીઓની :િત87યા ôુ ંહતી ({લોક 10)? ______________________________________________ 

8. શા માટ) નાઓમી આ<હ કર) છે ક) તઓે ઘર) પાછા ફર) છે (છદંો 11-13)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ઓપાIહ ôુ ંકર) છે ({લોક 15)? ______________________________________________________ 

cુથ ôુ ંકર) છે? __________________________________________________________________ 

10. નાઓમીએ િવનતંી કર# ક) cુથ તેના લોકો અને તનેા દ)વોમા ંપાછા ફર) છે. cુથનો જવાબ ôુ ંહતો? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Vથ નાઓમી છોડવાની ના હતી મા< ^7ૃL ુતેણીની સાCમુાથંી અલગ કરશે. 

11. તેથી, બે °ીઓ બેથલહ)મમા ં:વાસ કરતી હતી તેમના આગમન કારણે çબૂ જગાડવો કારણે 

બેથલેહ)મની °ીઓએ 0છૂóુ:ં ___________________________________________________ 

12. નાઓમી ઇZછતા હતા ક) લોકો તેના †ુઃખની હદ êણશે. નામ નાઓમી Cખુદ અથI થાય છે હવે ત ે

(કથ 20) _______________________ કહ)વાય છે તેનો અથI ôુ ંછે? _______________________ 

13. તેણીએ તેણીના Qવનન ેક)વી ર#તે જોયો ({લોક 21)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. {લોક 22 ôુ ંથLુ ંછે ત ેસારાશં આપ ેછે નRધ કરો ક) Vથને મોઆબી, નાઓમીની દ#કર# તર#ક)ના 

સદંભIમા ંબનાવવામા ંઆવે છે. વષIનો સમય ôુ ંહતો? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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:\.*,$: Qવતા એકદમ સરળ છે.અહÄ એક †ુકાળ આવી હતી.તેમના પ8રવારમા ંએક િવદ)શી દ)શ છે 

ãયા ંખાx પદાથI ઉપલNધ છે તે 2થળે ખસેડવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ંમોઆબમા ંરહ)તા હતા 7યાર) °ીના પિત ^7ૃL ુ

પાòયા હતા અને તેણીન ેબ ે0<ુો સાથ ેછોડ# દ#ધી હતી.તેના 0<ુો લHન કયાI અને ક)ટલાયં સમય પછ# 

તેઓ પણ ^7ૃL ુપાòયા. <ણ િવધવાઓ ઘર) પાછા ફર) છે. એક સસરા તેના પ8રવારને પરત ફયö અન ેબીQ 

સસરાએ તેની સાC ુસાથ ેરહ)વાનો આ<હ કયö અને સાથે મળ#ને તેઓ બેથલહ)મમા ંપરત આâયા. 
 

બેથલેહ)મની °ીઓન ેડાઇથાઇલ માનતા હતા ક) આ °ી ! આવી હતી તે નાઓમી હતી, નામો મહ7વના છે. 

નાઓમીOુ ંનામ Cખુદ છે, પરંY ુનાઓમીએ આ નામનો ઇનકાર કયö હતો અન ેતે મારા કહ)વાવા માગંતી 

હતી ! કડવી છે. 
 

cુથ વાચંો 1: 20-21. તે ôુ ંકહ) છે ક) ભગવાન ેતેના માટ) ôુ ંકLુï છે? 

 

•  "âયવહાર કયö છે" _______________________________________________________” 

•  "લાâયા છે _____________________________________________________________” 

• "àુબાની આપી છે ________________________________________________________” 

• "લાâયા છે _____________________________________________________________” 

નાઓમીના Qવનમા ંકડÇુ ંલાHLુ,ં નાઓમીના Qવનમા ંકોઈ સાV ન જણાયલેી †ુ: ખદાયી ઘટના છે, તેના 

પિત અને દ#કરાઓ ^7ૃL ુપાòયા હતા.તેણે પોતાOુ ંQવન આનદંથી હટાવી દ#wુ ંહY ુ.ં નાઓમીના 

પ8ર:ે™યમા ંતેણી માનતી હતી ક) તેની ä2થિત એ છે ક) તે ôુ ંછે ભગવાન તેના પર :ા+ત કર# હતી. તેમણ ે

ભગવાન ભગવાન ઓલમાઇટ# તેના માટ) આ કLુï માનતા હતા. તે કડવો °ી હતી.  
 

A]7^7_7: આપણા Qવનમા ંસજંોગો અને પ8રä2થિતઓ આપણન ેકડવા બની શક) છે.અમે નાઓમીની 

!મ, આપણા સજંોગો માટ) ભગવાનન ેદોષ આપી શક#એ છ#એ.અમે Qવનન ેકડવો બનાવવા અને તેન ે

ખાલી, †ુઃખ અને કમનસીબીથી ભર)gુ ંહોવાનો આ(ેપ કર# શક#એ છ#એ. Qવન એ †ુઃખની :87યાનો એક 

ભાગ છે પરંY ુPતમા ંઆપણે ક)વી ર#તે Qવીôુ ંતેની પસદંગી સાથે જ રહ#એ છ#એ. ôુ ંઆપણે કડવાશ 

અને રોષના Qવન Qવીએ છ#એ? *બનજVર# :} છે: úુ ંQવનને ક)વી ર#ત ે:િતસાદ આ0ુ?ં તે સમયે ãયાર) 

તે મા< ખાલી અને †ુઃખ સ0ંણૂI? ___________________________________________________________ 

તમારા Qવનમા ંકઈ વ2Yઓુ નોમ (Cખુદ) Oુ ંQવન દશાIવે છે? _________________________________  

______________________________________મારાOુ ં(કડÇુ)ં? __________________________________ 
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A*30$*: હ) ભગવાન, Tાર)ક Qવન ઘટનાઓ અને સજંોગોથી ભરવામા ંઆવે છે ! †ુઃખ અને †ુઃખ ઉ7પ´ 

કર) છે. úુ ંતમાર# êતને દોષ આ0ુ ં• ંઅન ેતમે દોષારોપણ કcંુ •,ં કારણ ક) મારા કડવાશ, ખાલીપíુ,ં †ુ: ખ 

અને કમનસીબીના કારણે úુ ંતમાર# પાસેથી નીકળ# êé •.ં ! માર# કડવાશને મટાડવાની ઇZછા રાખ ેછે, 

મારા ખાલીપણન ેભર) છે અને મને †ુઃખ અન ેકમનસીબીના દમનમાથંી ^:ુત કર) છે. ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9*/ : 

 

?Z,-%: Vથ વાચંો 2. !મ તમે વાચંશો તમે ત ેએક નવા પા< સાથે રàૂ કરવામા ંઆવશે. 
 

• નÇુ ંપા< કોણ છે? 

• આપણે તેના િવશ ેôુ ંશીખી શક#એ? 

• નાઓમી અને Vથ સાથે તનેા સબંધં ôુ ંછે? 

к?#7: 
1. અમે {લોક 1 મા ંકોને મળ#એ છ#એ? ________________________ આપણે તનેા િવશે ôુ ંશીખી 

શક#એ? _______ ________________________________________________________________ 

2. Vથ ôુ ંકરવા માગતો હતો ({લોક 2)? ________________________________________________ 

3. તે Tાથંી પીડાઈ હતી ({લોક 3)? ___________________________________________________ 

4. બોઆઝે તેના ફોરમેનને ôુ ં0છૂó ુ ંઅન ેફોરમેનની 8રપોટI ôુ ંકર# (છદંો 5-7)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. બોઆઝ ôુ ંcુથ દશાIવે છે (છદંો 8-9)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. cુથે ક)વી ર#તે જવાબ આ+યો ({લોક 10)? _____________________________________________ 

7. બોઆઝે તેણીને ! બધી બાબતો િવષ ેકÜુ ંહY ુ ંતનેે કÜુ.ં પછ# તે તેના બ ેઆશીવાIદો  આપે 

છે({લોક 12): 

 એ. ભગવાન લો __________________________________________________________ 

 બી. તમે :ા+ત કર# શકો છો _________________________________________________ 

8. એક િવદ)શી cુથ તર#ક) એક નોકર છોકર# કરતા ંઓછ# ઊભા હતી. તેમ છતા,ં {લોકમા ંતેમને ôુ ં

0છૂó ુ ંVથ 13? __________________________________________________________________ 

9. બોઝે પોતાના કામદારોને  ôુ ંCચૂના આપી હતી({લોક 15-16)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. બોઆઝની દયા અન ેઉદારતા મા< Vથન ેઆશીવાI8દત કરતી નથી, પણ નાઓમી પણ નથી cુથ 

સા!ં Cધુી Cરુ(ા મા ંમળેવલે. તેણીએ અડધો બસની જવ આપીન ેઅને બોઆઝની ઉદારતાએ તેને 

નાઓમીને જવ સાથે ઉદાર બનાવવાનો મોકો આ+યો, ! બાક# રહ)લો હતો. નાઓમીએ Vથને ôુ ંકÜુ ં

({લોક 19)? ____________________________________________________________________ 

11. નાઓમીએ Vથને બોઆઝ િવષે ôુ ંકÜુ?ં તે કોણ હતો ({લોક 20)? __________________________ 

12. {લોક મા ં21 Vથ તનેા સાC ુમાટ) êણ ચાg ુરહ) છે તે અને બોઆઝ વZચેના :સારની તમામ 

:87યાઓ.  

 

 એ. નાઓમીએ Vથન ેôુ ંકરવાની :ેરણા આપી ({લોક 22)? _____________________________ 

 બી. ક)ટલા સમયથી cુથ ખતેરમા ંરહ) છે? ____________________________________________ 

 સી. cુથ આ બધા સમય Tા ંરહ)તા હતા? ___________________________________________ 

 

:\.*,$: 0નુિનîયમ 25: 5-6 આપણન ેનાઓમીના †ુઃખની સમજણ આપ ેછે.સામાAય ર#તે આ પäં:તઓ 

કહ) છે ક) જો કોઈ માણસ ^7ૃL ુપામશ ેઅને 0<ુ વગરની તેની પ7નીને છોડ# દ)શે તો તે âયä:તનો ભાઈ તેની 

િવધવા સાથે લHન કરશે. ભાઇ તેના પિતના પ8રવારના નામ પર :થમ રાખનાર નથી. ãયાર) બોઆઝ Vથ 

તરફ દયા અને vૃપા બતાવ ેછે, 7યાર) નાઓમી 8ટ+પણી કર) છે, "તેણે Qવતા અને ^તૃકો :7યેની દયા 

દશાIવવાOુ ંબધં કLુï નથી. 
 

ãયાર) નાઓમી બોઆઝને "અમારા સગા-8રડ#મર" તર#ક) વણIવે છે 7યાર) તે કહ) છે ક) તે vુuંુબOુ ંનામ Qવતં 

રાખવાની જવાબદાર# ધરાવે છે. Vથ સાથે લHન કરવા બોઆઝની યúદૂ# કાયદા હ)ઠળ જવાબદાર# હતી.આ 

^તૃ પિતની બધી િમલકતની બાબતમા ંપણ સા§ુ ંછે. લવેીટ#કસ 25: 25-28 કહ) છે ક) જો કોઈ âયä:ત 

ગર#બ હોતી અને તેની ક)ટલીક સપંિè વેચવાની જVર હોય, તો નQકના િવકાસને વેચી દ)વામા ંઆવતો 

હતો અથવા વેચી દ)વામા ંઆવતો હતો તે વેચવાનો હતો. આ પાઠમા ંબાદમા ંસગા-8રડ#મરની mિૂમકા અને 

જવાબદાર#.  
 
 

9*/ ; 

:#`: cુથ 2 મા ંઆપણ ેબે િવિશiટ લા(*ણકતાઓ, એક માણસ બોઆઝ અને બીQ °ી cુથ નો િવચાર 

કર#એ છ#એ, યાદ રાખો, આ એક :ેમની કથા છે. Vથ 4 મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) બોઆઝ Vથ સાથે લHન 

કર) છે. તેમના સબંધંો િવકાસ આ બીê :કરણમા ંછે. ચાલો બોઆઝને :થમ àુઓ: 
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1. cુથ 2: 8-9 પર ફર#થી વાચંો Vથન ેબોઆઝની Cચૂનાઓ ôુ ંહતી? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

         બોઆઝ Vથની સલામતી અને ર(ણ િવષે *ચzિતત હતો. તેની Cચૂનાઓ યાદ.  

2. cુથ 2: 14-16 વાચંો cુથ માટ) બોઝની જોગવાઈઓ ôુ ંહતી? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

બોઆઝને પણ *ચzતા હતી ક) cુથ પાસે 0રૂતી જોગવાઈઓ છે. તે ફ:ત એટgુ ંજ ઇZછતો ન હતો ક) 

તેના પાસે ખાવા માટ) 0રૂY ુ ંખાx હોય, પણ નાઓમીન ેભેKુ ંકરવા માટ) 0રૂY ુ ંઅને વેચવા 0રૂY ુ ં

નથી. 

3. ઈbર) મOiુયને તેની પ7ની અને પ8રવાર માટ) ર(ણ અને :દાન કરવાની PતગIત ઇZછા ઉ7પ´ 

કર# છે. બોઆઝે Vથ સાથે સકંળાયેલા માગIમા ંઆ લા(*ણકતાઓ દશાIવી. મોટાભાગે આwિુનક 

સમયમા ંઆ Kણુો બ´ે રા¨યા અને નકાર# કાઢÕા ંછે. એફ)િસઅAસ સoટ પોલમા ંપાઊલે 0cુુષોન ે

પોતાની પ7નીને :ેમ કરવાની સલાહ આપી હતી !મ જ *É2ત ેચચIન ે:ેમ કયö હતો અને તેના 

માટ) પોતાOુ ંQવન આ+Lુ ંહY ુ.ં થોડો સમય કાઢો અને સમયનો િવચાર કરો ãયાર) તમે તેની પ7ની 

માટ) એક માણસનો :મે જોયો છે. ! માણસ તેની પ7નીની ર(ા માટ) અને તેની ઇZછા 0રૂ# 

કરવાની ઇZછા દશાIવ ેછે તનેા ?ારા ôુ ંકહ)વાLુ ંહY ુ?ં ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

હવે cુથ પર એક નજર કર#એ: 

1. cુથ 2: 7, 10, 13, 23 વાચંો. Vથના કયા પા<ના ંKણુો તમે જોશો? 

એ.  કલમ 7: _____________________________________________________________ 

બી.  કલમ 10: ____________________________________________________________ 

સી.  કલમ 13: ____________________________________________________________ 

ડ#.  કલમ 23: ____________________________________________________________ 

2. 1 પીટર 3 મા,ં સoટ. પીટર °ીઓન ેએક Æત8રક સØદયIની રચના કરવા માટ) :ો7સાહન આપે છે ! 

Tાર)ય નરમ અને ન– ભાવનાની Cુદંરતા નથી. તીતસને પ< લખીન,ે પોલ પાઊલે °ીઓને 

આદરભાવ અને દયા અને vૃત¶તા (ટાઇટસ 3) ને :ો7સાહન આપવા :ો7સાહન આ+Lુ.ં Vથના 

Qવનમા ંઆ Kણુો ક)વી ર#તે દ)ખાઈ આવે છે? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આ સમય ેથોડો સમય લો અને િવચાર કરો ક) ãયાર) તમે તેના પિત માટ) પ7નીનો :ેમ જોયો છે. ! 

મ8હલાઓએ તેમના માટ) તણેીના આદરને વાતચીત કર# હતી તે ^જુબ ôુ ંકરવામા ંઆâLુ ંહY ુ ં

અથવા તેણીએ તેના પિત :7યે ન–તા, શાિંત, દયા અને vૃત¶તા :7યે :િતબ] છે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. બોઆઝે cુથ તરફ અને cુથ ?ારા બોઆઝ :7યે ! :ેમ âય:ત કયö હતો તે બીêના :ેમ અને 

એકની અિનિ±ત Æત8રક Cુદંરતાને ક)વી ર#તે અસર કર) છે? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

A*30$*: પાછા પગલા ંલો અને તે *ચ< પર નજર) નજર રાખો ક) તમ ેિવપર#ત ક)વળ સબંધંીઓન ે

:િત*બz*બત કરો છો ક) ôુ ંપા8રવા8રક સ\યો, પિત / પ7ની, âયવસાય સહયોગી અથવા િમ<ો, ભગવાનન ે

તમને :ેમના ંKણુો આપવાOુ ંકહો, ! બનંનેે મારા :ેમને :િત*બz*બત કર) છે. 0cુુષો અને °ીઓમા ંતફાવતો 

^કૂ# બદલ અને તે જ તફાવતો 0છૂવા બદલ આભાર. ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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,2#E. 

 

cુથની વાતાI ચાg ુરહ# હતી, એ cુથને Cચૂનાઓ આપી હતી.આ Cચૂનાઓ અસામાAય અસામાAય હોઈ શક) 

છે પરંY ુતે સ2ંvૃિત માટ) યોHય છે ક) !મા ંઆ સ\યો હો2ટ થાય છે, !મ તમે cુથન ેનાઓમીના શNદો 

સાભંળો છો, તે જણાવે છે ક) cુથ ôુ ંકરવાOુ ંકહ) છે. તણેીએ તેના આશીવાIદથી અને તેના વચનથી તેને 

આQQ કર#ને :િત87યા આપી છે. તમ ેઆ પાઠમા ંઅ\યાસ ચાg ુરાખતા તેના માટ) તેના વચન માટ) 

àુઓ. 
 

તે બોઆઝન ેcુથ સાથે લHન કરવાને શા માટ) રા¨યો હતો? તે સા(ીઓન ેક)મ 0છેૂ છે ક) તે બચાવકતાI સાથ ે

વાતચીત કરવા માટ) આâયો છે? આ એAકાઉAટરOુ ંપ8રણામ ôુ ંઆâLુ?ં વડ#લોની હાજર#મા ંôુ ંCિુનિ±ત 

કરવાની જVર છે? 

 

ભગવાન બોઆઝ અન ેcુથના સઘંને 0ણૂIપણે આશીવાIદ આપતા હતા, નાઓમીએ પણ ê”Lુ ંહY ુ ંક) 

ભગવાન તેમના Qવનમા ંઆનદંOુ ંનવીનકરણ કર) છે.તેની અને cુથની સાથ ેતેમના Qવનકાળ દરિમયાન 

તે ! ર#તે સહન કર) છે તેની સમી(ા કરો. હવે ત ેઆભારદશIકાOુ ંમહાન કારણ છે. તેના િમ<ો ?ારા પૌ< 

અને :શસંા અને આશીવાIદોના તેમના શNદો, બાળકOુ ંનામ ôુ ંહY ુ?ં તેમના 0<ુ અને પૌ< કોણ હતા? 

નાઓમી તેના નવા પૌ<ની જવાબદાર# લેતી હતી, !મણે તેણીન ેઢાકંણામા ં^કૂ# દ#ધી હતી? Qવન? તમારા 

"વાળÇુ"ં કોણ ^કૂ# શક) છે? 
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?Z,-%: Vથ વાચંો 3. Vથ અને બોઝની :ેમની કથા ચાg ુછે. 

• Vથને નાઓમીના Cચૂનો 

• cુથની પહ)લ માટ) બોઝનો :િતભાવ 

• બોઝની ઉદારતા 
 

к?#7: 
1. નાઓમી Vથ માટ) ôુ ંકરવા માગતો હતો ({લોક 1)? _____________________________________ 

2. મા ંઘરની િવભાવના િવશે આપણે ôુ ંશીખી શક#એ cુથ 1: 9? ______________________________ 

3. એક ઘરની ઓફરOુ ં"આરામ" ôુ ંકLુï ક) ! િવધવા તર#ક) ખેતરમા ં:લGે8ટzગ તર#ક) Qવન ન હતી 

(cુથ 3: 1)? ____________________________________________________________________ 

4. Vથને નાઓમીના Cચૂનો ôુ ંછે ({લોક 3-4)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

cુથએ નાઓમીના આ¶ાધીનતાને 0રૂા 8દલથી 2વીકાLુï (કલમ 5). 

5. બોઆઝે ક)વી ર#તે અને Tાથંી cુથ  ન ેલીધા હતા (7-9 પäં:તઓ)? ________________________ 

6. cુથ કહ) છે ક) તે કોણ હતી? કોણે બોઆઝ êહ)ર કર# હતી ({લોક 9)?________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. મા ંબોઆઝે ôુ ંકÜુ ં{લોક 10? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. બોઆઝ ôુ ંVથOુ ંવચન આપે છે (છદંો 11-13)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. બોઆઝ ôુ ંVથOુ ંવચન આપે છે (છદંો 11-13)? ________________________________________ 

10. તે ôુ ંકરવા માટ) તેન ેCચૂના આપે છે? _______________________________________________ 

11. કોઈ પણ âયä:ત ઊઠ) તે પહ)લા ંતે તેના પગ છોડ) છે અને તેની ઓળખ કર# શક) છે. તેમણ ેôુ ં

છે.લા વ2Y ુôુ ંછે ({લોક 15)? ______________________________________________________ 

એકવાર બોઆઝ તેમની ઉદારતા દશાIવે છે કારણ ક) ત ેનાઓમી અને Vથ બનં ેમાટ) ખોરાક 0રૂો 

પાડ) છે. 



38 
 

12. નાઓમી ôુ ંથLુ ંછે ત ેશોધવા માટ) આYરુ છે અન ેVથ શેર કરવા આYરુ છે! {લોક મા ંનાઓમી 

Pિતમ Cચૂના ôુ ંછે 18? __________________________________________________________ 

cુથએ સગીર-ર#ડ#મરના ઘર) આવવાની ઇZછા êહ)ર કર# હતી. તેણે પોતાની સાCનુી 

આ¶ાપાલનOુ ંિનદશIન કLુï અને નાઓમીની ભગવાનની આ¶ાઓના આદર માટ) 0êૂ કર#. હવે 

બોઆઝના હાથમા ંબwુ ંજ રÜુ.ં બોઆઝ િવષે નાઓમી ôુ ંકહ) છે? "માણસ માટ) ______________ 

_______________________________________________________________________ “ 
 

9*/ 1 

 

:#` - 9*/ >: cુથ 3 મા ંઆપણી પાસે Kણુો છે ! 0cુુષ અને °ી બનંે તેમના સબંધંમા ંલાવે છે. :થમ 

મા ંઉ.લેખ કરવામા ંઆâયો છે cુથ 3:11. 
 

1. બોઆઝના સાથી શહ)રો સાથે Vથની :િતiઠા ôુ ંછે? તઓે તેના િવશે ôુ ંêણતા? 

______________________________________________________________________________ 

2. ઉ8કતઓના 02ુતકની ઉમદા પા<ની °ીની બોલી. આ સદંભöમાથંી આપણ ેઆ મ8હલા િવશે ôુ ં

શીખી શક#એ? 

એ. ઉ8ક મા ંôુ ંતફાવત છે તઓ 12: 4? ______________________________________________ 

બી. મા ંôુ ંતફાવત છે નીિતવચનો 14: 1? _____________________________________________ 

સી. મા ંક)વી ર#તે બાધંવામા ંઆવે છે નીિતવચનો 24: 3-4? ______________________________ 

અને ____________________________________________________________________ 

ડ#. ઉ8કતઓ 31: 10-12 - ઉમદા પા<ની પ7ની સાથે પિતનો અભાવ છે ___________________ 

3. ôુ ંએક એવી °ી છે ! તમારા મનમા ંઉમદા પા<ની °ી તર#ક) ઊભી રહ# છે? તેના આકષIક ôુ ં

બનાવે છે? _____________________________________________________________________ 

4. તેણી ! કહ) છે તે કઈ છે અને ôુ ંત ેતમારા મનમા ંઉમદા પા<ની °ી તર#ક) સેટ કર) છે? ________ 

______________________________________________________________________________ 

5. જો તમે એક °ી હોવ તો, ઉમદા પા<ની એક મ8હલાના લ(ણો ôુ ંછે? ôુ ંતમે તમારા Qવન 

અOકુરણ કરવા માગંો છો લ(ણો? __________________________________________________ 

 

&b"%к-ш$ - 9*/ 1: બોઆઝના સબંધંમા ંલાવવામા ંઆવલેી અAય Kણુવèા એ બોઆઝને આભાર# 

છે.તે 11 અને 12 ની છદંો બોઆઝન ેજવાબદાર# 2વીકાર) છે ક) cુથ એ ઉમદા પા<ની મ8હલા છે તેમણે 

જણાâLુ ંહY ુ ંક) તમેના િમ<ો અને સમાજ તેમની :િતiઠા ઠપકો ઉપર છે. 
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1. મા ંબોઆઝ કઈ નવી મા8હતી આપે છે {લોક 12? _______________________________________ 

આ માણસને સૌ:થમ લેણવેજ અિધકાર#ને 0ણૂI કર#ને અને બનાવવાથી તનેે 8રડ#મ કરવાની તક 

આપવામા ંઆવશે. જો ત ેcુથને છોડાવવા માગંે છે, તો તેને િવધવા અન ેિવદ)શી તર#ક) ગર#બી અને 

અ2વીકારના Qવનમાથંી બચાવÇુ ંસાcંુ રહ)શે, જો ક), બોઆઝ Vથને વચન આપે છે ક) જો તે vુમાર-

:ધાનો આ જવાબદાર# િનભાવવા તૈયાર ન હોય તો ôુ?ં _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેને બચાવવા, ફર# એકવાર બોઆઝ મા ંઆ<હ રાખે છે {લોક 13? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

:\.*,$: cુથ અને નાઓમી !વી િવધવાઓનો ભાિવ ઘણીવાર િનરાશાની હાલત હતો.Qવન çબૂ 

^{ુક)લ હY ુ,ં િવધવાઓને અવગણવામા ંઆâયા હતા.જો તે ગર#બીના Qવનની કાળQ લેતો હોય અન ે

ગર#બીના Qવનમા ંનબળા હોય તો ત ેિવધવા માટ) અને કાયદા માટ) આપવામા ંઆવે છે. કારણ ક) તેની 

સેવા આપવા માટ) કોઈ અAય âયä:ત નથી. જો તમાર# પાસે અAય કોઈ 0<ુો ન હોવાને કારણે અAય કોઈ 

0<ુ નથી તે મોઆબના દ)શમાથંી એક પરદ)શી હતી, દ)વે તેના િવbાસને નાઓમીને આશીવાIદ આ+યો હતો. 
 

નાઓમીને êણવા મ¥Lુ ંહY ુ ંક) બોઆઝ એક સગો-ઈô]ુ સાથી છે. તે તેના સગા-8રડ#મર (cુથ 3: 1-2) ની 

જવાબદાર# 2વીકારશે ક) ક)મ તે êણવા માટ) િશ7 cુથ. િવ2Yતૃ vુuંુબીOુ ં!નો અથI એવો થયો ક) નQકના 

સગા સબંધંી-ર#ડ#મર બની શક) છે.નQકના િવકાસન ેિવધવા સાથે લHન કરવાની ફરજ પાડવામા ંઆવી ન 

હતી.જો તે િવધવા સાથે લHન ન કર), તો પછ#ના નQકના િવbાસને ત ેતક આપવામા ંઆવી. 0<ુ પર 

પસાર થઈ êય છે. જો કોઈ સગો-ઈô]ુ âયä:ત િવધવા સાથે લHન ન કર), તો તે કંઇ જ છોડ# ન હતી. 
 

*É2તી માટ), સગો-તારનાર ઈC ુછે, તેમણે આપણન ેછોડાâયા અને અમને તેમના Qવન, ^7ૃL ુઅને 

0નુcુ7થાન ?ારા Lવુાનીમા ંગર#બી અને ^7ૃLનુા Qવનમાથંી બચાâયા. તેમણ ેઅમને છોડાâયા અને અમન ે

દ)વના પોતાના કબêમા ંલઈ લીધા. એક 8કzમત (1 કોરÄથી 6:20). અમારા 8કAસમર-ર#ડ#મર તર#ક) તેમOુ ં

બ*લદાન એ આપણી બાયંધર# છે ક) આપણે ઈbરના કબêમા ંછ#એ. અમાcંુ Qવન હવે આશા અને આનદં, 

શાિંત, આbાસન અને Qવનના સ^µૃ]થી સ^]ૃ છે. તેની સાથે કાયમ. 
 

6.#-шcd7: 1 પીટર 1: 18-19 લખો અને તમાર# યાદશä:ત 02ુતકાલયમા ંઆ પäં:તઓ ^કૂો. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

પેસેજ કાળQ0વૂIક વાચંો.તમેને ક.પના કરો ક) નર અથવા માદા, િનરાશા, િનરાશા અને ગર#બીન ેનકામી 

ગણવામા ંઆવે છે, તમે êણો છો ક) તમે ઈC,ુ તમાcંુ 8કઇAસમેન-ર#ડ#મર ?ારા બચાવી લીwુ ંછે, !ણે તમન ે



40 
 

ખાલી Qવનથી બચાâયો છે. તેના ^.ૂયવાન ર:તનો અથI એ છે ક) તમે ! ખોuંુ કLુI છે તેની (મા માટ) 

તમારા માટ) માફ કર# દ#wુ ંછે.તેના Qવનનો બ*લદાન આપણન ેતેનાથી િવ0લુ Qવન આપ ેછે. તમે ! 

CવુાતાIનો ઉપા÷£ત કયö છે તેનો આનદં માણો! તમાર# ઇAડ):સની પાછળ :શસંા અને આભાર માનવાના ં

શNદો લખીને લખો ક) ઇC ુ*É2ત તમારા ર#ડ#મર છે! 
 

9*/ : 

 

,2#E.: બોઆઝ કોઈ સમય બગાડ કર# રXો છે.તેમણે નQકના સગો-:ાણઘાતકને મળવા જઈ રXા 

છે.!મ !મ તમે આ :કરણના નો8ટસને વાચંી લો, બોઆઝ એ માણસ સાથે âયવહાર કરવાની ર#ત. 
 

?Z,-%: Vથ 4: 1-12 વાચંો અને નીચેની નRધ કરો: 

• બોઆઝની âLહૂ 

• ãયા ંઆ ઘટના થાય છે? 

• આ સમ< અäHનપર#(ા માટ) સા(ી 
 

к?#7: 
1. વાતાIનો આ ભાગ Tાથંી થાય છે ({લોક 1)? __________________________________________ 

નગર ?ાર તે 2થળ હYુ ંãયા ં0cુુષોએ એકઠા કયાI હતા અને 8દવસના ^◊ુાઓ પર ચચાI કર# હતી 

અને âયવસાયના âયવહારો હાથ ધયાI હતા. આ શહ)રની દ#વાલની જHયા હતી ãયા ંઅê”યા અન ે

^લુાકાતીઓ :વેશી અને બહાર નીકળ# ગયા હતા. 

2. બોઆઝના ંસગા-ંસગા માટ)O ુ ંઆમ<ંણ ôુ ંહY ુ?ં _________________________________________ 

3. બોઆઝે તેમની સાથે જોડાવા માટ) કોને આમ<ંણ આ+Lુ ં({લોક 2)? ________________________ 

4. શા માટ) તમને એમ લાગ ેછે ક) તેમણ ેતેમને વાતચીતમા ંઆમિં<ત કયાI છે? _________________ 

5. બોઝ 2થાયી થવા ôુ ંઇZછે છે (છદંો 3-4)? ____________________________________________ 

6. બોઆઝ કઈ બાબતન ેરàૂ કર) છે? ___________________________________________________ 

7. માણસનો :િતભાવ ôુ ંછે ({લોક 4)? _________________________________________________ 

8. બોઆઝ મા ંમાણસને કઈ વધારાની મા8હતી આપે છે {લોક 5? _____________________________ 

9. માણસ આ વખતે ôુ ંકર) છે ({લોક 6)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સગા-8રડ#મર જમીન 8રડ#મ કરવા માટ) તૈયાર નથી. 
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10. {લોક 7 આપણને {લોકમા ંôુ ંથવાOુ ંછે તેની સમજ આપે છે 8. વળતર અન ેPિતમ તબ[ામા ં

પ8રવતIન માટ) ôુ ંજVર# હY ુ?ં ______________________________________________________ 

11. અને પછ#, મા ંôુ ંથાય છે {લોક 8? __________________________________________________ 

12. {લોક 7 આપણને {લોકમા ંôુ ંથવાOુ ંછે તેની સમજ આપે છે 8. વળતર અન ેPિતમ તબ[ામા ં

પ8રવતIન માટ) ôુ ંજVર# હY ુ?ં ______________________________________________________ 

13. અને પછ#, મા ંôુ ંથાય છે {લોક 8? __________________________________________________ 

14. {લોક 9 જણાવે છે ક) બોઆઝે શા માટ) બધા વડ#લો હાજર રહ)વાની ગોઠવણ કર# અને શા માટ) 

તેમણે êહ)ર 2થળ પસદં કLુï. શા માટ)? _______________________________________________ 

15. તેઓ મા ંôુ ંસા(ી છદંો 9 અને 10? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

બોઆઝની િમલકતના હ2તગત અને 7યારબાદ પ7ની સાથે લHન કરવાના સોદાનો આજની પિ±મી 

સ2ંvૃિતમા ંâય8કતઓ કરતા ંતે અ7યતં અલગ છે. એક માણસનો શNદ ઓફરને નકાર# કાઢ) છે અને 

તે પછ# તેના એક ચkંન ેલઈને અને અAયન ેતે આપી દ) તે પહ)લા ંસા(ીઓએ આ સોદો સીલ કયö. 

કોઈ કાગળો પર હ2તા(ર કરવામા ંઆâયા નથી કોઈ કાOનૂી દ2તાવેજને નોટરાઇઝશેનની જVર 

નથી. 

16. આ બધા સા(ીઓ પહ)લા ંબોઝને િમલકત અને પ7ની મળ# હતી પછ# êહ)ર થયલેી સા(ી બોઝને 

<ણ આશીવાIદો આપે છે: _____________________________________________________ 

એ. cુથ િવષે ______________________________________________________________ 

નRધ: cુથની {લોક 11 મા ંઆશીવાIદ Vથની :જનન માટ)ની :ાથIના છે. તમન ેયાદ છે ક) લેહ અન ે

રાહ)લ, ! યાvબૂની પ7નીઓ છે. લેહની ક.પનામા ંકોઈ ^{ુક)લી ન હતી. રશલે, બીQ તરફ, મોટ# 

^{ુક)લી હતી. જોસેફન ેજAમ આ+યા પહ)લા તણેી લાબંા સમય Cધુી ઉåજડ હતી. ત ેતેના બીê 0<ુ 

બેAêિમનને જAમ આપતી વખતે ^7ૃL ુપામી. તેમ છતા,ં સાથે મળ#ન ેતેઓએ "ઇઝરાયેલOુ ંઘર 

(યાvબૂ) બાBંLુ.ં" 

         બી. બોઆઝ િવષ ે___________________________________________________________ 

નRધ: આ {લોક એÿાથાહનો સદંભI આપે છે. cુથ 1: 2 મા ંઆપણે શી¨યા ક) નાઓમી એÿાઈમના 

શહ)રમાથંી બેથલેહ)મના નગરમાથંી યúદૂાના :દ)શમા ંછે. ક)ટલાક સદંભö એÿાથાહ અને બેથલેહ)મ 

વZચે તફાવત નથી. નકશા પર બેથલહ)મ માટ) àુઓ ! બાર :êઓની જમીન બતાવે છે. 

         બી. સતંાન િવષે ____________________________________________________________ 

નRધ: કલમ 12 મા ંયúદૂા, તામર અને પેર)ઝનો ઉ.લેખ કયö છે. વાતાI ÷જનેિસસ મા ંકહ)વામા ંઆવે 

છે 38. યúદૂા !કબ ના બાર 0<ુો એક હY ુ.ં તામર ક.પના અને પેર)ઝ àુડાહ સાથ ેતેમના સઘંથી 

જAમ એક Ÿવીન હતી vુuંુબ ર)ખા પેર)ઝની છે 
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9*/ ; 

 

?Z,-%: cુથ 4: 13-22 વાચંો. બોઆઝ અને Vથના લHન પર ઈbરની આશીવાIદો નRધો. 

• બેથલેહ)મના મ8હલાઓની :િત87યા 

• બાળક સાથે નાઓમીનો સબંધં 

• પેર)ઝની પા8રવા8રક ર)ખામા ંઅ(રો, જો કોઈ હોય તો, તમે ઓળખો છો 

• cુથ ઇઝરાયેલના ઇિતહાસમા ંmિૂમકા ભજવી છે તે mિૂમકા 
 

к?#7: 
 

1. બોઆઝે Vથન ેતેની પ7ની અને Vથની ક.પના કર# અને 0<ુન ેજAમ આ+યો. નાઓમીના િમ<ો અને 

બેથલેહ)મની °ીઓના :િતભાવને તમ ેક)વી ર#તે વણIવશો? _______________________________ 

2. મા ંôુ ંકહ) છે ત ે:થમ વ2Y ુછે {લોક 14? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કારણ ક) બોઆસ ેvંુuંુબના સગો તર#ક) જવાબદાર# 2વીકાર#, નાઓમી અને cુથના ભાિવ માટ) તેનો ôુ ં

અથI થાય છે? ___________________________________________________________________ 

4. મા< ખોરાક અને આ⁄ય !વી જ જોગવાઈઓ હશ,ે પણ નાઓમીનો પૌ< હોત! નાઓમીના પિતOુ ં

નામ ôુ ંહશ?ે ___________________________________________________________________ 

5. °ીઓ ôુ ંઆપે છે તે આશીવાIદ છે? 

એ. બાળક માટ) ({લોક 14) ___________________________________________________ 

બી. નાઓમી માટ) ({લોક 15) __________________________________________________ 

6. અને, તેઓ નાઓમી સાથ ેઆશીવાIદ પાઠવે છે તેની 0<ુી તેણીની ({લોક 15) છે. cુથ િવશે તઓે ôુ ં

કહ) છે? ________________________________________________________________________ 

7. નાઓમી બાળકને લઈ êય છે, તેને તેના વાળમા ં^કૂ) છે, અને તેની સભંાળ રાખ ેછે. નાઓમીના 

ચહ)રા પર "ગવI <ાAડમા" લખી શકાય નહÄ ક)મ ક) તણેી તેને તનેા vુuંુબ અને િમ<ોને બતાવી દ) 

છે? તેણીની વાળÇુ ંફર# એક વાર ભર)gુ ંછે. તેણીના :ેમમા ંપૌ< છે. બાળકને નામ આપવામા ં

આâLુ ંહY ુ?ં _________________________________ uૂંકમા ંઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) તેના 0<ુ 

________________________________ કોણ બAયા હતા અને તેના પૌ< ___________________ 

બAયા હતા. cુથ 8કzગ ડ)િવડ મહાન દાદ# બની હતી 
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A]7^7_7: 
• નાઓમીના સજંોગો ક)વી ર#તે બદલાઈ ગયા છે તે Bયાનમા ંલેÇુ ંનહÄ પરંY ુ:કરણ 1 મા ંત ે

કડવી °ી હતી અને તેOુ ંનામ મારા હY ુ.ં હવે :કરણ 4 મા ંતે સ^દુાય ?ારા સાત 0<ુોની 

સરખામણીએ વw ુઆશીવાIદ મ¥યા હતા! ક)ટલાક લોકો અને ઘટનાઓ ક) ! તેમના Qવનમા ં

ફc્ ગ લાâયા: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• :કરણ 1 મા ંcુથએ પોતાની માYmૃિૂમ છોડ# દ#ધી હતી અને બધી જ િસTો8રટ# ક) ! તેણીને 

સાCનુી કાળQ લેવા માટ) ઉઠાવી હતી. તેણીની વફાદાર# તેને એક નવી જમીન, નવા લોકો, 

નવી સ2ંvૃિત, અને નવા ઈbરમા ંલાવી. ભગવાને નાયમી સાથે બેથલહ)મમા ંઆવવા માટ)ના 

તેના િનણIયન ેસAમાિનત કLુï છે, જો તે ગર#બી અને :િતvળૂતાનો અથI થાય છે. ક)ટલાક લોકો 

અને ઘટનાઓની સમી(ા કરો ! તેમના Qવન માટ) આશીવાIદ લાવ ેછે: ________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• એક િનiઠાવાન માણસ તર#ક) બોઆઝને :શસંા કરવામા ંપણ મદદ કર# શકYુ ંનથી. તેમણે 

તેમના શNદ રાખવામા ંતઓે એક સગો-ઈô ુ*É2ત તર#ક) જવાબદાર# લેવાથી ડરતા ન હતા. તે 

ન[# કરY ુ ંહY ુ ંક) નાઓમી અને Vથને બચાવનાર વગર છોડવામા ંઆવશ ેન8હ. તમેણે કર)લી 

ક)ટલીક બાબતોની સમી(ા કરો અને કÜુ ંક) આ મ8હલાઓના Qવનને આશીવાI8દત કરો: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9*/ D 

:#`: 
 

• આ વાતાIમાનંા પા<ોએ અમને અAય લોકો માટ) ખાસ કર#ને િવધવાઓ માટ), અમાર# સભંાળની 

િવચારણા કરવા માટ) પડકાર આ+યો છે. િવb સરકારના ક)ટલાક દ)શોમા ંજV8રયાતથી પીડાતા 

લોકોને મદદ કરવા માટ) ક.યાણ કાયI7મો 0રૂા પાડ) છે. કોઈ પણ :} ઉઠાવી શકતો નથી: જો 

સ^દુાયમા ંરહ)લા િમ<ો અને vુuંુબો ગર#બો, જV8રયાતમદંો, િવધવા અને અનાથ, બેઘર અને 

m ૂ̈ યા ંલોકોની સભંાળ રાખવાની જવાબદાર# સભંાળે તો ôુ ંત ેસ2ંથાઓ જVર# હશ?ે ãયા ંતમે 

જVર હોય તે માટ) તમે તમાર# êતને :ધાન અને દ)ખભાળ તર#ક) àુઓ છો? તે vુuંુબીજનો કોણ 

છે !ને તમે જVર Bયાનમા ંલો છો ક) તમે વw ુêણીજોઈને સેવા આપી શકો છો? તમે આ :}ો 

સાથે vુ2તી કરો છો તેમ તમાર# નોટ~કુમા ંતમારા ક)ટલાક િવચારો લખો છો. 
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• :કરણ 4 મા ંઅમે સા(ીઓના આશીવાIદ બોઝ (છદંો 11-12) અને °ીઓના નાઓમી (14-15 

કલમો) માટ) આશીવાIદ આ+યા હતા. સા(ીઓOુ ંઆશીવાIદ સગાઈ અથવા લHનના આશીવાIદ 

!Çુ ંછે અને °ીઓના આશીવાIદ નવા બાળકના જAમ સમયે આશીવાIદ છે. અમે એક નવા 

બાળકના જAમ સમયે નવો8દતો માટ) ટો2ટ અને 0cુુષો વZચે િસગાર પસાર !વા સમાન 

પરંપરાઓOુ ંસચંાલન કર#એ છ#એ. એક (ણ માટ) િવચાર કરો, જો તમન ેલHનના 8રસે+શનમા ં

કAયા અને વરરાêને આશીવાI8દત કરવાની તક આપવામા ંઆવી હોય. તમે ôુ ંકહ# શકો છો ક) 

! દંપતીને આશીવાIદ આપશે અને ! લોકો આશીવાIદમા ંતેમના 8દલમા ંજોડાવાની તક 

એસેòબલ કરશે તેમને આપી શક)? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

• આગળના સમય ેતમે તમેના બાળકના જAમ સમય ેમાતા-િપતાને અ*ભનદંન આપવા માટ) સ(મ 

છો તેÇુ ંિવચાર કરો, માતાિપતા તર#ક) અને તે વધતા બાળક માટ) તમારા માટ) ôુ ંઆશીવાIદ 

હોઈ શક)? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

cુથઃ વાળÇુ ંએ :ેમ અન ેપોષણની જHયા છે.ãયાર) બાળકને વાળÇુ ંપડ¢ુ ં7યાર) બાX સકં)ત હતો ક) બાળક 

તમાcંુ હY ુ.ંVથ 4:16 કહ) છે ક) "નાઓમી બાળકન ેલઈ ગઈ અને તનેે તેના વાળ વડ) ^કૂ# દ#ધી અને બAયા. 

તેની નસI. "પ<કાર ક) તેના માતાિપતા, દાદ#, કાકા, િવ2Yતૃ પ8રવાર) અથવા ગાઢ િમ< છે, તમારા બાળકને 

બાળક લાવવા માટ) તકો શોધી શકો છો. તે એવી જHયા છે ãયા ંકથાઓને કહ)વામા ંઆવે છે અને વાચંવામા ં

આવે છે.આ લેપ એવી જHયા છે ãયા ંખોરાક અને પોષણ મળેલ છે અને માણવામા ંઆવે છે, તે 2થાન ãયા ં

બાળકને ભગવાનની બાબતોમા ંસવંધIન કરવામા ંઆવે છે, તે બાઇબલની વાતાIઓ, બાઇબલના પાઠો અન ે

બાઇબલના સ7યો શીખવ ેછે. વાળÇુ ંત ેજHયા છે ãયા ંબાળકને ભગવાનના :મેની રàૂઆત કરવામા ંઆવે 

છે, ãયા ંબાળકને Cધુારવામા ંઆવે છે અને શીખવવામા ંઆવે છે, નકારવામા ંનથી ક) 7યQ દ)વામા ં

નથી.તમાર# યાદ રાખો ક) કોઈના વાળ પર બેસીન ેતમને યાદ છે, તમને ôુ ંયાદ છે? ôુ ંલાગણીઓ અને 

લાગણીઓ આવે છે તમારા મન? ôુ ંતમાર# યાદ છે? અને લાગણીઓ હકારા7મક ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
કોઈ âયä:ત ક) ! તમ ેતમાર# આZછાદન પર ^કૂ) છે અને તેની કાળQ રાખી શકો છો, અAય લોકોની Æખો 

ઘણીવાર :ેમના વાળ માટ) રડતી હોય છે. કથાઓ ôુ ંકહ)વાની જVર છે તે ôુ ંહોઈ શક) છે? લોકોના શNદો ôુ ં

હોઈ શક)? _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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A*30$*: :m ુદ)વ, સવIશä:તમાન િપતા, !ણે મન ેતમાર# પાસે લાâયો છે, તમે મન ેપકડ# લીધો છે અને 

મને તમાર# ઝાડ#મા ંલાâયો છે.તમે મન ેતમાcંુ બાળક બનાવી દ#wુ ંછે અને મને તમારા 0<ુ તર#ક) તમામ 

અિધકારો અને િવશેષાિધકારો આપી દ#ધા છે. úુ ંતમાર# પાસે આવવા માKં ુ• ંઅને તમે હમંેશા ંમન ે

2વાગત કરો, આ માટ) úુ ંતમને આભાર માOુ ં• ંઅને ક)વી ર#તે કcંુ • ંતમારા સ7યો શીખવવામા ંઆવ ેછે, તે 

જHયા ãયા ંઅAય આવે છે અને સાભંળ# શકાય છે, 2વીકારવામા ંઅને :ો7સા8હત કર# શક) છે. ___________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aa: Vથની ~કુ બાઇબલની ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ ~કૂ તર#ક) શામેલ કરવામા ંઆવી છે તે કદાચ એક કારણ 

હોઇ શક) છે? ___________________________________________________________________________ 

સકં)ત: Vથ 4: 18-22.  
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લેસન <ણ 

:$; 9/<*$ 
7;$% .*) 

> ?; !2:" >-1 - ?; !2:"$9 '4. 

 
 

 
 

,*#$$% X*4х% : 

 

ઝાખંી       23 

પ8રચય       24 

પાઠ 3: 1 સેòLઅુલ 1-2 

• સેòLઅુલની વશંાવળ#     25 

• હ)́ ાહના વચન      27 

• શીલોહની જનy      28 

• હ)́ ા ભગવાનમા ંઆનદં     29 

• એલીના સAસ      30 

• ભગવાન પહ)લા ંમ<ંી     32 

 

 

 

 

 



47 
 

:$; 9/<*$ 7;$% .*) 

 

 

,2#E. 

 

પાઠ 3 મા ંઅમ ેબે નવા પા<ો, હ´ાહ અને સેòLઅુલને રàૂ કયાI છે. બનંેએ ^{ુક)લ સજંોગોમા ંપોતાને 

મ¥યા, જો ક), બનંેએ આ¶ાભગં0વૂIક :mનુા વચનને :િતભાવ આ+યો. હા´ાની પ8રä2થિત ôુ ંહતી? શા માટ) 

તે આÇુ ં^{ુક)લ હY ુ?ં તેના િવcુ] ઉ{ક)રણી અને આ(ેપો કયા હતા? 

 

બwુ ંિનરાશાજનક દ)ખાય છે, પરંY ુઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) ":mએુ તેને યાદ છે." ભગવાન હા´ાન ે

mલૂી ગયા નહોતા પરંY ુતણેીને તેના Åદયની :ાથIના આપી હતી. તેણીએ તનેા 0<ુ સેòLઅુલને જAમ 

આ+યો. હા´ા ભગવાન વચન ôુ ંêણો તણેી પાસ ેતનેા 0<ુના Qવન પર :ભાવ પાડવાનો થોડો સમય 

હતો પરંY ુતેણે તેOુ ંવચન સાચવી રા¨Lુ ંભગવાનની :િત87યા ôુ ંહતી? તેના :િતભાવને તમ ેઆ±યI 

પામી શકો છો તમારા :િતસાદ ôુ ંહોઈ શક) છે ત ેBયાનમા ંલો? 

 

અમે આ પાઠમા ંએલીના 0<ુો િવશે પણ શીખી રXા છ#એ. અમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) આ 0<ુો નાલાયક 

0cુુષો હતા. શા માટ) તઓે નાલાયક ગણવામા ંઆવતા હતા? તેઓ તેમના Qવનને પરા7પર દ)વના પાદર# 

તર#ક) ક)વી ર#તે Qâયા? તેમના પા<ને શોધો આ 0cુુષોના પયાIવરણમા ંએક Lવુાન માણસ તર#ક) 

સેòLઅુલને વધતા જતા િવશે જણાવો. એલીના 0<ુો અને સેòLઅુલ વZચેના તફાવતનો િવચાર કરો. 

એલીના 0<ુો તેમના િપતાના :ભાવ હ)ઠળ હતા. તેમના વલણ અને પા< તેમના 0<ુો Qવન મારફતે 

:િત*બz*બત કરવામા ંઆવી હતી. 
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:$; 9/<*$ 7;$% .*) 

 
 

,*# : 

9*/ > 

 

:\.*,$: સેòLઅુલ છે.લા Aયાય^િૂતîઓ પૈક#Oુ ંએક હY ુ.ં તેમની વાતાIને :થમ સેòLઅુલમા ંકહ)વામા ં

આâLુ ંછે. :થમ :કરણ ક)ટલાક િવ*ચ< નામો અન ે2થાનોથી :ારંભ થાય છે. તમાર# બાઇબલમા ંનકશાને 

ફ)રવો ક) ! િવિવધ êિતઓ ?ારા જમીન પર કબજો કર) છે. નકશાનો ઉપયોગ કર#ને, આ 2થાનોને શોધો: 1) 

એÿાઈમની જમીન યúદૂા, દાન અને *બAયામીનના દ)શોની ઉèર) આવેલ છે. 2) એÿાઇમનો પહાડ# દ)શ ! 

^ુ̈ ય7વે એÿાઈમના પિ±મી :દ)શ છે. અન ે3) 0વૂI અને *બથલેના ઉèરમા ંશીલોહ રાઠમાઇમ અથવા 

રામામા ંસદંભI આપવામા ંઆવે છે, પરંY ુતમારા નકશામા ંઆ નગર શામેલ નથી. તે આશર) 15-18 માઇલ 

િશલોહથી દ*(ણે ä2થત છે. એકવાર તમે આ સાઇŸસ નકશા પર ä2થત કર# લીધા પછ# તમે અâયવä2થત 

હશે. 
 

આગળ, ક)ટલાક નામો આપવામા ંઆવે છે. આ નામો સòેLઅુલની વશંાવળ# છે. તનેા િપતાOુ ંનામ 

એ.કાનાહ છે. અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ત ે_________________________________ (આ *બz†ુએ અમારા 

અ\યાસમા ંઆ નગરન ેરામા તર#ક) ઓળખવામા ંઆવશ)ે છે. તેમના પૈYકૃ 0વૂIજો લેિવની vુળના ªફ#એચ 

હતા. ªફ#આ એÿાઇમના પવIતીય :દ)શના હતા. 
 

• એ.કાનાહના િપતા હતા ____________________________________________________ 

• તેમના દાદા હતા _________________________________________________________ 

• તેમના મહાન-દાદા હતા ____________________________________________________ 

• તેમના મહાન મહાન દાદા હતા _______________________________________________ 

 

અમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) એ.કાનાહની બે પ7નીઓ છે: __________________ અને _________________ 

આ પૈક# દર)ક પ7નીઓ િવશ ેôુ ંકહ)વાLુ ંછે? __________________________________________________ 

 

તેમ છતા,ં આ નામો યાદ રાખÇુ ંતમન ેઅને મારા માટ) મહ7વ0ણૂI લાગYુ ંનથી, તેમ છતા,ં ઈìાએલીઓન ે

ખબર છે ક) તેમના પ8રવારની પ±ાદm ૂ?ારા લોકોની ઓળખ આપવામા ંઆવી હતી અમે એવી †ુિનયામા ં

રહ#એ છ#એ ! સરનામાઓં અને નગરો, વેબ સાઇŸસ અને ઇમઇેલ સરનામાઓં, સામા÷જક Cરુ(ા અને 
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એકાઉAટ નબંરોનો ઉપયોગ કર) છે. આ મા8હતી અAયો િવશે અમને જણાવે છે અને અમે Tા ંશોધી શક#એ 

છ#એ એકના વશંને ê”યા પછ#, ઈìાએલીઓ 2થાનાતંર કરવા અને તેઓ ãયા ંરહ)તી હોય 7યા ંસ^દુાયની 

Pદરની :િતiઠા êણવા મદદ કર) છે. 
 

e.*.*.: ચાલો 1 અને 2 પäં:તઓમાથંી મા8હતીનો ઉપયોગ કર#ને થોડ#ક કવાયત અજમાવીએ. આ 

પાઠમા ંઆપણ ેસેòLઅુલના પા< િવશે શીખીôુ.ં આ બ ેકલમોમા ંઆપણન ે! જણાવવામા ંઆâLુ ંતેમાથંી 

આપણે શ^એૂલ િવશે પહ)લથેી જ ôુ ંê”Lુ ંછે, તે જAòયા પહ)લા પણ? તે હશે ... 
 

એ. ઇ 0<ુ ___________________________________________________ 

બી. ઇ દ)શમાથંી _______________________________________________ 

સી. તે આરમા ંQવશ ે___________________________________________ 

ડ#. !નો પૌ< ________________________________________________ 

ઈ. તેમના મહાન મહાન-મહાન-દાદા ઝેડ હશે _________________________ 

 

 

?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 1: 3-20. તમન ેવw ુનામો મળશ ે! તમારા માટ) િવ*ચ< હોઈ શક) છે. આ 

અê”યા નામો અને 2થળોથી †ૂર નમÇુ ંનહÄ. તેમન ેલખો અન ેવાચંન રાખો. અમે અમારા અ\યાસમા ં

પાછળથી તેમના િવશે શીખીôુ.ં તમે વાચંતા હો ત ેમાટ) જોવાની વ2Yઓુ: 
 

• દર)ક વષá એ.કાનાએ ôુ ંકLુï? 

• એ.કાનાહના ઘરમા ંôુ ંQવન હYુ?ં 

• હ)́ ાહની :િત¶ા 

• એલીના આરોપ અન ેઆશીવાIદ 

• હા´ા ગભIવતી છે અને તનેા 0<ુ છે 

 

9*/ 1 

к?#7: 
1. દર વષá રામાહથી શીલોહ Cધુીના એ.કાનાહની ^સુાફર#નો હ)Y ુôુ ંહતો? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

શીલો ઇઝરાયેલનો ધાિમîક ક)Ak હતો. આ મડંપ 7યા ંઆવેgુ ંહY ુ ંઅને દર વષá ઈìાએલી 0cુુષોએ 

િશલહને ભગવાનની ઉપાસના કરવા અને બ*લદાનો આપવા માટ) યા<ા કરવાની જVર હતી. 
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2. {લોક 3 મા ંઆપણે <ણ નવા અ(રો સાથે રàૂ કર#એ છ#એ. િપતા ______________________ છે 

તેમના બે 0<ુો ___________________ અને __________________ છે. એલી ટ)બરનેકલમા ં:^ખુ 

યાજક તર#ક) સેવા આપતા હતા અને તેના બ ે0<ુો ભગવાનના પાદર#ઓ તર#ક) કામ કરતા હતા. 

3. અમે પિનનાહ િવશે ôુ ંêણીએ છ#એ ({લોક 4)? ________________________________________ 

4. મા ંહ)નાહ િવશે આપણે ôુ ંશી¨યા {લોક 5? ____________________________________________ 

5. મા ંહા´ા અને પિનનાહ વZચેના સબંધં િવશ ેઆપણે ôુ ંશીખી શક#એ {લોક 6? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. પિનનાહના સતત ખરાબ વતIનથી હા´ાની :િત87યા ôુ ંહતી? _____________________________ 

7. એ.કાનાહનો હા´ાને ôુ ંજવાબ હતો? તે ôુ ં0છેૂ છે તે <ણ "શા માટ)" :}ો છે ({લોક 8)? 

એ. શા માટ) ______________________________________________________________? 

બી. શા માટ) _____________________________________________________________? 

સી. શા માટ) _____________________________________________________________? 

8. છેવટ), તે ôુ ં0છેૂ છે? ______________________________________________________________ 

તમે અ›ાહમની પ7ની સારાહ અને યાvબૂની પ7ની રાહ)લ !વી બીQ °ીઓના અ\યાસમાથંી યાદ 

કર# શકો છો, !મણે તેના પિતને શરમ લાવી હતી. તેણીને સામા÷જક ર#તે 2વીકારવામા ંઆâયો ન 

હતો અને જો તે આમ કરવાOુ ંપસદં કર) તો તેના પિત તેની æટાછેડા કર# શક) છે. 

9. હ)́ ાહ શીલોહમા ંછે. ભોજન સમા+ત થાય છે ત ેમડંપમા ંછે ãયા ંપાદર# એલી બેઠો હતો. 

ભાવના7મક ર#તે તે <ાસદાયક છે તે *બz†ુને રડવા લાગી છે ક) ત ેખાઈ શકતી નથી તેમણે ભગવાન 

માટ) :ાથIના કર) છે. તે મા ંબનાવેલી :િત¶ા ôુ ંછે {લોક 11? 

એ. "જો તમે કરશે __________________________________________________________ 

બી. "અન ેનહ# ____________________________________________________________ 

સી. "પછ# úુ ંચાલશ ે________________________________________________________ 

ડ#. "અને ના ______________________________________________________________ 

10. હ)નાહ ભગવાન ?ારા mલૂી શકાય ન8હz માગંો હતી તણેીને યાદ રાખવા માગે છે તણેીએ 0<ુની ભેટ 

માગે છે પછ#, તેણીએ તેને ભગવાનન ેપાછો આપવા માટ) :િત¶ા લીધી અને તઓે તેમના 

Qવનના તમામ 8દવસો Cધુી ના*ઝ8રત થશે. બીê નાàુકને યાદ કરો ક) નાઝીર#ત કોણ હતા. 

Aયાયાધીશો 13: 7, 24 àુઓ. _______________________________________________________ 

11. સમી(ા કરો: તેનો અથI ôુ ંહતો ક) તેનો 0<ુ ના*ઝર બનવાનો હતો? નબંર 6: 2.  ____________ 

________________________________________________________________________ 

12. એલીએ ôુ ંઅવલોકન કLુï અને તેમણે ôુ ંકLુï ({લોક 12-14)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. હ)́ ાહને ગેરસમજ હતી. તેમણે છદંો મા ંપોતાન ેમાટ) ôુ ંકÜુ ં15 અને 16? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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14. એલીએ ભગવાનની આશીવાIદ તેના માટ) અને આશીવાIદ આ+યા હતા ક) ભગવાન તે બધાને 0છૂશ ે

કયા નRધપા< ફ)રફારો થયા ({લોક 18)? _____________________________________________ 

15. કલમ 19 અન ે20 આપણા ંÅદયને çશુી માટ) કારણ આપે છે. હ)́ ાહ ક.પના બાળકOુ ંનામ ôુ ંછે? 

_____________________________ તેના નામનો અથI ôુ ંછે? _____________________________ 

 
 

9*/ : 

,2#E.: હ)́ ાહ એક બાળક માટ) ઝખંના હતી છે.લ ેત ેગભIવતી થઈ અન ેએક 0<ુને જAમ આ+યો અને 

તેણે તેન ેસેòLઅુલ નામ આ+Lુ.ં તેના આનદં ક.પના! તેની કલકં †ૂર કરવામા ંઆવી હતી. તે લાબંા સમય 

Cધુી ઉåજડ ન હતી. 1 સેòLઅુલ 1:19 કહ) છે ક) ભગવાનને તેના યાદ છે. ભગવાન હ)નાહ mલૂી ગયા છો? 

આ સદંભIમા ં"યાદ રાખÇુ"ં શNદનો અથI થાય છે ક) ભગવાનએ પગલા ંલીધા ંતેમણે એક 0<ુ માટ) તેની 

:ાથIના પર કામ કLુï. મOiુય મOiુય તર#ક) આપણ ેસમQ નહÄ શક#એ ક) શા માટ) ભગવાન ક)ટલાકની 

:ાથIના પર કાયI કર) છે અને અAય લોકોની :ાથIના પર કાયIવાહ# કરતા નથી. ભગવાન કાયI કર) છે, જો ક), 

પરંY ુકદાચ અમાર# પસદંગીની ર#ત અથવા સમય નથી. આપણ ેôુ ંêણીએ છ#એ ક) ઈbર) હા´ાને યાદ 

છે. 
 

પિન´ાહની સતત ઉપહાસની લાગણી એટલી લાબંી રાહ જોવી પછ#, હ)́ ાહ ઉજવણી કર# શક) છે. પરંY ુ

હ)́ ાહએ પણ યાદ કરાâLુ ંક) તેણીએ પોતાના 0<ુને તેમના Qવનના તમામ 8દવસો માટ) ભગવાનને પાછા 

આપવાOુ ંકLુï હY ુ.ં 
 

 ?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 1: 21-28. 
• ક.પના ક)વી ર#તે હ)́ ા ભગવાન માટ) તેમના Qવન માટ) સેòLઅુલ તૈયાર કર) છે 

• હા´ાની લાગણીઓની ક.પના કરો કારણ ક) તે બાળકન ેછોડ#ને ઘર) પરત ફર) છે. 

• એલીને હ)́ ાહના િવદાય શNદો ôુ ંહતા? 

 

к?#7: 
1. શીલોહમા ંએ.કાનાહના વાિષîક બ*લદાનનો સમય આવી ગયો હતો. બધા જ પ8રવાર ગયા, હ´ાહ 

અને સેòLઅુલ િસવાય બધા. હા´ાએ ન જવાOુ ંપસદં કLુï તેણ ેએ.કાનાહને ôુ ંકÜુ?ં ____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મા ંએ.કાનાહની :િત87યા ôુ ંહતી {લોક 23? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સારમા ંતેણે તણેીને ! ⁄ેiઠ િવચાર કયö ત ેકરવા કÜુ ંઅને કÜુ ંક) ભગવાનની ઇZછા 0ણૂI થશે. 
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A]7^7_7: 
• તેથી, હ)́ ા પોતાના 0<ુ સાથે ઘર) રહ# હતી એક નમ2કાર અને સેòLઅુલ †ૂધ છોડાવવાના આ 

સમય દરિમયાન હ´ાહના મનમા ંકયા િવચારો પસાર થયા તે આ±યI પામYુ ંનથી. સમયનો ઉøવ 

થવો જ જોઈએ તેના હા2ય અને ÆC,ુ તેના ભૌિતક િવકાસ, 7ોલ શીખવા, ચાલવા અને ચલાવવા 

માટ), તેના :થમ શNદો અન ેર^Qુ :વો+સના હમંેશા યાદદા2ત તેણીના Åદયમા ંરાખવાની 8કzમતી 

2^િૃતઓનો િવચાર કરો. તમે તમારા Qવનમા ંખાસ વખતની યાદોન ેપકડ# રાખવાનો :ય7ન કરો 

છો તે વખત ôુ ંછે, ! તમે Tાર)ય mલૂી જતા નથી? ________________________________ હ´ા 

*ચ<ો લેવા અને તમેને કોòપે:ટ 8ડ2ક પર સાચવવા અથવા vુuંુબ અને િમ<ોને બતાવવા માટ) એક 

27)પ~કુ બનાવતી અસમથI છે. યાદદા2ત મા< તનેા Åદય અને મનમા ંભડંાર થઈ શક) છે.  
 
 

к?#7: 
1. સમય આવી ગયો. તેમણે †ૂધ છોડાâયા હતા અને ત ેબ*લદાન અને 0êૂ માટ) િશલોહ વાિષîક S)ક 

માટ) સમય હતો શ^એૂલની સાથ,ે તેણે ! વ2Yઓુ લાવી હતી તે ôુ ંહતી? 

______________________________________________________________________________ 

તેઓને દ)વન ેઅપIણ ચઢાવવામા ંઆવલેા બ*લદાન માટ) લાવવામા ંઆâયા હતા. હા´ાહની :િત¶ા 

0ણૂI થવાની હતી. 

2. અમને ખબર નથી ક) સેòLઅુલ કયો Çમુન હતો પરંY ુ†ૂધ છોડાવવાની :થા <ણ વષIની હતી. 

{લોક 24 મા< Cચૂવ ેછે ક) તે çબૂ નાનો હતો. િનઃશકંપણ,ે તમે <ણ ક) ચાર વષIના àુવાનો સાથે 

(ણોનો આનદં માણો છો. Qવનની આ éમર) બાળકન ેવણIવો: __________________________ 

________________________________________________________________________ 

માતાિપતા તેમના 3 અથવા 4 વષIના àુએ છે તે જોવાOુ ંિવચારો. તઓે તમેના બાળક મા ંલઇ 

આનદં વણIવે છે: ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

3. તેઓએ બળદને માર# ના¨યા અને બાળકન ે:^ખુ યાજક એલી સમ( રàૂ કLુï. હા´ાએ તેને ôુ ં

કÜુ?ં __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેઓએ બળદને માર# ના¨યા અને બાળકન ે:^ખુ યાજક એલી સમ( રàૂ કLુï. હા´ાએ તેને ôુ ં

કÜુ?ં __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

હ)́ ાહએ ભગવાનને શ^એૂલ આપવાOુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ ંઅને તે આ (ણે છે ãયાર) તે તેણીને ! 

આ+Lુ ંહY ુ ંતે પા• ંઆપ ેછે. {લોક 28 કહ) છે, "અને તેમણે 7યા ંભગવાન 0êૂ." છેવટ), હ´ાહ, 
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એ.કાનાહ અને બાક#Oુ ંvુuંુબ રામા પાછા ફયાI પરંY ુસòેLઅુલ તેમના Qવનના બધા 8દવસ 

ભગવાન પહ)લા ંમ<ંી ટ)બરનેકલ પર છોડ# હતી. 
 

9*/ ; 

6.#-шcd7: સેòLઅુલના િવનાય રામામા ંપાછા ફરવાOુ ંક.પના કરવી ^{ુક)લ છે. આ માબાપના મનમા ં

ôુ ંચાલી રÜુ ંહY ુ?ં અમે 1 સેòLઅુલ 2 મા ંહ)́ ાહની :ાથIનાથી ચાવીએ છ#એ. થોડો સમય લો અને {લોક 

એક વાચંો. હ)́ ાહ) કÜુ,ં "મારા _________________ _____________________ _______________ મા.ં" 

એકને એÇુ ંલાગYુ ંનથી ક) તેઓ ઘર) પાછા ફયાI 7યાર) તેમની ભાવના ઉછાળતી હતી. 

િનઃશકંપણે, તે †ુ: ખી હતી અને થોડ# પગ નીચે એક çટૂ) છે. કોઈ િ:ય âયä:ત પાસેથી અલગ થÇુ ં†ુઃખOુ ં

કારણ બને છે. પરંY ુતે ટ)બરનેકલમા ંશ^એુલ છોડ#ને જતા, હ)́ ાએ તેના પા<Oુ ં:દશIન કLુï ! તેના 

વફાદાર :mનુે ê”યા અન ેતેના પર ભરોસો ^કૂવા લાHયા. "માcંુ Åદય :mમુા ં:સ´ છે." 

 

હબા[ૂક ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ Pત તરફ uૂંકા 02ુતક છે. હબા[ૂક 3: 17-18, તે સમય િવશે બોલે છે ãયાર) 

આપણે ! કંઈ ઈZછ#એ છ#એ તે ન પણ હોય અને હQ પણ અમ ેઆન8ંદત હોઈôુ.ં બાX સજંોગો ?ારા 

આનદંની િનધાI8રત નથી. ભગવાનમા ં2થાપલેી âયä:તના સબંધંને કારણ ેÅદયની çશુી Åદયની ä2થિત છે. 

ãયાર) આપણે ભગવાનને ઓળખીએ છ#એ અને તેની સાથે સબંધંમા ંQવીએ છ#એ, તેનો અથI એ નથી ક) 

આપણે હમંશેા આપણા સજંોગો અને પ8રä2થિતઓથી çશુ રહ#ôુ.ં તેમ છતા,ં એનો અથI એ થાય છે ક), 

અ2પiટ આનદં ઈCનુે êણી શકશે, ! આપણા સવIમા ંબધા છે. 
 

ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પäં:તઓ લખી અને તેમને યાદ રાખો. છદંો PQર ઝાડ, kા(, ઓ*લવ પાકો, ઘટેા ં

અને ઢોર િવષે વાત કર) છે. તમારા પોતાના Qવનનો િવચાર કરો તમાર# પોતાની *ચzતા PQર Ç(ૃો િવશ ે

હોઈ શક) ન8હz, પરંY ુતમે એક *É2તી પ7ની શોધવા િવશે *ચzતા કર# શક) છે તમાર# *ચzતા kા( ન હોઈ શક) 

પરંY ુતે નોકર# શોધી રહ# છે અથવા 2વZછ આરોHય અહ)વાલ :ા+ત કર# શક) છે. ફર#થી, તમાર# *ચzતા ઢોર 

ન હોઈ શક) પરંY ુતમાર# *ચzતા ગભIવતી હોઇ શક) છે અને બાળકને જAમ આપી શક) છે. તમારા Qવનની 

*ચzતાઓ ôુ ંછે? ôુ ંતમ ેએમ કહ# શકો છો ક) આ તમામ માગં, ઇZછાઓ, જV8રયાતો અને *ચzતાઓ હોવા છતા,ં 

"úુ ં:mમુા ંઆનદં પામીશ; úુ ંમારા તારણના દ)વમા ંઆનદં માíુ ં•?ં "તમારા િવચારો: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

A*30$*: મારા Åદયમા ંતમે çશુી અOભુવે છે, હ) :m!ુ તમે મારા Qવનનો આનદં છો. તમ ેમારાથી 

િવપ8રત સજંોગો અને પ8રä2થિતઓ હોવા છતા ંમન ેઆનદં આપ ેછે. úુ ંકોઈ િ:ય âયä:તના હાિનને †ુઃખ 

કર# શvંુ •,ં પરંY ુમારા Åદયમા ંતમે આનદં અOભુવે છે. úુ ંQવનસાથી વગર Qવવાની એકલતા સાથે 
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સઘંષI કર# શvંુ • ંપરંY ુમારા Åદયમા ંતમે આનદં અOભુવે છે. úુ ં†ૃFiટમા ંકોઈ ઉક)લ સાથે કારક#8દ¿નો 

પીછો કર# શvંુ • ંપરંY ુમારા Åદયમા ંતમે આનદં અOભુવે છે. મારા માટ) તમારા મહાન :ેમને લીધે મારો 

આનદં વા2તિવક છે. úુ ંકોણ • ંઅથવા úુ ંôુ ંકcંુ • ંઅથવા કLુï છે તે છતા ંતમે મન ે:ેમ અને 2વીકાર# શકો 

છો. અમારા સબંધંો ^ળૂ અને તમારા દ#કરા, ઈC ુ*É2ત, મારા ઉ]ારક પર આધા8રત છે. આભાર! હ´ાહની 

!મ આ! úુ ં8હzમતથી :ાથIના કcંુ • ંઅને તમને 0•ૂ ં• ંઅને મન ેયાદ કcંુ •.ં úુ ંતમને કહો ક) મન ેન 

mલૂીએ. આ 8દવસે úુ ંતમન ેસબધંમા ંયાદ કcંુ •.ં _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

9*/ D 

,2#E.: આ પાઠ એલીના 0<ુો, હાઈનાહના 0<ુ શ^એુલ અને એ.કાનાહની સરખામણી કર) છે. આ બે 

ભાઇઓ અને સેòLઅુલના વતIનને તેમના પા<Oુ ંસાર બતાવે છે. તેમ છતા ંઅમન ેખબર નથી ક) 

સેòLઅુલનો સમય ટ)બરનેકલમા ંહતો 7યાર), આપણે êણીએ છ#એ ક) તે çબૂ નાનો હતો. તેમના 

માતાિપતાના સીધી દ)ખર)ખ વગર પણ, આપણ ેઆ બાળકના િવકાસને ભગવાનના બાળક તર#ક) êણીએ 

છ#એ. 
 

?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 2: 12-21. નીચેનાનRધ કરો: 
• એલીના 0<ુોની બ*લદાન માસંની :થા 

• ટ)બરનેકલમા ંLવુાનો તર#ક) સેòLઅુલની :Çિૃè 

• હા´ાહ અને એ.કાનાહ માટ) એલીOુ ંઆશીવાIદ 

• સેòLઅુલની Çµૃ] અને પ8રપ:વતા 
 

e.*.*.: ચાલો વાતાIના ત¡યો પર નજર કર#એ ... 

1. એલીના 0<ુો  િવશ ેઆપણે કઈ પહ)લી વ2Y ુêણીએ છ#એ({લોક 12)? ______________________ 

_________________________________ અને ________________________________________ 

2. છદંો મા ં13 અને 14 અમે ઇઝરાયેલી ભગવાન માટ) બ*લદાન આપવા માટ) Shiloh ખાતે ટ)બરનેકલ 

આâયા 7યાર) પાદર#ઓ અ\યાસ અને કાયIવાહ# ôુ ંહY ુ ંકહ)વામા ંઆવે છે: 

એ. માસં ક)વી ર#તે તૈયાર થLુ?ં _____________________________________________________ 

બી. પાદર# નોકર ôુ ંકLુï? _________________________________________________________ 

સી. પોટમાથંી ! માસં પાછો મેળâયો હતો ત ેકોણે મળેâLુ?ં _______________________________ 
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:\..$: એલીના 0<ુો ôુ ંકર# રXા છે તેની ગભંીરતા સમQ શક) તે પહ)લા ંઆપણે સમજÇુ ંજોઈએ ક) 

ભગવાન લોકો ! વતી બ*લદાન છે ત ેલોકો માટ) વતી કરવામા ંઆવે છે. કાસંાની <ણ પાખંીવાળો કાટંો 

અથવા માસંના uકૂડાને માસંને úકુમ કહ)વામા ંઆવYુ ંહY ુ.ં લેવીટ#કસ 3: 3-5મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) 

બ*લદાન આપેલા :ાણીOુ ંચરબી એ પસદંગીOુ ંમાસં હY ુ ંઅને વેદ# પર બિન¬ગ લાકડા પર બનેલી માસંની 

અપIણ પર સળગાવÇુ.ં {લોક 5 કહ) છે ક) આ "ભગવાનને çશુી __________ સાથે ___________ તકનીિત 

આપતો હતો." 1 સેòLઅુલ 2:15 મા ંઅન ેનીચ ેજણાવાLુ ંછે ક) પાદર#નો સેવક એવી âયä:ત પાસે આવશે ! 

બ*લદાન અને ____________________________________________________________ બનાવશે. નોકર 

______________________________ ને 2વીકારશે નહÄ. તે મા< ______________________ માગતા હતા. 
 

એલીના બે દ#કરા હોફની અને ફ#નહાસ, યાજકોમાનંા બે હતા ãયાર) તેમના િપતા :^ખુ યાજક તર#ક) સેવા 

આપતા હતા. હોફની અને ફ#નહાસે નોકરને કા§ુ ંમાસંની માગણી કરવા માટ) મોક.યો, !થી બટ)લÄગ માટ) 

પૉ*લŸસ અન ે2ટ#:સ પસદં કર# શકાય. કા§ુ ંમાસં હàુ પણ ચરબી હશે અને ચરબી તે પોતાન ેમાટ) ôુ ં

ઇZછે છે. િનયમ અOસુાર ચરબીને આગ ?ારા અપIણ કરવામા ંઆવે છે, ! :mનુે આનદંદાયક છે  

(લેવીટ#સ 3: 3-5). 
 
 

к?#7: 
 

1. હોફની અને ફ#નહાસે મા< પાદર#ના સેવકને જ મોક.યો ન હતો ક) !ણ ેમાસંને કા§ુ ંમાસં 

માગવાની બ*લદાનો અપIણ કર#, પરંY ુતેમણે માણસને ôુ ંકરવાની ના પાડ#? ________________ 

2. તેમણે માગણી કર# ક) એક âયä:ત તરત જ માસં પર બ*લદાન આપ ેછે અથવા ({લોક 16) _____ 

________________________________________________________________________ 

3. {લોક 17 તમેના પાપ િવશે ôુ ંકહ) છે? ________________________________________________ 

4. ભગવાનની kFiટએ તેમના પાપને એટલા મહાન ક)મ બનાવી?_____________________________ 

!ઓ તેમના શNદ અને તેમની ઇZછાને êણતા હોય અને હàુ પણ તેમની પોતાની ઇZછા :માણ ે

કરવાOુ ંપસદં કર) છે, તેમના પોતાના માગI પર જવાOુ ંપસદં કર) છે. નીચેની પäં:તઓ àુઓ અને 

અAય શNદો ! િતર2કારOુ ંવણIન કર) છે તે શોધો. 
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      ?4)90  шN)9 :$; шN)?f g=9 h ]7#6к*#$% ?.' +,; ); 
 

1 શ^એૂલ 2:29 

 

 

િનગIમન 23:21 
 

 

ગણના 14:11 

 

 

ગણના 15:31 
 

 

યિમîયા 7: 21-26 

 

 

માલાખી 1: 2 

 

 

5. 1 સેòLઅુલ 2:22 આ ભાઈઓOુ ંબીàુ ંvૃ7ય ભગવાન :7યે િતર2કાર દશાIવે છે. અમ ેôુ ંકÜુ ંછે? 

______________________________________________________________________________ 

6. {લોક 18 ન ેમોટાભાગના શNદ સાથે રàૂ કરવામા ંઆવ ેછે "પરંY.ુ" પરંY ુપછ# શ^એુલ 7યા ંહતો. 

આ {લોક ôુ ંકર) છે તે અમને જણાવે છે? ______________________________________________ 

7. આ {લોકમા ંઆપણે ôુ ંકÜુ ંછે ક) છોકરો પહ)ર# રXો છે? __________________________________ 

એફોદને િનગIમન 28: 6-14 મા ંવણIવવામા ંઆâLુ ંછે. પાદર#ઓ ?ારા આ કપડાના પહ)રવામા ં

આવતા હતા. હક#કત એ છે ક) તે *લનન એફોદ પહ)ર# રXો છે ત ેદશાIવે છે ક) તે યાજકપદ માટ) 

તાલીમમા ંહતા. આ વેબ સાઇŸસ મદદVપ થઈ શક) છે અને એફોદની *ચ<ો આપી શક) છે: 
http://www.domini.org/tabern/highprst.htm and http://www.keyway.ca/jpg/priest.jpg 

8. દર વષá તેમની માતાએ તમેને ôુ ંલાâLુ?ં _____________________________________________ 

આ ઝ\ભો ક)ટલો ખાસ હતો! દર વષá હ)́ ા તેના 0<ુન ેમcુરદાની Çµૃ]મા ંમોuંુ બનાવશે. દર વષá ત ે

અને એ.કાનાહએ તેમને ફર#થી જોયા હોવાOુ ંઅOમુાન કLુï. 

9. એલીએ આ માબાપને આપલેો આશીવાIદ ôુ ંહતો ({લોક 20)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ભગવાન હા´ા તરફ vૃપા„ કામ કLુï તેણીએ ક.પના કર# અને _________ 0<ુો અને __________ 

0<ુીઓન ેજAમ આ+યો. 

11. મા ંશમાએલ િવશ ેôુ ંકહ)વાLુ ંછે {લોક 21? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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9*/ G 

2#i";dш$: થોડો સમય લો અને આ <ણ Lવુાન 0cુુષોના Qવનની સરખામણી કરો. 
 

1. હોમોફ#ની અને ફ#નહાસની સેòLઅુલની Yલુનામા ંસ0ંણૂIપણે અલગ અ*ભગમ હતો  અOસુાર 

તેમના QવનOુ ંBયાન ôુ ંહY ુ1ં સેòLઅુલ 2: 15-17? ____________________________________ 

યાજકો માટ) પરમેbર ?ારા 2થાિપત િનયમો ન હોવા છતા,ં આ ભાઈઓ િવવાદા2પદ અને 

વપરાશકતાIઓ હતા. તેઓ લોકો પાસેથી લીધો તેઓ ભોગ બAયા ! માણસ પાસથેી લીધો તેઓ 

તકોમાOં ુથી લીધો. તઓે ભગવાન પોત ેલીધો અને તઓેએ પોતાના 2વાથy આનદં અને લાભ માટ) 

! બwુ ંલીwુ ંતે પસદં કરવાOુ ંપસદં કLુï. તેઓએ દ)વ :7યે િતર2કાર કયö. 

2. સેòLઅુલOુ ંવલણ ત◊ન અલગ છે કારણ ક) આપણે છદંો 18-21 àુઓ. આ {લોકોમા ંઆપણે 

êણીએ છ#એ ક) શ^એૂલને યહોવાને આપવામા ંઆâયો હતો, ભગવાનની સેવા કરતા હતા, અને 

:mનુી હાજર#મા ંઉછયાI હતા. સેòLઅુલOુ ંવલણ ભગવાન હYુ ંતેમના Qવનમા ંત ેભગવાન સાથે 

સબંધં ધરાવતા હતા. તેમણ ેપોતાના Qવનને પોતાના નથી ગ”યા, પરંY ુતેમના આનદં અને 

તેમના હ)Yઓુ માટ) ઉપયોગ કરવા માટ) ભગવાનન ેઆપવામા ંઆવલેા Qવન તર#ક). (નRધ: યાદ 

રાખો, તે એક નાઝીર# હતો, ! ભગવાનના પિવ< ઉપયોગ માટ) અલગ રાખવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં) અન,ે 

સેòLઅુલ ટ)નáનáલ ખાતે ભગવાન સમ( તેના Lવુાન Qવનનો સેવા કરતા હતા. તે êણતો હતો ક) 

તેમના QવનOુ ંકાયI સેવા તર#ક) કરવામા ંઆâLુ ંહY ુ,ં ! સેવાને Pત ેભગવાન માટ) કરવામા ંઆવી 

હતી. તે ભગવાનની હાજર#મા ંQવન Qવતો હતો. ત ેêણતા હતા ક) તે કોણ હતો અને કોની ત ે

0êૂ અને :ેમ કર) છે. ભગવાન તેમને çશુી અન ેતેમના Qવનના તમામ 8દવસો તેમની હાજર# 

સાથે સેòLઅુલ આશીવાIદ. {લોક 26 આ Lવુક િવશે ôુ ંકહ) છે? ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

:#`: તમારા પોતાના Qવનની િવચારણા કરવા માટ) સમય આપો. અમે સેòLઅુલના Qવન પર જોLુ ં

તેમ તમારા Qવનને જોજો. 
 

1. તે ભગવાન માટ) આપવામા ંઆવી હતી ôુ ંતમ ેમાનો છો ક) તમાcંુ Qવન ઈbરની મા*લક#મા ં

2થાનાતં8રત થLુ ંછે? ક)ટલાક માટ) તેમના બા;+ત2મા સમયે આવી. બા;+ત2મા એ ãયાર) âયä:તને 

પાપોની (મા મળે છે અને તે ઈbરના પ8રવારમા ં:ા+ત થાય છે. આ બwુ ંજ શT બALુ ંહY ુ ં

કારણ ક) ઈC ુઆપણા ચેäòપયન તર#ક) આâયા હતા, પાપ અને શેતાનન ેQતી લીધા ંઅને િપતા 

અને પિવ< અન ેAયાયી બનાâયા. િપતા અને 0<ુ અન ેપિવ< આ7માના નામે બા;+ત2મા પામેલા 

âયä:ત તર#ક) ઈbર િપતાના :ેમાળ હાથમા ં:ા+ત થાય છે. પછ# દર)ક ભગવાનન ેઆપવામા ંઆવે 
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છે! બા;+ત2મામા ંત ેઆપણા Qવન પર દાવો કર) છે અને અમને તેમOુ ંકહ)Ç ુ ંêહ)ર કર) છે! ôુ ં

ભગવાનએ તમારા Qવન પર દાવો કયö છે? તેમની શä:ત તમન ેતેના પર િવbાસ કરવા માટ) 

સ(મ કર) છે ãયાર) ત ેતમને કહ) છે: "__________ (તમાcંુ નામ) _______________, મo તમન ે

છોડાâLુ ંછે; મo તમને નામથી બોલાâયો (કહ)વાય છે); તમે મારા છો "(ઇસયૈાહ 43: 2). તમારા 

િવચારો: ________________________________________________________________ 

2. ભગવાન પહ)લા ંસેòLઅુલ મ<ંી આ પહ)લેથી જ 1 સેòLઅુલ 2:11 મા ંજણાવવામા ંઆâLુ ંછે. તેમના 

Qવનનો અથI અને હ)Y ુહતો કારણ ક) તે êણતા હતા ક) !મને તમેણે સવેા આપી હતી. તેમના 

કામ એક :ે(કોની પહ)લા ંકરવામા ંઆવી હતી એલીના 0<ુો ôુ ંકર# રXા હોવા છતા,ં સેòLઅુલOુ ં

કામ ભગવાન પોતે માટ) કરવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં 

3. આપણે આપણા દƒ િનક Qવનમા ંQવીએ છ#એ તેમ ઘણી વખત આપણે અથI અન ેહ)Y ુશોધી શકતા 

નથી. અમે અમારા Qવનન ેનકા^ુ ંઅને અભાવ ^.ૂય તર#ક) ગણીએ છ#એ. ôુ ંબની શક) ક) આપણે 

બીêઓની નજરમા ંમહાન બનÇુ ંજોઈએ? ôુ ંએ હોઈ શક) ક) આપણ ેસેવા આપવાન ેબદલે સેવામા ં

લેવાની ઇZછા રાખીએ છ#એ? સેòLઅુલ çશુીથી સેવા આપતા, ભગવાનની સવેામા ંસેવા આપતા 

હતા, ãયાર) મોટાભાગના લોકો તેમની સેવા િવષે êણતા હતા અને હàુ ઓછા લોકોએ તેમOુ ં

મ<ંાલય 2વીકાLુï હY ુ.ં 
 

એ. તમે ક)વી ર#તે તમાર# સવેા, તમારા મ<ંાલય, તમાcંુ કામ Bયાનમા ંલો છો? ________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. તમે ક)વી ર#તે êણી શકો છો ક) અAય લોકોની સેવામા ંતમે પણ :mનુી સવેા કર# રXા ંછો, 

તમારા Qવનમા ંક)ટલો ઉ7સાહ અને આનદં આવ ેછે? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. હોફની અને ફ#નહાસ ભગવાનની અવગણના કર) છે તઓે તેમના Qવનમા ંતેમની હાજર#ને 

2વીકાLુï નહોY ુ ંઅને ત ે:માણે Qâયા. સેòLઅુલ, બીQ બાàુ, ભગવાનને êણતા હતા અને તેમની 

હાજર#મા ંQવેલા Qવનમા ંçશુી તે ભગવાન સાથેના સબંધંમા ંરહ)તા હતા તે êણીને ક) તે તેમને 

છોડશે નહÄ અથવા તેન ેછોડશે ન8હ. તમારા Qવનના કયા િવ2તાર (ઓ) મા ંતમને આવા Cરુ*(ત 

આરામ મળે છે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ભગવાન સેòLઅુલ પર તેમનો :ેમ આપે છે સેòLઅુલએ ઈbરની vૃપા મેળવી ન હતી ભગવાન 

સેòLઅુલ પોતાના હોવાનો દાવો કયö હતો. પરમેbરના અપમાિનત :ેમ, તેમની vૃપા, તેમને 

આપવામા ંઆવી હતી. આ એ જ અિનવાયI :મે છે ! તે તમને અન ેમારા માટ) આપે છે. 

પરમેbરનો :ેમ એ કંઈ નથી ક) ! આપણે કમાવી અથવા લાયક કર# શક#એ. 
 

 



59 
 

A*30$*: આ!, ભગવાન, !મ úુ ંમાcંુ Qવન Bયાનમા ંરાçુ ં•,ં úુ ંતમારો આભાર માOુ ં• ં... 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 

અને 
3. ______________________________________________________________________________ 

 

úુ ંમારા Qવનમા ંઅ^કુ âયä:તઓ િવશે તમાર# સાથ ેવાત કરવા માKં ુ• ં!નો અથI મને એટલો જ થાય છે 

... 
 

1. ______________________________________________________________________________, 

2. ___________________________________________________________________________અને 

3. ______________________________________________________________________________. 

 

ભગવાન ઇC,ુ મને તમ ેસેવામા ંQવન Qવતા હોવાના Qવનને Bયાનમા ંરાખીન ેસ(મ બનો. úુ ંતમારા 

માટ) ! કLુï છે તે બધા પર úુ ંિવચાcંુ • ંક) úુ ંતમાર# હાજર#મા ંQવી રXો • ંત ેતીÂ êગVકતા સાથે Qવી 

શvંુ ... ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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?24 :=> @4; 79"%, =- AB2! 
 

 

,2#E. 

 

એક Lવુાન તર#ક), સેòLઅુલ મ8ંદરમા ંરહ)તા હતા. આ આગામી વાતાI એક રા<ે થાય છે ãયાર) સેòLઅુલ 

તેના પલગં પર બોલતી હતી. ભગવાન શ^એુલ કહ)વાય છે તેના :િતભાવOુ ંઅવલોકન કરો. તેને કોન ે

બોલાવવામા ંઆâયો હતો? ભગવાન શ^એૂલ માટ) એક સદં)શ હતો. સદં)શ એ સદં)શ આપવા માટ) આYરુ છે, 

ખાસ કર#ને એલી સાથે. શોધવા માટ) ભગવાન સદં)શ ôુ ંહY ુ ંôુ ંથઈ રÜુ ંહY ુ ંઅન ેતે શા માટ) ભગવાન માટ) 

નાçશુ હતી? 

 

આગળના વષöમા ંથયેલી ઘટનાઓએ શ^એૂલને યહોવાના :બોધક તર#ક) 2થાિપત કરવામા ંમદદ કર# (1 

સેòLઅુલ 3:20). :થમ સેòLઅુલના નીચેના :કરણોમા ંઆ કથાઓમાથંી ક)ટલીક êણો ઇઝરાયેલીઓ સાથે 

ôુ ંથLુ ંતે શોધો, કરારના આકI પર, અને ઇઝરાયલ સામે લડતા શä:તશાળ# †ુ{મનો માટ). êણો ક)વી ર#તે 

એલીOુ ં^7ૃL ુથLુ ંઅને તેના બે 0<ુો સાથે ôુ ંથLુ.ં  
 

સેòLઅુલ ભગવાન માટ) વફાદાર રXા પરંY ુકરાર ના આકI લાબંા સમય Cધુી ઇઝરાયલના કબêમા ંન 

હતી ôુ ંથLુ ંહY ુ?ં તે Tા ંહતી? ôુ ંતેમના †ુ{મનો કારણે ગરબડ હતી? સê ôુ ંહતી? ઇઝરાયલે તેની સરહદો 

Pદર આકI પાછા ક)વી ર#તે મળ# હતી? ôુ ંતેઓ તેને પાછા મળ#? 

 

ઈìાએલીઓ ઈìાએલના દ)વથી †ૂર રXા હતા. આ લોકો તે çબૂ ચાહ) છે. આ તેમના કરાર લોકો હતા 

!મને તેમણે તેમના ભગવાન હોવાOુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ ંઅને તેમન ેતેમના લોકો બનવાની êહ)રાત કર# 

હતી. આ વચન અ›ાહમ, આઇઝેક અને યાvબૂ સાથે સદ#ઓ પહ)લા ંકરવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં આ ઈbર) તેમને 

Kલુામીની જમીનમાથંી વચનના દ)શ, †ૂધ અને મધ સાથે વહ)તી જમીનમાથંી બહાર લાâયા હતા. ôુ ંખોuંુ 

થLુ ંહY ુ?ં 
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,2#E.: આપણે êણીએ છ#એ ક) Êiટાચારમા ંયાજકોમા ં:વેશ છે ફ#નહાસ અને હોફની અને તેમના 

િપતા એલી બધા જ પાદર#ઓ હતા. 1 શ^એૂલ 2 મા ંઆપણે શી¨યા ક) બ ે0<ુોએ િતર2કારની સાથે 

ભગવાનની ôભુેZછા પાળ#. ઈલી એ પણ êણતા હતા ક) તેમના 0<ુો ટ)બરનેકલના :વેશ?ાર પર સેવા 

આપતા °ીઓ સાથે «ઘતા હતા પરંY ુહોફની અને ફ#નહાસે તેમના િપતાના ઠપકોને અવગ”યા           

(1 સેòLઅુલ 2:25). 
 

પાછળથી :કરણ 2 મા ંઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) એલીએ પણ ભગવાનOુ ંબ*લદાન અને તક આપી હતી. 

1 શ^એૂલ 2:29 મા ંએલીન ે:} 0છૂવામા ંઆâયો હતો, "શા માટ) તમે ... મારા 0<ુો ઇઝરાયલીના દર)ક 

અપIણના ⁄ેiઠ ભાગો પર êતે જ મેgુ ંકર#ને તમારા 0<ુોને માન આપો છો?" એલી તેના 0<ુોના પાપોમા ં

ભાગ લતેા હતા. તેમણે પસદંગીના 8હ2સાને ખાવાથી અને માસંની ચરબીનો આનદં માણવાથી :mનુી 

ઉપાસનાને િતર2કારની સાથે âયવહાર કર# હતી. લેવીય 3: 16-17 આપણને ôુ ંકહ) છે? ________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 3: 1-4: 1. નીચેના માટ) àુઓ: 
 

• માતાનો ભગવાન કોલ પર સેòLઅુલ :િતભાવ 

• એલીOુ ંિશ(ણ અને સòેLઅુલનો જવાબ 

• સેòLઅુલ માટ) ભગવાન સદં)શ 

• સેòLઅુલ એલી કહ) છે બwુ ં

• શ^એુલ સાથ ેભગવાન સબંધં 

 

к?#7: 
1. તે 8દવસનો Pત હતો. સેòLઅુલ ટ)બરનેકલ ãયા ંત ેસામાAય ર#તે Cતૂી વખતે નીચે આવલેા હતી. 

આ રાત પર ôુ ંથLુ ં(1 સેòLઅુલ 3: 4-6)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ભગવાન કોલ બ ેવખત અને બે વખત સેòLઅુલ :િત87યા એલી જવા માટ) 

2. <ીQ વખત ôુ ંથાય છે? ઈલી ôુ ં¨યાલ  કર) છે ({લોક 8)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સેòLઅુલ  માટ) એલીના Cચૂનો ôુ ંછે({લોક 9)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેથી, 9 {લોકની શcુઆતમા ંઅમને જણાવવામા ંઆâLુ ંછે ક), શ^એૂલ "ગયો અન ેતેના 2થાને 

બેસાડõો." કોઈ એમ કહ# શક) છે ક) તે રાતોરાત રાત હતી! અન,ે એક રા<ે ôુ!ં કલમ 10 કંઈક નÇુ ં

:ગટ કર) છે આ સમય િવશ ેભગવાન ôુ ંસેòLઅુલ કહ) છે તે અલગ છે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. આ સમય એ.લીએ તેમને Cચૂના આપી હતી ({લોક 10). {લોક 11-14 જણાવ ેછે ક) યહોવાએ 

શ^એુલને ôુ ંકÜુ?ં ભગવાન ôુ ંકહ) છે? 

એ. કલમ 11: ______________________________________________________________ 

બી. કલમ 12: _____________________________________________________________ 

સી. કલમ 13: _____________________________________________________________ 

i. કલમ 13: _________________________________________________ 

ii. કલમ 13:__________________________________________________ 

ડ#. કલમ 14: _____________________________________________________________ 

6. સેòLઅુલ સવાર Cધુી પલગંમા ંરહ)તો હતો ãયાર) તમેના કામ શV થયા. અમ ેઆ સમયે 

સેòLઅુલનો સમય ક)વી ર#તે êણતા નથી, પરંY ુ{લોક 1 તેને છોકરો તર#ક) બોલ ેછે. તે 8કશોર 

અથવા 8કશોર વયે હોઈ શક) છે અમને ખબર નથી. જો ક), તેમણે મા< ભગવાન સાથે âયä:તગત 

એAકાઉAટર ધરાવતા હતા. ભગવાન આવીને તેના ?ારા ઊભો રXો. તેમણે એલી અને તેના 0<ુો 

પર §કુાદા િવષે ગભંીર શNદો કXા. હવે ત ેએલીને તેના kFiટકોણથી ({લોક 15) કહ)Ç ુ ંભયભીત છે. 

તમે તેને દોષ આપી શકો છો? પરંY ુતે એલીને રા<ે બોલાવતા અને ત ેજ શNદો સાથે :િત87યા 

આપે છે: _________________________________________________________________ 
 

• એલી ôુ ં0છેૂ છે? __________________________________________________________ 

• એલી ôુ ંઆ<હ કર) છે? _____________________________________________________ 

• એલીના ધમક# ôુ ંછે? ______________________________________________________ 

7. તેથી સેòLઅુલ એલી બwુ ંકહ) છે ({લોક 18). એલીનો :િતભાવ ôુ ંછે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. 1 સેòLઅુલ 3: 1 9-4: 1 સેòLઅુલ િવષ ેજણાવ ેછે, ક)મ ક) તે 0ુ̈ તવયમા ંવધે છે. 

 એ. કલમ 19: ____________________________________________________________ 

 બી. કલમ 20: ___________________________________________________________ 

નકશા પર ડ)ન અને બેરશેબાને ઓળખવા માટ) સમય કાઢો ક) ! બાર :êિતઓ વZચેની 

જમીનOુ ંિવભાજન દશાIવે છે. ડ)ન †ૂર ઉèરમા ંઅન ેબરેશેબાથી †ૂર દ*(ણમા ંä2થત થશે. 

 સી. કલમ 21: ___________________________________________________________ 

 ડ#. 1 સેòLઅુલ 4: 1 _______________________________________________________ 

સેòLઅુલ ભગવાન શNદ સAમાન અને તે પિવ< રાખવામા ંતે :mનુા :બોધક તર#ક) ઓળખાવા 

માડંõો અને ભગવાન િશલૉમા ંદ)ખાયા હતા અને તેમના શNદ ?ારા સેòLઅુલન ેપોતાને êહ)ર કLુï 

હY ુ ં! સમ< ઇઝરાયેલમા ંદર)ક સાથે શેર કરવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં 
 

9*/ 1 

A]7^7_7: 
1. તમે વાતાIની હક#કતો મારફતે કામ કLુï છે. તો, તમે ôુ ંિવચારો છો? 

એ. છોકરા સેòLઅુલ િવશ?ે ________________________________________________________ 

બી. ઈલી િવશ?ે _________________________________________________________________ 

સી. યહોવાએ શ^એુલને ôુ ંકÜુ?ં ____________________________________________________ 

2. આ :કરણમા ંકયા વાTને 0નુરાવતIન કરવામા ંઆવે છે? _______________________________ 

દર)ક વખતે શNદોનો ઉપયોગ કરો. 

 એ. જો તમ ેશ^એૂલ હોત, તો ôુ ંતમે સેવા કરવાના આટલી સખત મહ)નતOુ ંિનદશIન કLુï હોત? 

 ____________________________________________________________________________ 
 બી. ôુ ંતમને લાગે છે ક) તમને નારાજ થયા ંહોત? તમારો :િતભાવ ôુ ંહોઈ શક) છે? __________ 

 ____________________________________________________________________________ 
3. દ)ખીતી ર#તે, બોલતા અને સાભંળ#ને બે અલગ અલગ વ2Yઓુ છે ભગવાન બો.યા. સેòLઅુલ ે

સાભં¥Lુ ંસેòLઅુલ પોતાને ભગવાનના નોકર તર#ક) ગણાવે છે અન ે!મણ ેતેમન ેસેવા આપતા 

પહ)લા ંêણતા હતા ક) તમેને સાભંળવાની જVર છે. ભગવાન શNદ બોલવામા ંઆવી હતી.  

એ. અમે ભગવાન સાથેના સબંધંમા ંÇµૃ] પામીએ છ#એ તેમ બોલવા અન ેસાભંળ#ને અOભુવવાની 

તક પણ આપવામા ંઆવે છે. તેમના વડI, બાઇબલ ?ારા, ભગવાન બોલ ેછે !મ !મ આપણ ેતેના 

શNદ વાચંીએ છ#એ તે આપણે તેના સવેકો છ#એ ત ેમાટ) અમે ! કહ# રXા છ#એ ત ેસાભંળ#એ, 

!ઓ તેમને પહ)લા ંમ<ંી હતા, !ઓ êણ ેછે ક) ભગવાનના સેવકો તર#ક) આપણે સાભંળવાની જVર 

છે.  
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બી. ભગવાન સાથેના તમારા સબંધંને Bયાનમા ંલો. Tાર)ક તમે :ાથIનામા ંતેની સાથે વાત કર# 

શકો છો તમ ેતેમOુ ંવચન અ\યાસ કરો તો Tાર)ક તમે તેને સાભંળો છો. ôુ ંતમારા સબંધંો 

સાભંળતા અન ેબોલવાની સાર# સYંલુન છે? તમારા સબંધંમા ંસચંાર ક)વી ર#તે Cધુાર# શકાય? 

______________________________________________________________________________ 
 

]$#5j-: આ વાતાI તમારા માટ) ઘણા :}ો ઉભા કર# શક) છે. દા¨લા તર#ક)… 

એ. 1 સેòLઅુલ 3: 1 મા ંતનેો અથI ôુ ંછે "તે 8દવસોમા ં:mOુુ ંવચન †ુલIભ હY ુ;ં ઘણા †ૃFiટકોણો 

ન હતા? " 

 બી. શ^એૂલ ક)ટલી Ç]ૃ હતો? 

 સી. {લોક 7 મા,ં એનો ôુ ંઅથI થાય છે ક) સેòLઅુલ હQ ભગવાનને êણતો નથી? 

 ડ#. અથવા, એનો ôુ ંઅથI થાય છે ક) ભગવાનOુ ંવચન હàુ Cધુી êહ)ર થLુ ંનથી? 

ઈ. {લોક 10 કહ) છે ક) ભગવાન આâયા હતા અને 7યા ંઊભા હતા. ôુ ંત ેખર)ખર છે? ôુ ંસેòLઅુલ 

ખર)ખર ઈbરને જોયો છે? 

એફ. :કરણના Pતે, તે કહ) છે ક) ભગવાન િશલૉમા ંહાજર રXા હતા. તેમણ ેશાર#8રક હાજર હતા? ôુ ં

સેòLઅુલ અન ેબીêઓ તેન ેજોઈ શTા? 

 

આ થોડા :}ો છે ક) ! તમે તમારા :કરણ 3 ના અ\યાસ દરિમયાન 0છૂ# શકો છો. :}ો ક) વ2Yઓુ ! તમે 

સમQ શકતા નથી તેનાથી ડરશો નહÄ. એÇુ ંિવચારશો નહÄ ક) બwુ ંજ એક જવાબ છે. અગ7યની બાબત એ 

છે ક) ભગવાનની આ7માની માગણી અને 8દશા િનદ» િશત 8દશામા ંઆગળ વધવાOુ ંચાg ુરાખÇુ.ં વાતાIના 

હક#કતોનો ઉપયોગ કરવા માટ) તેમને કહો ક) તમ ેઆ ભગવાન ! તમન ે:ેમ કર) છે તેના િવશ ેવw ુêણો 

અને તેમના બાળક અને શાbત Qવનના વારસદાર તર#ક) તમને દાવો કરવા માગંે છે. 
 

+,-; !"# ]<k; ш%х%& )5&: 
1. આપણે ભગવાન િવશ ેôુ ંશીખી શક#એ, ક)મ ક) આપણે તનેે સેòLઅુલ નામના નામથી સાભંળ#એ 

છ#એ? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈbર િવશે આપણ ેôુ ંશીખી શક#એ? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તે અમાર# સાથે એક âયä:તગત, ઘિનiઠ સબંધં પણ ઇZછે છે. સ7ય એ છે ક) ત ેઆપણને êણ ેછે 

અને અમારા âયä:તગત નામ ?ારા અમને બોલાવે છે (જહોન 10: 3)! આવા આ7મીયતા! 
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આપણે એ પણ શીખી શક#એ ક) ઈbર તેમના શNદOુ ંઉ.લઘંન કર) છે, !મને Åદયના કાન હોય છે તે 

સાભંળવા ત ેôુ ંકહ) છે. ઈલીને ભગવાન તરફથી સદં)શ મ¥યો નથી. ભગવાનના શNદ અને તેમના પિવ< 

કાOનૂની અવગણનાથી તેમન,ે તેના 0<ુો અને તેમના ઘરના, પરનો દ)વનો §કુાદો લાવવામા ંઆâયો. 

તમારા Qવન માટ) તેમના શNદ પર તમારા પોતાના :િતભાવ Bયાનમા ં!મ !મ આપણ ેતેન ેવw ુêણીએ 

છ#એ તેમ આપણે ઉ7સાહ0વૂIક આ શNદોનો જવાબ આપીએ છ#એ: "હ) :m,ુ મારો સેવક સાભંળ# રXો છે!" 

 

A*30$*: તમાર# :ાથIના િવચારો લખો. !મ !મ તમ ેઆ પાઠ Bયાનમા ંરાખો ક) તમે ôુ ંતનેી સાથે શેર 

કરવા માટ) આYરુ છે ... 
 

1. ભગવાન :7યે તમારો અ*ભગમ, કારણ ક) તે પોતાના શNદમા ંતમન ેબોલે છે:________________ 

________________________________________________________________________ 

2. કોઈ âયä:તની સેવા કર#ને તેને સેવા આપવા માટ) 0છૂવામા ંઆવતા તેમના :િતભાવનો જવાબ. 

________________________________________________________________________ 

3. તમાર# Çµૃ] અને પ8રપ:વતા તમે તેમની સાથેના સચંાર સબંધંમા ંચાg ુરાખો છો તેમ: ________ 

________________________________________________________________________ 

 

9*/ : 

,2#E.: પાઠના આ ભાગમા ંઆપણે 1 સેòLઅુલ 4-7 ની ઝાખંી મેળવી શક#એ છ#એ. મોટા ભાગના ભાગ 

માટ) અમે સેòLલુમ િવશ ે:કરણ 7 Cધુી કôુ ંસાભંળવા નથી. :કરણ 4 મા ંઆપણ ેêણીએ છ#એ ક) હોફની, 

ફ#નહાસ અને એલીOુ ંôુ ંથાય છે. પછ# :કરણ 5 મા ંઆપણે êણીએ છ#એ ક) કરારકોશ અને પ*લ2તીઓOુ ં

ôુ ંથાય છે. :કરણ 6 આ :}નો જવાબ આપે છે: આપણે ભગવાનના આકI સાથે ôુ ંકરÇુ ંજોઈએ? :કરણ 7 

મા ંસેòLઅુલ k{ય ફર#થી :વેશ તે ઈìાએલન ેપ2તાવો તરફ દોર# ગયો અન ેપ*લ2તીઓ સેòLઅુલના 

આQવન દરિમયાન Tાર)ય ઈìાએલીઓ પર úમુલો કરતા િનરાશ થયા. 
 

?Z,-%: તમન ે1 સેòLઅુલ 4 વાચંવા :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. {લોક 1 પ*લ2તીઓ, એબેનેઝેર અને 

અફ)કનો સદંભI આપે છે. પ*લ2તીઓએ mમૂBય સ^kુના કાઠં) જમીન પર કબજો કયö. પ*લ2તીના ^ુ̈ ય 

શહ)રોમા ંએ{કલોન, ગાથ, એ7ોન, આ{દોદ અન ેગાઝાનો સમાવેશ થાય છે. તમે નકશા પર જોશો ક) ! :દ)શ 

àુડાહના જમીનના પિ±મી :દ)શ સાથે છે તે જોશે. ઈbર) ઈરાદા0વૂIક ઇઝરાયેલીઓએ પ*લ2તીઓને તેમની 

જમીનમાથંી હાકં# કાઢ# ન હતી. પ8રણામે, તેઓ હમંેશા એકબીê સાથે L]ુમા ંહતા. અ…ક, ãયા ંપ*લ2તીઓ 
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છાવણીમા ંહતા, િશલોહના પિ±મે આવેgુ ંહY ુ ંઅન ેઅફ)કની 0વૂIમા ંદસ માઇલથી ઓછા Pતર) આવેgુ ંહY ુ,ં 

ãયા ંઇઝરાયેલીઓ છાવણીમા ંહતા. આ ત ેછે ãયા ંવાતાI શV થાય છે. 
 

к?#7: 
 

1. L]ુOુ ંપ8રણામ ôુ ંહY ુ ં({લોક 2)? ___________________________________________________ 

2. કોણ તેમની હાર માટ) આ(પે કરવામા ંઆâયો હતો? તેઓ ôુ ં0છૂ# ({લોક 3)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઇઝરાયલનો ઉક)લ ôુ ંહતો? ________________________________________________________ 

4. આ િનણIય માટ) સ*ં(+ત સમંિત આપનાર સિંમત સાથે કોણ હતા? __________________________ 

5. આકIની િશ*બરમા ંઇìાએલની :િત87યા ક)મ લાવવામા ંઆવી છે? __________________________ 

6. ઈìાએલીઓના તમામ ç ૂટંો માટ) પ*લ2તીઓની :િત87યા ôુ ંહતી ({લોક 5-8)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

પ*લ2તીઓએ ôુ ંકરવાOુ ંન[# કLુï?__________________________________________________ 

7. L]ુOુ ંપ8રણામ ôુ ંહY ુ?ં ___________________________________________________________ 

ક)ટલા Qવ Kમુાâયા? _____________________ આકI િવષે ôુ ંથLુ?ં ________________________ 

હોફની અને 8ફિનયાસOુ ંôુ ંથLુ?ં ____________________________________________________ 

8. શીલોને ôુ ંશNદ લાવવામા ંઆâયો, ખાસ કર#ને એલી ({લોક 17)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. એલીએ ક)વી ર#તે આ સમાચારનો જવાબ આ+યો? ______________________________________ 

10. મા ંએલી િવશ ેઆપણે ôુ ંશીખી શક#એ {લોક 18? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

"ઇઝરાયેલથી ગૌરવ નીકળ# ગયો છે, કારણ ક) ઈbરના આકI પર કબજો કરવામા ંઆâયો છે 

 ({લોક 22)." 

 

?.%j* к#9: ચાલો થોડ# િમિનટો લ ેઅને સમી(ા કર#એ ક) આપણે અગાઉના અ\યાસમા ંકરારના આકI 

િવશે શી¨યા છે. 
 

1. આકIની !મ ôુ ંજોLુ?ં િનગIમન 25: 10-22 અને àુઓ િનગIમન 37: 1-9. 

એ. માપ અને સમાવતી સામ<ી: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

બી. કવર પર ôુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________________ 

સી. કવરOુ ંમહ7વ ôુ ંહY ુ?ં _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. ôુ ંઆકI મા ંરાખવામા ંઆવી હતી? હ~ુIઝ àુઓ 9: 4 

એ.______________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

3. કરારOુ ંઆકI Tા ંરાખવામા ંઆâLુ ંહY ુ?ં િનગIમન 26:34 àુઓ __________________________ 

________________________________________________ મા< હાઇ િ:2ટ ટ)બરનેકલમા ંઆ 

2થાન દાખલ કરવા સ(મ હYુ.ં તે સૌથી પિવ< 2થળ તર#ક) ઓળખાY ુ ંહY ુ.ં 

4. એલીના સમય દરિમયાન ટ)બરનેકલ Tા ંä2થત છે? જોôઆુ 18: 1 આપણને ôુ ંકહ) છે? 

___________________________________________________ 

ફર# એક વાર નકશા પર શીલો શોધો. 2થાન સમ< :ોિમ2ડ લેAડની મBય2થ છે. ઉèર અને 

દ*(ણના ઈìાએલીઓ તેમના બ*લદાનો અને 0êૂ અથá આવ ેછે. 
 
 

9*/ ; 

?Z,-%: 1 સેòLએુલ વાચંો. આ :કરણમા ંતમે નRધ લેશો ક) આકI એક રસ:દ :વાસ પર લેવામા ંઆâયો 

હતો. 
 

к?#7: 
1. પ*લ2તીઓએ કોનો કબજો લીધો હતો તે Tાથંી ({લોક 1)? _______________________________ 

2. તેઓ તેન ેTા ં^કૂ# ({લોક 2)? _____________________________________________________ 

3. છદંો મા ંôુ ંથLુ ં3-5? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ભગવાન ôુ ં87યા કર# હતી (છદંો 6-8)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. મોuંુ સવાલ ôુ ંહY ુ ં({લોક 8)? _____________________________________________________ 

ઉક)લ ôુ ંહતો? __________________________________________________________________ 

6. તેથી, તેઓએ આકIને __________________ મા ંખસેડõો. ગથમા ંôુ ંથLુ?ં ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. આકI આગળ Tા ંગયા ({લોક 10)? _________________________________________________ 

8. ઇરોનમા ંôુ ંથLુ?ં ________________________________________________________________ 

 

?Z,-%: આ આપણને 1 સેòLએુલ 6 પર લઈ êય છે. આ અBયાય વાચંો અને àુઓ ક) પ*લ2તીઓએ 

ઇઝરાયલ ેઆકI પાછા આપવા માટ) ôુ ંકરવાOુ ંન[# કLુï. 
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к?#7: 

1. સાત મ8હના પછ# પણ, પ*લ2તીઓ માટ) સૌથી મોટો :}  હતો({લોક 2)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પાદર# અને મ<ંીઓની સલાહ ôુ ંહતી (છદંો 3-6)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. છદંો મા ંCચૂનો ôુ ંહતા 7-9? ôુ ંઆ સલાહકાર િવશે અસામાAય હતી? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

ગાયOુ ંvુદરતી વાછરrુ ંછોડÇુ ંતે vુદરતી હY ુ?ં {લોક 9 અOસુાર તેઓ ôુ ંશોધી કાઢશે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

છદંો મા ં10-12 તેઓ ôુ ંશોધી કાઢóુ?ં ________________________________________________ 

4. આ ગાય ________________ માટ) આકI લીધો લોકોએ ગાડ#ને ચઢાવી, ગાયોOુ ંબ*લદાન આ+Lુ ં

અને યહોવાને દહનાપIણો ચઢાâયા. અમે 6 :કરણની Pિતમ પäં:તઓ મા ંશીખીએ છ#એ ક) આકIને 

છે.લે ______________________ મા ંલાવવામા ંઆâયો હતો અને _______________ ના ઘર) લઈ 

જવામા ંઆâયો હતો. તમેના 0<ુ _____________________ને ________________________ માટ) 

ભગવાનના આકIનો પિવ< કરવામા ંઆâયો હતો. 
 

A]72l.* Aa9: 
 

1. ઈbરના લોકો આકI , ઈbરની હાજર#, તેમની સાથે તેમના સબંધંોના અ ત :તીક કરતા ંવw ુ

નસીબદાર વ°ો !વા હતા. આપણા આwિુનક જગતમા ંઆપણ ેôુ ંકર# શક#એ તેટgુ ંજ મોટાભાગOુ ં

અવલોકન કર# શક#એ? ãયાર) આપણ ેઅશT અન ેબૉ:સ અપ કરવાનો :યાસ કર# શક#એ અને 

ભગવાનની શä:તનો ê†ુઈ ઉપયોગ કર# શક#ôુ?ં _______________________________________ 

2. આકIમા ંભગવાનનો િનયમ, દસ આ¶ાઓ હતી, ! મોસસેને માઉAટ કરવામા ંઆવી હતી. િસનાઇ 

આકIની ઢાકંણન ેબ ેએAજ.સ સાથે રચવામા ંઆવી હતી !થી તેમના પાખંોથી દયા સીટની જHયા 

ન[# કરવામા ંમદદ મળ# શક), ãયા ંભગવાન તેમના લોકો પાસે આવશે. 1 શ^એૂલ 5: 8 અન ે1 

સેòLઅુલ 6: 2 મા ંઆ :} હતો: "ઇìાએલના દ)વ યહોવાના કોશ સાથે આપણ ેôુ ંકરÇુ ંજોઈએ?" 

જો તમે તમારા Qવન માટ) આ :} Bયાનમા ંલો, તો ભગવાનOુ ંઅä2ત7વ ôુ ંછે? કાયદો (! તેમના 

કાયદાને રોકવા માટ) આપણી અસમથIતાને કારણ ેઅમને િનzદા કર) છે) અને તમેની દયા 

(ભગવાનOુ ંકાયI ! અમે લાયક છે તે રોકÇુ)ં તમારા Qવન માટ) છે? _______________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ભગવાન કાયદા તમેની દયા માટ) અમાર# જV8રયાત દશાIવે છે તેમની vૃપા તમન ેતેમના મહાન 

:ેમની યાદ કરાવે છે કારણ ક) તે આપણા ખોટા કામ માટ) માફ# આપે છે અને માફ# આપે છે તે 

માટ) તે પહ)લા ંસ0ંણૂI Qવન Qવવાની અ(મતા છે. તમેના કાયદાએ આપણા Qવનમા ંક)વી ર#તે 

છતી કર) છે તેOુ ં:ેમ ઈCનુા ર:ત સાથ ેઆવર# લે છે. સાથે મળ#ને આપણે કહ# શક#એ, "ઓ :m ુ

માટ) આભાર આપો, તે સાcંુ છે અને તેમOુ ંદય હમંેશા સદાકાળ રહ) છે." 
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લેસન પાચં 
 
 
 

!2&?$; #*F +,9 
 

1 સેòLઅુલ 7-10 - માગં અને ચેતવણી 
 
 

 
 

,*#$$% X*4х% D 

 

ઝાખંી        45 

પ8રચય        46 

પાઠ 5: 1 સેòLઅુલ 7-10 

• ઇઝરાયલ પ2તાવો માટ) કહ)વામા ંઆવે છે    47 

• 8કzગ માટ) ઇઝરાયેલની માગં     48 

• સેòLઅુલની ચેતવણી      49 

• ઇઝરાયલ 8કzગ પર આ<હ કર) છે     50 
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!2&?$; #*F +,9 
 

 

,2#E. 

 

પાઠ 4 મા ંઆપણ ેજોLુ ંક) ભગવાન સાથે ઇઝરાયલનો સબંધં ફર# એક વખત બગડõો હતો. તેના લોકો 

માટ) વ2Yઓુ જ ખરાબ થઈ છે !મ તમે આગળ વધો છો તેમ, નQકથી àુઓ સેòLઅુલ લોકોને ચેતવણી 

આપે છે ક) તેમની કોઈ ચો[સ રાiS તેમને એક રાiS તર#ક) લાવશે. તેઓ દર)ક âયä:ત !વા બનવા માગે 

છે. તેઓ પોતાની êતન ેલોકો તર#ક) માનતા ન હતા !મને "બહાર બોલાવવામા ંઆâયા હતા," ! લોકો 

દર)ક અAય કરતા ંઅલગ હતા. પ8રણામે, પ8રણામ ôુ ંહતા? 

 

ભગવાન ઇઝરાયલે પર ક) તેમના પર તેમની ઇZછા દબાણ કરYુ ંનથી અમાર# પાસે ^:ુત ઇZછા છે અમે 

તેમના માટ) તેમના ⁄ેiઠ :ા+ત કરવા માટ) પસદં કર# શકો છો અને તેમની સèા હ)ઠળ Qવી અથવા અમે 

અમારા Qવનમા ંતેમની 2વાતÀંય ઇAકાર કર# શકો છો ôુ ંતેનો :ેમ Tાર)ય બદલાય છે? પણ ãયાર) અમે 

અનાદર કર#એ છ#એ, તેને નકાર#એ છ#એ અને માર# ઇZછા અને મારા માગI પર આધા8રત િનણIયો લે છે? 

સેòLઅુલOુ ંQવન એ ભગવાનOુ ંQવન Qવતા હતા, ભગવાન ભગવાન ઓલમાઇટ#ની ઇZછાને રàૂ કર)લા 

QવનOુ ં:દશIન હY ુ.ં 
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!2&?$; #*F +,9 
 

,*# D 

 

9*/ > 

,2#E.: :કરણ 7 મા ંસòેLએુલે *ચ< ફર# કયö. દ)ખીતી ર#તે, તેઓ હવે કંઈક Pશે Ç]ૃ છે અને :mનુો 

શNદ ઇìાએલના બધા લોકો ?ારા તેમના ?ારા આâયો. ડ)નથી બેરશેબાની બધી જમીન êણતા હતા ક) 

શ^એુલને યહોવાના એક :બોધક તર#ક) 2થાપના કરવામા ંઆવી હતી (1 સòેLઅુલ 3:20). 
 

?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 7.  
 

к?#7: 
1. ____________________ વષI માટ) આકI __________________________________ પર રXો હતો. 

2. ઇઝરાયેલના લોકોન ેôુ ંથLુ ંછે તે સમજÇુ ં({લોક 2)? ___________________________________ 

3. અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) તેઓ ભગવાન પછ# શોક અને માગં છે. આ શNદો આપણને આ વષöમા ં

ઈìાએલીઓની આBયા÷7મક ä2થિત િવશ ેજણાવ ેછે. __________________________________ 

4. સેòLઅુલ તમેના Aયાયાધીશ છે જો તેઓ "ભગવાન પર પાછા" (પ2તાવો કરવાનો) હ)Y0ુવૂIક તેઓ 

અ^કુ વ2Yઓુ કરવા હતા {લોક ^જુબ 3 તઓે ôુ ંકરવા હતા? 

 એ. જો તમ ે_____________________________________________________________ 

 બી. પછ# ___________________________________ અને ___________________________ 

 સી. અને સીધા ___________________________________________________________ 

ડ#. અને ________________________________________________________________ 

નRધ: આ આ{તરોથ પ*લ2તીઓ અને અAય રાiSોના દ)વો હતા !ઓ કનાનમા ંઈìાએલીઓ સાથે 

રહ) છે. સમી(ા કરવા માટ), Aયાયાધીશો 2: 10-15 વાચંો. લોકોએ તેમના િપYઓૃના દ)વ કરતા ં

બઆલ અને અiટોતાIઓની 0êૂ કર# હતી, ! તેમન ેિમસરમાથંી બહાર લાâયો હતો અને 

અર”યમા ં! mિૂમએ દ)વે તમેને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંતે દ)શની 0êૂ કર# હતી. 
 

5. ભગવાનOુ ંવચન ôુ ંહY ુ ં({લોક 3)? _________________________________________________ 

6. છદંો 5-7 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) ઈìાએલીઓએ પ2તાવો કયö. તઓેએ 2વીકાLુï ક) 

તેઓએ ભગવાન સામ ેપાપ કLુï છે. સેòLઅુલ િવષે ôુ ંકહ)વાLુ ંછે? તેમણે ભગવાન પહ)લા ં

____________________________________________________________________ લોકો વતી. 
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7. પ*લ2તીઓએ ન[# કLુï ક) ઈìાએલીઓ સાથે િમ2પાહમા ંભેગા થઈને ત ેઆ7મણ માટ) સ0ંણૂI 

સમય હશે. ઈìાએલીઓ આ િવશે સાભંળે 7યાર) ôુ ંથાય છે? _______________________________ 

8. {લોક મા ંôુ ંકLુï {લોક 9? _________________________________________________________ 

9. ભગવાન ôુ ંકLુï? ________________________________________________________________ 

10. મા ંôુ ંકLુï {લોક 12? _____________________________________________________________ 

તેમણે પ¡થરOુ ંનામ ôુ ંહY ુ?ં __________________ તનેો અથI ôુ ંછે?_______________________ 

11. સેòLઅુલના Qવનકાળ દરિમયાન બાક# રહ)લા બનાવોOુ ંસારાશં જણાવો. 

એ. પ*લ2તીઓ િવષે ________________________________________________________ 

બી. જજ તર#ક) તેમની mિૂમકા Pગે ______________________________________________ 

સી. ભગવાન સાથે તનેા સબંધં Pગ ે_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9*/ 1 

,2#E.: :થમ સેòLઅુલમાનંી કથાઓ આ અ\યાસમા ંઆવર# લેતા કરતા ંવw ુસામ<ી ધરાવે છે. આ 

પછ#ના પાઠના ભાગોમા,ં સેòLઅુલના Qવનના છે.લા વષöમા ંઆવર# લેશે અન ેરાêના અિધકાર હ)ઠળ 

ઇઝરાયલના Qવનમા ંઅમને રàૂ કરશે. ઘણી છદંો અને :કરણો પસાર થઈ જશ ેપરંY ુતમને આ િવભાગો 

વાચંવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે, ! ઇઝરાયલના ચાલી રહ)લા સઘંષö અને ભગવાનના લોકો તર#ક) 

Qવવા માટ)ના પડકારોને જણાવશે. 
 

?Z,-%: વાચંો 1 સેòLઅુલ 8: 1-22. 
• શા માટ) ઇઝરાયેલ એક રાê માગંો છો? 

• ઈìાએલીઓની માગં પર ઈbરએ ક)વી જવાબ આ+યો? 

• શ^એૂલ ઇઝરાયલને ôુ ંકહ) છે ક) ત ેરાê બનવાનો પ8રણામ હશ?ે 

• લોકોએ સેòLઅુલની ચતેવણીનો ક)વી ર#તે :િતભાવ આ+યો હતો? 

• ભગવાનનો જવાબ ôુ ંહતો? 

• કસરત: 
 

к?#7: 
 

1.  1 સેòLઅુલ 8: 1-3 મા ંઆપણે સેòLઅુલ અન ેતેના 0<ુો િવશે શીખીએ છ#એ. 
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 એ. સેòLઅુલ િવષે ôુ ંકહ)વાLુ ંછે? 

 બી. આ {લોકોમા ંતેમના 0<ુો જોએલ અને અ*બયા િવશે ôુ ંકહ)વાLુ ંછે? 

 
  i.___________________________________________________________________ 
  ii.__________________________________________________________________ 
  iii.__________________________________________________________________ 
 

2. Ç]ૃોએ 4 અને 5 ની કલમો શ^એૂલને ôુ ંકÜુ?ં 

 એ. પોતે િવશ ે___________________________________________________________ 

 બી. તેમના 0<ુો િવશે ______________________________________________________ 

 સી. તેઓ ôુ ંકરવા માગંો છો? ____________________________________________________ 

 ડ#. તેઓ શા માટ) રાê ઇZછતા હતા? ______________________________________________ 

3. {લોક 6 મા ંશ^એુલે એક રાêની િવનતંીને ôુ ંકÜુ?ં _____________________________________ 

4. તેથી, તેમણે ભગવાનને :ાથIના કર#. {લોકમા ંભગવાનએ તેને ôુ ંકÜુ?ં ______________________ 

 એ. તેઓ કોણ નકાયાI હતા? ______________________________________________________ 

 બી. તેઓ હવે સેòLઅુલ ({લોક 8) માટ) ôુ ંકર# રXા છે તે ભગવાનને કLુï છે? 

 
 i.___________________________________________________________________________ 
 ii ___________________________________________________________________________ 
 

5. શ^એૂલ  મા ંભગવાનની Cચૂના ôુ ંહતી({લોક 9)?  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. શ^એુલે બધા લોકોને કÜુ ંક) !ઓ તેમને રાê માટ) 0છૂતા હતા. તેમણ ેછદંો મા ંતેમને ôુ ં      

કÜુ ં11-17? 
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 ?4)90  #*F m24 ";ш; ...   #*F m24 к#ш; ... 
 

 

{લોક 11-12 

 

 એ. 

બી. 

સી. 

ડ#. 

ઈ. 
 

{લોક 13 

 

 એ. 

બી. 

સી. 
 

{લોક 14 

 

એ. 

બી. 

સી. 

 

 

{લોક 15 

 

એ. 

બી. 

 

 

 

{લોક 16 

 

એ. 

બી. 

સી. 

ડ#. 

 

 

{લોક 17 

 

એ. 

બી. 

 

 

7. રાêના લોકોની :િત87યા ôુ ંહશે ({લોક 18)? _________________________________________ 

8. લોકોની cુદન  પર :mનુો :િતભાવ ôુ ંહશે ({લોક 18)? 

9. સેòLઅુલ સમêવીને સમા+ત કયાI પછ# 7યા ંએક મોuંુ આવે છે "પરંY"ુ {લોક મા ં19. પરંY ુôુ?ં __ 

______________________________________________________________________________ 

10. લોકોએ ôુ ંકરવાOુ ંચાg ુરા¨Lુ?ં 

એ. તેઓ હàુ પણ એક ઇZછતા હતા _____________________________________________ 

બી. તેઓ !મ બનવા માગતા હતા ______________________________________________ 

i. કોણ હશે તે રાê છે _________________________________________ 

ii. કોણ હશે તે રાê છે _________________________________________ 
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11. શ^એુલે લોકોની વાત સાભંળ# અને યહોવાની સમ( જઈને સાભં¥Lુ.ં ભગવાનનો જવાબ ôુ ંહતો 

({લોક 22)? ____________________________________________________________________ 

 

9*/ : 

#5i";dш$: :કરણ 8 મા ંછદંો પર કાળQ0વૂIક àુઓ. ક)ટલાક શNદો 0નુરાવિતîત થાય છે અને માગં કર) 

છે ક) અમે બીQ kFiટ અન ેતેમની મહ7વ શોધવા. 
 

1. નકારો અને 7યાગ કરનારા શNદોનો િવચાર કરો ({લોક 6-9). ઈìાએલીઓએ ભગવાનની 

અ2વીકાર êહ)ર કરતા ંબીê ક)ટલાકં શNદો અને સજંોગો ôુ ંછે? 

 એ. િનગIમન 16: 1-8 ______________________________________________________ 

i. ãયાર) તમે તમાર# êતન ેકહ#ને અથવા "ફ:ત જો?" શNદોની િવચારણા કર# શકો છો, તો આ 

શNદો એવા છે ! Åદયની ગડબડા અને ફ8રયાદો દશાIવે છે. __________________________ 

______________________________________________________________________ 

ii. ãયાર) કોઈએ તમાર# િવcુ] ફ8રયાદ કર# અને ફ8રયાદ કર# છે? ôુ ંથLુ ંઅને તમને ક)Ç ુ ંલાગ ે

છે? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

બી. િનગIમન 32: 1-6 ______________________________________________________ 

1. ôુ ંતમે Tાર)ય એક અલગ દ)વ શોધી શકો છો ક) ! તમે િવચાLુï ક) તમ ેતેના પર ભરોસો 

રાખી શકશો કારણ ક) તમ ેભગવાન, 2વગIની અને 0¡ૃવીના સ£નહાર ?ારા 7યQ દ)વાનો અOભુવ 

કયö છે? _____________________________________________________________________ 

 2. તમે ભગવાન માટ) ફ)રબદલી તર#ક) વાપરવાOુ ંપસદં કરો છો? ________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

3. મા ંવw ુએક શNદ દ)ખાય છે ! શNદ લ ેછે1 સેòLઅુલ 8. 

એ. મા ંતેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 7યાર) દર)ક શNદન ેનીચે આપવો છદંો 11-17. 

બી. ભગવાન અને તમેના પોતાના પસદંગીના રાê વZચેના તફાવતોની Yલુના કરો: 

i. ઈbરના શNદનો અ\યાસ કરવાથી તમે ઈbર િવશે ôુ ંêણો છો? 

 લેવીયસ 26: 5-13 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 



52 
 

ii. રાê ôુ ંકર) છે તે િવષ ેસેòLઅુલ લોકોને ôુ ંકહ) છે તનેી સમી(ા કરો: 

1 સેòLઅુલ 8: 11-17 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ઘણી છદંોમા ંસાભંળવા અન ેસાભંળવામા ંઆવતા શNદો ઉપયોગમા ંલેવાય છે. ઈbર) શેલાહમને 

કÜુ ંહY ુ ંક) લોકોન ે! કહ)Ç ુ ંછે તે બwુ ંજ સાભંળÇુ.ં તે તેમને સાભંળવા અને સમજવા ઇZછતા હતા 

ક) તે સેòLઅુલ ન હતા ક) તઓે નકાર# રXા હતા પરંY ુતે પોતે જ ભગવાન હતા, તેઓ તેમના રાê 

તર#ક) નકાર# રXા હતા. શ^એૂલ ફ:ત સાભંળવા જ નહોતો પરંY ુતે લોકોને ચેતવવા પણ હતા. 

ભગવાન ઇZછે છે ક) તેઓ તેમના પર રાજ કર)લા રાê ôુ ંકરશે. અન,ે જો ક) સેòLઅુલ તેમને 

સાભંળે છે, તેમ છદંો 19 જણાવે છે ક) તઓેએ તેમની વાત સાભંળવાનો ઇનકાર કયö હતો અને 

રાêને માગણી ચાg ુરાખી હતી. સેòLઅુલ 7યારબાદ ભગવાનને બw ુ0નુરાવતIન કર) છે ! ફર# 

કહ) છે, "તેમને સાભંળો અન ેતેમને રાê આપો." 

એ. લોકો ôુ ંમાગણી કર) છે તેની :િત87યા ôુ ંછે ? ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. લોકો ôુ ંમાગણી કર) છે તેની :િત87યા ôુ ંછે? ______________________________________ 

સી. જો તમ ેêણતા હોવ ક) રાê તમાર# પાસેથી ôુ ંલશેે તો પણ તમ ેઇZછો છો? શા માટ)? ક)મ 

ન8હ? __________________________________________________________________________ 

ડ#. ôુ ંલોકો ભગવાનન ેતેમના રાê તર#ક) નકાર# કાઢશે અને બીê બધા રાiSો !વા થવા માટ) 

રાêને માગશે({લોક 20)? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

A*30$*: હ) :m,ુ úુ ંમાર# êતને "શા માટ)" :}ો 0છૂવા લાગે છે શા માટ) લોકો તમને તેમના રાê તર#ક) 

નકારવાOુ ંપસદં કરશ?ે તેઓ શા માટ) બીê બધા દ)શો !વા બનવા ચાહતા? શા માટ) તેઓ તમારા નેY7ૃવ 

હ)ઠળના તમારા લોકો તર#ક) સેટ ન કરવા માગંો છો? તમે ! કLુï તે બધાએ તેમન ે:ેમ કરવો અને તેમને 

:દાન કરÇુ.ં દ)શભરના ંદ)શો એટલા આકષIક છે ક) તેઓ તQન ે7યાગ કરવા માગં ેછે? તે જ સમય,ે માર# 

પોતાની Qવન અને િનણIયો અને પસદંગીઓ úુ ંBયાનમા ંલેÇુ ંજ જોઈએ. úુ ંતમન ેમારા Æખો, મારા 

Åદયની Æખો ખોલવા માટ) કહ#શ, તમારા :ેમ અને કcુણાની Cરુ(ા અને ર(ણની ઉજવણી કરવાને બદલે 

úુ ંમારા આસપાસની †ુિનયાના ર2તાઓ પર જવા માKં ુ• ંતે જોવા માટ). મને vૃત¶તા Åદય આપો ક) મારા 

Êાિંત હોવા છતા ંતમે િવbાC ુર#તે મારા :m ુઅને મારા ભગવાન બAયા છો. ______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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9*/ ; 

,2#E.: અમે ઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંનRધપા< mિૂમકા ભજવી છે તેવા નવા પા<ને મળવા જઈ રXા ં

છ#એ. લોકોએ કÜુ ંક) તેઓ રાê ઇZછે છે !થી તેઓ અAય રાiSોની !મ બની શક). તેઓ તેમના રાê 

તર#ક) ભગવાન નકાર#. આ નવી વ2Y ુન હતી. ઈìાએલીઓ ઇ÷જ+તમાથંી બહાર લાâયા 7યારથી અAય 

દ)વોની 0êૂ કર#ને ભગવાનને 7યાગ કર# રXા હતા. તથેી, દ)વે શ^એુલને તઓેને રાê આપવાOુ ંકÜુ.ં 

સેòLઅુલની ચેતવણી છતા,ં રાê ôુ ંકર) છે તેના િવષ ેચતેવણી આપે છે, લોકોએ સાભંળવાની ના પાડ#. 
 

?Z,-%: 1 સેòLઅુલ 9 અને 10 વાચંો. જો તમાcંુ બાઇબલ િવભાગોOુ ંમથા„ં છે, તો તમે êણો છો ક) 1 

શ^એૂલ 9 અને 10 એ શાઊલ અને શ^એૂલને પસદં કર#ને ઈbરના રાêને અ*ભિષ:ત કરવાOુ ંપસદં કર) 

છે. 
 

к?#7: 
1. માથંી શાઊલ િવષ ેઆપણે ôુ ંશીખી શક#એ1 શ^એૂલ 9: 1-2? _____________________________ 

2. મા ંôુ ંસમ2યા હતી છદંો 3 અને 4? __________________________________________________ 

3. શાઊલની *ચzતા ôુ ંહતી ({લોક 5)? _________________________________________________ 

4. સેવક છદંો Cચૂવે ôુ ં6? ___________________________________________________________ 

5. શાઊલને ôુ ંકરવાની જVર હતી ({લોક 7-9)? _________________________________________ 

6. તેઓ Tા ંગયા હતા ({લોક 10)? ___________________________________________________ 

7. છોકર#ઓ ãયા ંતેમન ેકહ)તા હતા ક) તેઓ kiટા આષIkiટા શોધી કાઢશે ({લોક 11-14)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ઈbર) શ^એુલન ેôુ ંકÜુ ં(છદંો 15-17)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. શાઉલ ઇઝરાયલના નેતા તર#ક) ôુ ંકરવાOુ ંહY ુ ંતે કહ#ને આ {લોકોમાનંા બે શNદો ôુ ંછે? 

 એ. __________________________________________________________ ({લોક 16) 

 બી. __________________________________________________________ ({લોક 17) 

10. શાઉલ સેòLઅુલ, kiટા, :થમ વખત માટ) મળે છે સેòLઅુલ ôુ ંખાતર# આપ ેછે ક) તે શાઉલ અને 

નોકર શોધી રXા છે તે માણસ છે? તે શાઉલને ôુ ંકહ) છે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. {લોક ઓવરન ેPતે 20 સેòLઅુલ એક રસ:દ િનવેદન બનાવે છે તે ôુ ંકહ) છે? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

{લોક 21 મા ંશાઊલની :િત87યા ôુ ંછે? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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9*/ D 

:\.*,$: સેòLઅુલ ઇઝરાયલના :થમ રાê તર#ક) શાઊલને અ*ભિષ:ત કરવાના છે શાઉલ અન ેતેના 

સેવકને એ જ સભામા ંલાવવામા ંઆવે છે ãયા ંબધા મહ)માનો બેઠા હતા. સેòLઅુલ સAમાન જHયાએ શાઉલ 

બેઠકો તેમણે કોકન ેર◊ કરવા માટ) vકૂને આપલેા માસંના uુકડા Pગે vકૂ ચો[સ Cચૂનાઓ આપી હતી. 

માસંનો uુકડો એક પગ હતો ! માસંની ⁄ેiઠ પસદંગી તર#ક) ગણવામા ંઆવે છે અને સAમાનના મહ)માન 

માટ) સાચવવામા ંઆવે છે. સેòLઅુલ શાઊલને સમêવ ેછે ક) આ :સગં માટ) માસં તેના માટ) તૈયાર 

કરવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં 
 

તહ)વાર પછ# સેòLઅુલ અન ેશાઊલ ઉZચ2થાનથી નીચ ેઆâયા હતા ãયા ંતેઓએ ખાwુ ંહY ુ.ં શાઉલ અન ે

શ^એુલે વાત કર# અને પછ# સવાર) શાઉલ અને તનેા નોકર છોડ# જવા માટ) તૈયાર થયા. સેòLઅુલ 

લોકોની સાથે નગરની 8કનાર) ચા.યો અન ેપછ# શાઉલને પોતાના નોકરને આગળ મોકલવા કÜુ ંઅન ેથોડો 

સમય રહ)વાOુ ંકÜુ.ં શ^એૂલ ôુ ંઇZછે છે ({લોક 27)?___________________________________________ 

 

e.*.*.: રાêનો અ*ભષકે તેલ સાથ ેકરવામા ંઆâયો હતો માણસના માથા પર તેલ ર)ડવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં 
 

1. શ^એૂલ  મા ંôુ ંêહ)ર કર) છે1 શ^એૂલ 10: 1? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ં2-5 સેòLઅુલ શૌલને કહ) છે ક) <ણ વ2Yઓુ અલગ પછ# માગI સાથે થશ.ે 
 
 

ш*n"$; к9- .oш;?  ш*S" 7;=$; p*4 .oш;?  m24 3ш;? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

3. છદંો મા ં6 અને 7 સેòLઅુલ વચન ôુ ંકર) છે? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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A*30$*: હ) ભગવાન ઓલમાઇટ#, અમે તમન ેઉઠાવીએ છ#એ, !મણે સèામા ંછ#એ 7યા ંઅમે Qવીએ 

છ#એ. અમે :ાથIના કર#એ છ#એ ક) તેમની ઇZછા 0ણૂI થાય. આપણે êણીએ છ#એ ક) ઘણી વખત આપણ ે

તેમના માટ) :ાથIના કરવાન ેબદલે સèાવાળાઓની િવcુ] :િતકાર કરતા હોઈએ છ#એ. સèાવાળાઓ માટ) 

અમને Åદય આપો ! તેમની ચો[સ જવાબદાર#ઓ હાથ ધરવા માટ) તેમન ેશä:ત અને :ો7સાહન આપ ેછે. 

અમે તમાર# આ7માની વહÕચણી માટ) :ાથIના કર#એ છ#એ ક) ! તમાર# પસદંગીઓ અને િનણIયો ! તમાર# 

પિવ< ઇZછા સાથે સકંળાયલેા હોય. ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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]$#*ш*'$к #*F 

 

 

,2#E. 

 

શાઉલ તેના માટ) જઇ રXા હતા તે બwુ ંજ દ)ખાયા. ઈìાએલના પહ)લા રાê માટ) ઈbરના પસદંગી :માણ,ે 

તે શ^એૂલ ?ારા અ*ભિષ:ત થયો. તેમને કહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) :mનુો આ7મા શä:ત સાથે તેના પર આવશે 

અને તે :બોધકો સાથ ે:બોધ કરશે. અને ભગવાન શાઊલને ખાતર# આપે છે ક) ત ેતેમની સાથ ેહશે. 
 

પણ ખોuંુ ôુ ંથLુ?ં પાઠ 6 મા ંશાઉલ ેઈìાએલના :થમ રાê તર#ક) કાયI કરવાOુ ંપસદં કLુï. ઈbરના 

લોકોએ ôુ ંકરવાOુ ંપસદં કLુï? તેમની 87યાઓOુ ંપ8રણામ ôુ ંહY ુ?ં 

 

આપણા પોતાના Qવનમા ંપાપ અને આ¶ાOુ ંઉ.લઘંનને કારણે Pધકાર અને િનરાશામા ંêતન ેશોધીએ 

7યાર) ગીતશા° 130 એ આપણા માટ) સારા સમાચાર છે. અમે દયા માટ) િવનતંી કર# ભગવાન માટ) cુદન 

અને તેમણે અમને Cનુાવણી. તેમણે તેમના અડગ :ેમને કારણે માફ# અને આશા આપે છે. તે અમારા 

ર#ડ#મર છે.  
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9*/ > 

:\.*,$: 1 સેòLઅુલ 10: 6 મા ંશ^એૂલ શાઊલને કહ) છે ક) ઈbરનો આ7મા તનેા પર સèામા ંઆવશે. 

વwમુા,ં તેમણે શાઊલન ેકÜુ ંક) તે :બોધકો સાથ ે:બોધ કરશે. પછ# શ^એુલે કÜુ,ં "પછ# :mનુો આ7મા 

તમારા પર úમુલો કરશ,ે અને તમે ... બીê માણસમા ંફ)રવશો. હવે ãયાર) આ ચમ7કારો તમને મળતા આવે 

છે, 7યાર) તમારા હાથમા ંôુ ંકરÇુ ંતે શોધી કાઢો, કારણ ક) ભગવાન તમાર# સાથે છે. "ઈbરનો આ7મા 

શાઊલને" અલગ âયä:ત "બનશે. {લોક 9 જણાવ ેછે ક) ઈbર) શાઊલના Åદયને બદ.Lુ ં... શાઉલ ે:બોધકો 

સાથે ભિવiય ભા¨Lુ.ં પરમbેરનો આ7મા તેના પર સèામા ંઆâયો! 
 

શ^એૂલે તનેે રાê તર#ક) અ*ભિષ:ત કયાI પહ)લા ંશાઊલ !વો હતો તે આપણે êણતા નથી. બધા અમને 

કહ)વામા ંઆવે છે ક) ઈbરની આ7માએ તેને બદ.યો છે અને ભગવાન ?ારા કરવામા ંઆવેgુ ંપ8રવતIન અAય 

લોકોએ જોLુ ંહY ુ.ં 1 સેòLઅુલ 10:11 મા ંઅમન ેકહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) !ઓ તેમને ઓળખતા હતા તેમણે 

તેમને :બોધકો સાથ ેભિવiય ભાખતો જોયો, તેઓ મદદ ન કર# શTા પરંY ુશાઊલને ôુ ંથLુ ંહY ુ ંતે 0છૂો. 
 

ôએૂલ ?ારા શાઊલનો અ*ભષેક તેમના Aયાયી હ)Yઓુ માટ) ભગવાન ?ારા ઉપયોગમા ંલેવા માટ) એક માણસ 

તર#ક) અલગ બનાâયો ત ે:mનુા અ*ભિષ:ત નેતા હતા. શ^એૂલે શાઉલન ેતેલથી અ*ભિષ:ત કયાI અને હવે 

લોકોએ તેમન ેતેમનો રાê બનવા માટ) êહ)ર કરવાનો સમય આâયો. {લોક 17 સેòLઅુલ સમી(ા ôુ ંથLુ ં

છે તે લોકોને યાદ અપાવ ેછે ક) ઈbર) તેમન ેઇ÷જ+તની દમનકાર# સèાઓ અને બીê બધા રાãયોમાથંી 

બહાર લાâયા હતા. તે તઓેને કહ) છે ક) તે એવા લોકો છે !ઓએ ભગવાનને નકાર# કાઢÕા !ણે તેમન ે

તેમના તમામ આફતો અન ે^{ુક)લીઓમાથંી બચાâયા.ં ભગવાન તેમને નકાર# ન હતી, પરંY ુતેઓ એક રાê 

કયાI પર આ<હ કર#ને ભગવાન ફગાવી હવે તેમના રાêને ભગવાન ?ારા પસદં કરવામા ંઆવશે લોકો 

માટ) રàૂ કરવામા ંઆવશે. 
 

e.*.*.: વાતાI  મા ંચાg ુરહ) છે1 સેòLઅુલ 10:20. 
 

1. કઈ êિત પસદં કરવામા ંઆવી હતી? ________________________________________________ 

2. ! vુળ પસદં કરવામા ંઆવી હતી? __________________________________________________ 
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3. છે.લ,ે _____________________________ ના 0<ુ શાઉલન ેપસદં કરવામા ંઆâયો હતો. પરંY ુ

સમ2યા ôુ ંછે? શાઉલ Tા ંછે? ______________________________________________________ 

4. {લોક 23 મા ંતેઓ તેમના રાê સામાન વZચ ે•પાવી મળ#. આ યહોવાએ પસદં કર)gુ ંતે માણસ 

હY ુ.ં ãયાર) તે લોકોની વZચ ેહતો 7યાર) શાઊલની 2પiટ વાત હતી ({લોક 23)? 

______________________________________________________________________________ 

5. મા ંલોકો માટ) શ^એૂલની êહ)રાત ôુ ંછે {લોક 24? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. લોકોનો :િતભાવ ôુ ંહતો? _________________________________________________________ 

7. {લોકમા ં25 શ^એુલે લોકોને રાêના અિધકાર અને ફરજો સમêâયા. શNદ બાઇબલના િનયમો 

પછ# 7ોસ-સદંભI હોઈ શક) છે. 7ોસ સદંભI આપણને 0નુિનîયમ 17: 14-20 ની 8દશામા ંઆપે છે !મ 

!મ તમે વાચંશો તેમ તમ ેરાê માટ) િનયમો િવશ ેશીખીôુ.ં 

એ. {લોક 14 - આ શNદો ઘણા વષö અગાઉ ^સૂા ?ારા કહ)વામા ંઆâયા ંહતા.ં ઈìાએલીઓ 

વચનના દ)શમા ં:વે{યા પહ)લા,ં તેમણે અગાઉથી ôુ ંઅપે(ા રાખી હતી? ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

 બી. રાêની બે લાયકાતો ôુ ંહતા? _________________________________________________ 

અને __________________________________________________________________ 

સી. રાê માટ) ચેતવણી ôુ ંહતી ({લોક 16)? શા માટ)? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ડ#. તેણે તેની પ7નીઓ  િવષે ôુ ંકÜુ ંહY ુ(ં{લોક 17)? __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ઈ. તેમની સપંિè Pગે તમેણે ôુ ંકÜુ ંહY ુ?ં ___________________________________________ 

એફ. તેને છદંો 18-20 મા ંકહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) તે કાયદાOુ ંકાળQ0વૂIક તેમના Qવનના 

તમામ 8દવસોમા ંપાલન કરશે !થી ત ે___________________________ ભગવાનના ભગવાનને 

__________________ અને આ _________ અને આ ______________________________, અને 

_____________ ના તમામ શNદો ?ારા તેમન ેશીખ,ે તે તેમOુ ં___________________________ 

_____________________________________________________________ ન હોઈ શક) અને ત ે

__________________________________________________________________ ન પણ હોય.  

Q. અન,ે ભગવાન ôુ ંવચન આ+Lુ?ં _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9*/ 1 

 

?Z,-%: 1 સેòLઅુલ 11-15 રાê તર#ક) શાઊલના Qવન િવશે વw ુવાતાIઓ બતાવે છે. ફર#થી, કારણ ક) 

આ પાઠમા ંઆપણ ેઅ\યાસ કરવા માટ) સ(મ છ#એ તનેા કરતા ંઘíુ ંવધાર) સામ<ી છે, તે જVર# છે ક) તમ ે

આ :કરણોન ેતમારા પોતાના પર વાચંવા માટ) સમય આપો !થી તમે શાસન દરિમયાન તેના શાસન 

દરિમયાન ôુ ંથLુ ંતેની સમજમા ંવધારો કર# શકો. . 
 

:\.*,$: 
1. :કરણ 11 મા ંઆપણે આ ઘટના િવશે શીખી ક) !નાથી લોકો શાઊલન ેરાê તર#ક) 0Fુiટ આપે. 

2. :કરણ 12 મા ંસòેLઅુલ ઇઝરાયેલના લોકો સમ( બોલે છે અન ેતેમની વતIíકૂની વહÕચણી વહÕચ ે

છે: 

એ. તેમણે તમેને યાદ અપાવે છે ક) 

i. ભગવાન તેમના કોલાહલ સાભં¥Lુ ંઅને ઇQ+ટ તેમને પહRચાડાય ({લોક ___) 

ii. તેઓ ભગવાનન ેmલૂી ગયા અને તેમન ેછોડõા ({લોક _________) 

iii. ભગવાન તેમને માફ કર# અને તેમના †ુ{મનો તેમન ેપહRચાડાય ({લોક ___) 

iv. તેઓ ભગવાન િસવાય અAય રાê ઇZછતા હતા (પäં:તઓ __________) 

v. જો તઓે તેમની સેવા અને પાલન કરતા હતા તો તઓે ધAય હશે ({લોક ___) 

vi. જો તઓે અનાદર અને બળવો કરતા ક) ભગવાન તમેની િવcુ] હશ ે({લોક ___) 

vii. તેઓન ેખબર પડ# ક) તઓેએ ! †ુiટ વ2Y ુકર# છે તે અને તેમન ેમાટ) :ાથIના કરવા માટ) 

સેòLઅુલને આદર ({લોક ___) 

viii. તેમણે તમેને યાદ કરાâLુ ંક) તઓે ! કLુï છે તે છતા,ં ભગવાનથી †ૂર ન થÇુ ં({લોક 
________) 

ix. ભગવાન તેમને છોડ# ન હોત, કારણ ક) તેમને તેમની પોતાની  બનાવવા માટ) ઉ7Cકુ  

હતા({લોક ___). 

બી. છેવટ), સેòLઅુલ એ તમેને યાદ અપાવે છે ક) તેઓ ભગવાનન ેિવbાC,ુ 0રૂા Åદય0વૂIક અને 

તેમના માટ) ! મહાન કાયö કર) છે તે યાદ રાખવા ({લોક ___) 

3. :કરણ 13 મા ંઆપણ ેêણીએ છ#એ ક) શાઊલે બળ# તક આપી હતી ({લોક 9). આ ફ:ત યાજકોOુ ં

કામ હY ુ ંસેòLઅુલ છદંો મા ંôુ ંકÜુ ં13-14? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. :કરણ 14 મા ંશાઉલ ભગવાન માટ) એક વેદ# બનાવ ેછે. તે ભગવાનને 0છેૂ છે ક) તણેે પ*લ2તીઓ 

િવશે {લોક 37 મા ંôુ ંકરÇુ ંજોઈએ. ભગવાનનો જવાબ ôુ ંછે? _____________________________ 
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5. :કરણ 15 મા ંભગવાન ત◊ન શાઊલને રાê તર#ક) નકાર# કાઢ) છે. 

 એ. સેòLઅુલ {લોક 2 {લોક લાવવામા ંક) ભગવાન પાસેથી સદં)શ ôુ ંહY ુ?ં __________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. શાઊલને ôુ ંકરÇુ ં({લોક 3)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સી. શાઊલે ખર)ખર ôુ ંકLુï (છદંો 7-9)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ડ#. ભગવાન શ^એુલન ેôુ ંકÜુ ં(કલમ 10-11)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈ. શાઊલે બીàુ ંôુ ંકLુï ({લોક 12)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. શ^એૂલ શાઊલને સામનો કયાI કલમોમા ંસેòLઅુલ ôુ ંકહ) છે પછ#, 22-23? __________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

9*/ : 

2#i";dш$: શાઊલના Qવન પર ôુ ંઉદાસી 8ટ+પણી તે માણસ હતો !ને ભગવાન ?ારા લોકો પર રાê 

તર#ક) સેવા આપવા માટ) પસદં કરાયો હતો, ભગવાન ?ારા પસદં કરાયેલા માણસ અને મોટ)ભાગે તેના ?ારા 

:ેમ. 

1. શ^એૂલ અન ેલોકો વZચનેા સબંધંOુ ંôુ ંથLુ?ં __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

લોકો પોતાની ર#તે ઇZછતા હતા. તે ન[# કરવા માગ ેછે ક) તેમને કોણ દોરશે. તઓે તેમના 

:બોધક સેòLઅુલ ?ારા :mનુી ચેતવણી સાભંળવા માગંતા ન હતા ંલોકોએ તેમન ેનકાયાI અને 

ભગવાનન ે7યાગ કરવાOુ ંપસદં કLુï, !મણે તેમન ેતેમના àુલમમાથંી ^:ુત કયાI હતા અને તેમને 

! વચન આ+Lુ ંહY ુ ંત ેદ)શમા ંતેમને લાâયા હતા. તઓે તે બધાને આપવા માટ) તૈયાર હતા !થી 

તેઓ અAય રાiSો !વા રાê હોય. 

2. સેòLઅુલ અન ેશાઊલ વZચેના સબંધંOુ ંôુ ંથLુ?ં _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સેòLઅુલ êણતા હતા ક) ઈbર) શાઊલ પર પોતાનો આ7મા ^Tૂો હતો. તે êણતો હતો ક) ઈbર) 

શાઊલના Åદયને બદ.Lુ ંછે. શ^એુલ ેલોકોન ેરાê તર#ક) િનL:ુત કયાI હતા. લોકો ?ારા તેમOુ ં

રાê બનવાની તેમની 0Fુiટ થઈ હતી. શાઉલ ે^ખૂાIમીભયાI કાયIવાહ# કરવાOુ ંશV કLુï તે પહ)લા ંજ 

આ કLુï ન હY ુ.ં તેમણે ભગવાનની Cચૂનાઓ અને કાયદાને તેમની ર2તો કરવા માટ) પસદં કરતા 

ન હતા. 

એક) સાઉલ અને ભગવાન વZચે સબંધં ôુ ંથLુ?ં _________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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! âયä:તOુ ંÅદય ભગવાન બદલાLુ ંહY ુ ંત ેમાણસ બની ગયો ક) !ણે ભગવાનથી †ૂર રXા અને 

તેને આ¶ા પાળવાનો ઇનકાર કયö. પ8રણામ 2વVપ,ે ભગવાનએ શાઉલને જવાબ આપવાનો 

ઇનકાર કયö હતો ãયાર) ત ેતેના પર બોલાâયો હતો તમેણે પોતાની સાથે ઈbરના સAમાનને 

બદ.યો હતો અને છેવટ), ભગવાન શાઊલન ેરાê તર#ક) નકાર# કાઢÕા હતા કારણ ક) શાઊલે :થમ 

ભગવાનના શNદને નકાર# કાઢÕો હતો. 
 

:#`: સેòLઅુલ 1 સેòLઅુલ 15: 22-23 મા ંશાઊલને કડક શNદો કહ) છે. શાઉલે ભગવાનની આ¶ાOુ ં

ઉ.લઘંન કLુï અને પછ# સેòLઅુલ પહ)લા ંતેની આ¶ાધીનતાને યોHય ઠ)રવવાનો :ય7ન કયö. આ શNદો 

સાથે, શાઉલને સામનો કરવો પડõો હતો અને ક~લૂાત લાવવામા ંઆવી હતી. "મo પાપ કLુï છે. úુ ંભગવાન 

આદ)શ અને તમારા Cચૂનો ભગં úુ ંલોકોથી ડરતો હતો અને તેથી મo તેમને આપી દ#ધી હતી. "તમે 

િનગIમન 32: 21-24 મા ંમળેલ સમાન :તનો પણ યાદ કર# શકો છો, ãયાર) આરોન લોકોથી ડરતા હતા, 

તેમની ચાલાક#ઓમા ંઝપંલાવતા હતા, સોનેર# વાછરrુ ંશાઊલે ઈbર સાથ ેઅને સેòLઅુલ સાથેના તેમનો 

સ0ંણૂI સબંધં જોખમમા ં^Tૂો. 

1. આખર), :માણે, તે સબંધંોOુ ંôુ ંથLુ1ં સòેLઅુલ 15: 34-35? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અમે પણ ક~લૂાત કરવાની જVર છે ક) અમ ેપાપ કLુï છે. અમે વારંવાર :mનુી આ¶ાOુ ંઉ.લઘંન 

કર#એ છ#એ અને તે િવશેની Cચૂનાઓ આપીએ છ#એ, !મણે આપણા પર અિધકાર ^Tૂો છે. જો 

આપણે આપણી êતને :મા*ણક છ#એ, તો ôુ ંઅમે ક~લૂ કર# શક#એ છ#એ ક) અમે ડરતા હોઈએ 

છ#એ અને ભીડના દબાણોમા ંઉતાર#એ છ#એ? ôુ ંતમે યાદ કર# શકો છો ãયાર) તમે તમાર# êતન ે

જમણી વ2Y ુકરતા કરતા ભીડમા ંક)વળ મ¥યા છો? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. શાઉલે કÜુ ંક) ત ેભયભીત હતો. તમારા પોતાના ભયનો િવચાર કરો úુ ંશા માટ) ભીડ પેદા કcંુ? úુ ંôુ ં

•?ં ___________________________________________________________________________ 

અમે બધાએ પાપ કLુï છે. ભગવાનની આ¶ા પાળનારા કોઈએ કLુï નથી. અમે બધાએ આ¶ાOુ ં

ઉ.લઘંન કLુï છે અને આપણી પાસે અમારા ખોટા કામ માટ) ભગવાન 7ોધ અને સê િસવાય બીàુ ં

કôુ ંજ નથી. રાહ àુઓ! સારા સમાચાર આવ ેછે! 
          

9*/ ;                                                                                                                              

6.#-шcd7: ઇC ુઇZછે છે ક) આપણે તેમની CવુાતાI êણીએ ! ઇC ુ?ારા આવે છે. તમને સમ< 

:કરણને યાદ રાખવા :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે! ગીતશા° 130 એ આપણને આ CવુાતાI આપ ેછે ãયાર) 

આપણે આપણી êતને ખોuંુ કર#એ છ#એ અને આપણી પોતાની mલૂને લીધે ત◊ન િનરાશાજનક લાગે છે, 
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7યાર) ભગવાન પોતે આપણને આશાથી સ0ંણૂI Qવન આપે છે અને સ0ંણૂI ર#તે પરત કર) છે. આપણા ખોટા 

કાયöની તીÂતા અને પ8રણામોની કઠોરતા હોવા છતા,ં ભગવાન ઇZછે છે ક) આપણ ેતેમના મહાન :મે િવષ ે

êણીએ. ઈCનુા મરણ અને 0નુcુ7થાન ?ારા આપણને બાનમા ંરાખવામા ંઆવે છે; અમે દયા„ ^:ુત સેટ છે. 
 

ગીતશા°ના આઠ પäં:તઓ 130 ઈbરની vૃપા આપ ેછે. આ પäં:તઓ યાદ કરવા માટ) આ અઠવા8ડયે લો. 

તેમને તમારા ઇAડ):સ કાડI પર લખો અને આ શNદોને તમારા Åદયથી જણાવો. તમે એકસાથે આ પäં:તઓ 

યાદ કરવા માટ) કામ તર#ક) તમે પણ િમ<ન ેઆશા :દાન કરવાની તક મળ# શક) છે. 
 

:\.*,$: ગીતશા° 130 એ ઘણા શNદોનો ઉપયોગ કર) છે ! તેમના અથIમા ંસ^]ૃ છે. આપણ ેસમી(ા 

કર#એ છ#એ અને આમાનંા ક)ટલાક શNદોની âયા¨યાને Bયાનમા ંલઈને આ ગીતની સમજણ સાથે િવ2ફોટ 

થશે: 

એ) .?s: મસy એ ભગવાનOુ ંકાયI છે ! આપણી લાયકાત (િશ(ા અને ^7ૃL)ુ આપવી નહÄ, પરંY ુ

આપણી vૃપાથી આપણી લાયકાત (:ેમ, માફ# અને અનતંQવન) ન ેઆપણી પાસ ેઆપવી નહÄ. 

બી) j.*: (મા એવી વ2Y ુછે ક) ! ન મળતી ક) લાયક નથી. માફ# એ એક ભેટ છે ! Kનુેગાર 

સામે ! ખોટા કાયI કર) છે ત ેહવેથી નથી. હક#કતમા,ં ! માફ કર) છે તે Kનુો યાદ રાખતો નથી. 

(મા એટલે ભગવાન આપણને આપે છે, ãયાર) આપણ ેતેમની પિવ<તાનો Kનુો કર#એ છ#એ અને 

તેમની પાસેથી અલગ રહ#એ છ#એ. ãયાર) ભગવાન અમને તેમની માફ# આપે છે તેમણે Kનુો ક) ! 

તેમને અને અમન ેવZચે અલગ કારણ બને છે અને ફર#થી એક વખત સબંધં 0નુઃ2થાિપત m ૂસંી. 

સી) 6#: આ ગીતમા ંભય ડર હોવાનો vૃ7ય નથી. ભય પિવ< ધાક એક અથIમા ંસાથે Qવે છે કારણ 

ક) ઈbર) આપણને ઉ7પ´ કયાI છે, અમને માફ કર# દ#ધા છે, અને આપણન ેચાહ) છે ક) આપણ ેતેમને 

ડર કર#એ. અમારા માટ) તેમના વફાદાર :ેમની :િત87યા તર#ક) અમે તેમને માન આપીએ છ#એ 

અને તેમને આપણા Qવન સાથે સAમાન કર#એ છ#એ. 

ડ#) +ш*: આશા કંઈક માટ) ઈZછતા નથી. આશા êણે છે અન ેઈbરના શNદના સ7યમાનંા 

Qવનને લગંર કર) છે અને માને છે ક) ! જોઇ શકાY ુ ંનથી તે હàુ Cધુી આવ ેછે, એટલે ક) Qવન 

શાbત છે.  

ઇ) #56- ,ш$: ર#ડ)òપશન એ એકવાર તમારામા ંôુ ંહY ુ ંતે પા• ંખર#દવાની :87યા છે. 

વળતરનો અથI એ છે ક) §કુવણી ઈCનુા ર:ત સાથ ેકરવામા ંઆવી હતી. તેમની †ુઃખ, મરણ અને 

0નુcુ7થાનને લીધે આપણે ઈbરના બાળકો બની શક#એ છ#એ. એક Qવન બીê માટ) આપવામા ં

આâLુ ંહY ુ ંઈC ુ^7ૃL ુપામ ેછે ક) !થી તમ ેઅને úુ ંદ)વ િપતા સાથે હમંેશા ંQવન Qવી શvંુ. 
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A*30$*: :m,ુ તમે અમાર# દયા માટ) પોકાર સાભંળો છો. તમે બધા ખોટાઓનો ર)કોડI રાખતા નથી. જો 

તમે કોઈ એકાઉAટ રા¨Lુ ંહોય તો કોઈ તમાર# હાજર#મા ંઊભા રહ)વા માટ) સમથI નથી. આપણા ખોટા 

કામનો ર)કોડI રાખવા કરતા,ં તમે અમારા બધા પાપોની માફ# આપે છે અમે ôુ ંકર# શક#એ છ#એ, પરંY ુ

ડરથી આપણે આપણા Qવનના તમામ 8દવસોનો સAમાન કર#એ છ#એ અને 0જૂÇુ ંછે? આપણી આશા 

તમારામા ંછે. તમે ! પાયો છે !ના પર અમાcંુ Qવન બનેgુ ંછે. તમે અમને ક.પના કર# શકો તે કરતા ં

વw ુઆપીએ છ#એ આપણી આશા એ êણીન ેરહ) છે ક) આપણો અિવરત :ેમ આપણને આપણા બધા 

પાપોમાથંી સ0ંણૂI વળતર આપે છે અને અમને તમારા બાળકોને કાયમ માટ) બનાવે છે. ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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અ*ભનદંન! તમે ઈbરની ઇZછા, અમાcંુ માગI અ\યાસ 0ણૂI કયö છે. તમ ેક)ટલીક નવી વાતાIઓ અન ેઅ(રો 

સાથે પ8ર*ચત બAયા છો હવ,ે સમી(ા કરવાનો સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર#(ણ નથી, ફ:ત તમને 

અને તમાર# :ગિતની ખાતર# કરવાની તક છે, કારણ ક) તમે આ આકષIક :વાસ ચાg ુરાખો ! તમારા 

Qવનને આકાર આપી રÜુ ંછે. !મ !મ તમે અ\યાસ કરો છો તેમ તમે કથાઓના હક#કતો અન ેભગવાન 

અને માનવêત િવશેના સ7યો શીખી રXા ંછો. આ 21 મી સદ#મા ંતમારા Qવનમા ંહક#કતો અને સ7યો ક)વી 

ર#તે લાK ુપાડવાના ંછે તે તમે શોધી રXા છો. 
 

ચાલો નીચે આપેલા દર)ક અ(રની સમી(ા કર#એ અને શNદ અથવા બ ેલખો ! તમારા મગજમા ંરહ) છે 

!મ ક) તમે તેમની વાતાIન ેયાદ કરો: 

1. નાઓમી:  ____________________________________________________________________ 

2. Vથ: ____________________________________________________________________ 

3. બોઆઝ: ____________________________________________________________________ 

4. હ)́ ાહ: ____________________________________________________________________ 

5. એલી: ____________________________________________________________________ 

6. સેòLઅુલ: ____________________________________________________________________ 

7. શાઉલ: ____________________________________________________________________ 

8. હોફની: ____________________________________________________________________ 

 

હવે, ચાલો એક નકશો સમી(ા કર#એ. નીચે આપેલ 2થાનો શોધો: 

1. િશલોહ, ટ)બરનેકલOુ ં2થાન - 0êૂ અન ેબ*લદાનOુ ં2થાન (1 સેòLઅુલ 1: 3) 

2. એÿાઈમOુ ં2થાન - રામહOુ ંનગર ãયા ંઆવેgુ ંછે તે પવIતીય :દ)શ. ત ે2થળ ãયા ંહા´ાહ અને 

એ.કાનાહ રહ)તા હતા (1 સેòLઅુલ 1: 1; 1 સેòLઅુલ 2:11) 

3. પ*લ2તીઓ ?ારા mમૂBય સ^kુના કાઠં) જમીન (1 સેòLઅુલ 4: 1-2) 

4. આ{ôદૂ, ગઠ, અને એ7ોન  એ પ*લ2તીઓના નગર ãયા ંકરારનો કરાર લેવામા ંઆâયો હતો(1 

શ^એૂલ 5). 

5. બેથ-શેમેશ ãયા ંઆકIસ ઈìાએલીઓ ?ારા વCલૂ કરવામા ંઆâયો હતો (1 સેòLઅુલ 6: 10-12) 

6. 8કયાIથ-યા8રમ ãયા ંઆકIને એલઆઝર  ની ર(ક હ)ઠળ રાખવામા ંઆâયો હતો(1 સેòLઅુલ 7: 1). 

7. બેAêિમન ની આ8દêિત 2થાન - ãયા ંશાઉલ રહ)તા હતા (1 સેòLઅુલ 9: 1) 
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2#i";dш$ #5e! g: અમે ભગવાનની ઇZછા, અમાcંુ માગIના આ અ\યાસમા ં<ણ ^ુ̈ ય પા<ોનો 

અ\યાસ કયö છે. 
  

1. cુથOુ ંQવન ! ર#તે તણેીની જÄદગીમા ંQâયા હતા તે ર#તે ઈbરની ઇZછાને :િત*બz*બત કરતી 

એક ઉદાહરણનો દાખલો આપો: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. સેòLઅુલOુ ંQવન ઈbરની ઇZછા :માણે QવYુ ંહY ુ ંતવેો એક ઉદાહરણ આપો: _____________ 

________________________________________________________________________ 

3. ઈìાએલીઓએ ôુ ંકરવાOુ ંપસદં કLુï, ! ઈbરના ઇZછા ^જુબ Qવવાને બદલે રાiSની ઇZછા 

:માણે કરવાની ઇZછા દશાIવે છે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. શાઊલના Qવનમાથંી એક દાખલો આપો !મા ંતેમણે પોતાની ઇZછા :માણે QવવાOુ ંપસદં કLુï. 

________________________________________________________________________ 

 

એ;+લક)શન સમી(ા: 
 

1. cુથ 4:16 કહ) છે, "પછ# નાઓમી બાળકને લઈને તેન ેતેના વાળમા ંરાખીન ેતેની સભંાળ લીધી." 

આ {લોકમાથંી તમારા Qવન માટ) એક એ;+લક)શન ôુ ંછે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 1 શ^એૂલ 2: 1 કહ) છે, "મારા Åદયને :mમુા ંઆનદં થાય છે ... માટ) úુ ંતમારા ^äુ:તથી çશુ •.ં" 

^{ુક)લ સજંોગોમા ંúુ ંકઈ ર#તે મારા વલણનો િવચાર કcંુ •?ં ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સાલમ 130 આશા બોલે છે! દર)ક શNદના અથIની સમી(ા કરો !મ ક) :ેમના CવુાતાI આ ગીત 

?ારા તમને જણાવ ેછે: 

એ. મસy _________________________________________________________________ 

બી. (મા _________________________________________________________________ 

સી. ભય _________________________________________________________________ 

ડ#. આશા ________________________________________________________________ 

ઈ. ર#ડ)òપશન _____________________________________________________________ 
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A*30$*: હ) ભગવાન ગોડ, હ)વનલી ફાધર, તમે મન ેતમારા શNદના બીê અ\યાસના Pતમા ંલાâયા છે. 

તમે મને :ેમના Åદય સાથ ેઅAયની સેવા માટ) પડકાર આ+યો છે. તમે મન ેસેòLઅુલના Qવન ?ારા 

શીખâLુ ંછે ક) ! Qવનમા ંતમે ક)FAkત છો તે તમારા શNદની Cનુાવણી કર) છે અન ેસાભંળે છે. તમ ેમને 

યાદ અપાâLુ ંછે ક) તમાર# શä:ત મારામા ંકામ કર) છે તે મને àુ†ંુ કરવા માટ) સમથI બનાવે છે આ 

અBયયનએ મને તમાર# êતને :થમ ^કૂ#ને તમારા માટ) િતર2કાર દશાIâયો છે અને તમે મારા Qવન માટ) 

ôુ ંકરવા માગો છો ત ેતમન ેનકાર# કાઢવાની ચેતવણી આપી છે. છે.લ,ે તમે મન ેતમારા (માશીલ :ેમની 

ખાતર# આપો છો ! મન ેતમારો અAડરવ.ડI :ેમ (<ેસ) આપે છે અને મન ે! યોHય છે ત ે(દયા) થી મને 

બચાવશે. úુ ંઆ CવુાતાI અAય લોકોન ેકહ# શvંુ !થી તઓે પણ તમાર# સાથ ેબચત સબંધંમા ંઆવી શક). 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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વધારાની આrુઅવ„ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલોœસ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 

મ<ંાલય વબે સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 


