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બધા હકો અમાર! પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમી%ક& સમી%ાની સ'ં%(ત કલમોનો ઉ+લખે કરતા,ં આ -/ુતકના 
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તમે તમારા Oવનના બાક!ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શT કર! રVા છો. તમાર! સફર 

તમારા માટ& અન?ય હશે અને પિવ8 બાઇબલ કહ& છે -/ુતકની તમાર! સમજણમા ંવધવા માટ& તમારા 

આWરુ અને ઉ4સાહ! ઇXછા ;ારા નY! કરવામા ંઆવશે. અZયાસ માટ& તમાર! 8િતબ[તા તમારા Oવનને 

સ\[ૃ બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક& ભગવાન તમારા શLદ ;ારા તમારા માટ& બોલે છે. 

1. આ બાઇબલ અZયાસ એકમ: “પરમે`રની દયા, અમાર! \aુ6ત” 

2. પિવ8 બાઇબલની N:Oે /ટા?ડડG સ/ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નPધ: જો તમે નવી ખર!દાર! કર! રVા 

હોવ, તો શR હોય તેટeુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 

 એ. એક 2ોસ ર&ફર?સ કોલમ 8ાધા?ય નીચે દર&ક -gૃઠMુ ંક&?i, 

 બી. સામા?ય ર!તે બાઇબલની પાછળના ભાગમા ંજોવા મળે છે, અને 

 સી. થોડા \ળૂkતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પmિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇ?ડ&6સ કાp્Gસ 

 

1. # 2 મા ંA'ૂચબ[ 8ણ Aિુવધાઓ સાથે તમે તમારા અZયાસ માટ& પયાG(ત Tપે -sુૂ પાડશો અને આ પાઠ ;ારા 

સફળતા-વૂGક નેિવગેટ કરવા માટ& તૈયાર થશો. જો ક&, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ&લો અMભુવ છે, તો 

તમે બાઇબલની શોધ કરવાMુ ંશT કર! શકો છો. આ અZયાસ નેિવગેશનલ u+ૂસ 8દાન કર& છે v તમને 

wુશળતા િવકસાવવા અને તમને વx ુિવ`ાસ ધરાવતી બાઇબલ િવyાથz બનાવવા માટ& રચવામા ંઆવી છે. 

www.crosscm.org પર 2ોસ કને6ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચG ક& “પરમે`રની દયા, અમાર! 

\aુ6ત”. જો ક& આ અZયાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ&વના વચન, અવર Lલેિસ{ગનો અZયાસ 

કરવામા ંસફળતા માટ& આવ|યક નથી. 

તમારા બાઇબલને માકG કરવાથી અચકાશો ન5હ. તે અZયાસ માટ& તમાર! બાઇબલ છે તમાર! નPધો, તમાર! નીચે 

લીટ!, હાયલાઇ5ટ{ગ, ચ2વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર&કો5ડ>ગ િવચારો, 8~ો અને અZયાસ ;ારા 

તમારા 8વાસને Q&ક કરવા માટ& તમે નોટüકુ અથવા ટ&Lલેટનો ઉપયોગ કરવાMુ ંપસદં કર! શકો છો. 

અZયાસ સામ:ી લખવામા ંઆવે છે vથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. /વ-િશ/તની 5ડ:ી સાથે તમે સામ:ીને 

થોડો ક& કોઈ \|ુક&લી સાથે આવર! નહÅ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા5હતી મેળવશો, નવી મા5હતી શેર કરશો, અને 

ક&ટલાક પડકારTપ 8~ો -છૂશો v જવાબો માટ& માગણી કરશે. આ 8િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને 8ો4સા5હત 

કરવામા ંઆવે છે ક& તમે થોડા િમ8ોને તમાર! સાથે અZયાસ કરવા માટ& આમિં8ત કરો. 

તમે તમારા અZયાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શLદ ;ારા તમારા માટ& બોલી શક& છે તેમ તમારા 

Çદય /વીકારÉુ ંશક& આ બાઇબલ વાતાGઓ તમે તેમના -8ુ ઈA ુ'Ñ/ત, અમારા ભગવાન અને ઉ[ારક ;ારા તમને 

આપવામા ંતેમના મહાન 8ેમ તમને ખાતર! કર! શક& છે. 

સપંાદકની નPધ: /પgટતા માટ&, ક&પીટલાઈÖડ સવGનામનો સદંભG ભગવાન એટલે ક& ... "તેમણે કáુ ંહW ુ.ં 
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ઝાખંી         5 

પ5રચય         6 

પાઠ 1: 1 સેàJઅુલ 16 

• સેàJઅુલની નવી સPપણી       7 

• ઈ`રMુ ંમાપદંડ        8 

• 5ક{ગની સેવા        10 

• શાઊલના િવલ%ણ અસહકાર      11 

• ઈ`રની ઇXછામા ંઆનદં કરવો      12 
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અગાઉના એકમમા ંઈ`રની ઇXછા, અમારો માગG, અમે શીåયા ક& ઇઝરાયેલ -çૃવીના અ?ય રાgQો vવા રાé 

;ારા શાસન કરવા માગતા હતા. તેમની આèુબાèુના રાgQોની vમ બનવાની તેમની ઇXછાએ તેમના શાસન 

હ&ઠળ શાસન અને શાસન હ&ઠળ તેમના બાળકો તર!ક& Aરુ'%ત ર!તે Oવતા લોકો તર!ક& િવિશgટ ર!તે 

Oવવાની તેમની ઇXછાને આગળ ધક&લી. રાé માટ& તેમની માગં, સારમા,ં તેમના રાé તર!ક& ભગવાનની 

અ/વીકાર હતી. એક રાéના શાસન હ&ઠળ Oવવાની \|ુક&લીઓ િવશ ેતેમને ચેતવણી આપવામા ંઆવી હતી 

પછ!, દ&વે તેમન ેv માFંJુ ંત ેઆ(Jુ.ં 8બોધક શ\એૂલન ેતેમના લોકો પર શાઊલ રાéને અ'ભિષ6ત કરવા 

ભગવાન ;ારા Aચૂના આપવામા ંઆવી હતી દ&વ ેશાઉલને 8kનુો આ4મા આ(યો અને તેને કáુ ંક&, "v કાઇં 

તમે હાથમા ંકરો તે કરો, કારણ ક& દ&વ તમાર! સાથ ેછે." 

 

શાઉલ રાé બ?યા તેટલા થોડા સમય પછ!, આપણે તનેા આëાભગંના \ખૂG wૃ4યો અને ભગવાનના 

આદ&શોMુ ંપાલન કરવાના િનgફળતા િવષે શીåયા. આખર&, શાઊલે યહોવાહના વચનોને નકાર! કાઢíા અને 

8kએુ તેન ેરાé તર!ક& નકાર! દ!ધો. ભગવાન તે સાઉલ ઇઝરાયેલના રાé બનાવી હતી ક& grieved અને 

તેમની પાસેથી તમેના આ4મા પાછ! ખmચી. 

 

આ પાઠમા ંભગવાન પોતાના Çદય પછ! માણસની શોધમા ંછે. આગામી રાé Rા ંમળે છે તે éણો અને 

આ નવા અ'ભિષ6ત રાéના ભગવાનના માપદંડને શોધી કાઢો. èુઓ ક& ક&વી ર!તે ભગવાન તેમન ેવાપર& છે 

અને રાé શાઊલની તરફ&ણમા ંિવજય મળેìયો છે. શાઊલને ઈîાએલના પહ&લા રાé તર!ક& પસદં કયાG 

પછ!, પરમે`રનો અફસોસ! 
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+6-V2: સેàJઅુલ અને રાé શાઊલે અલગ અલગ ર!તે (1 5ક{Fસ 15) ભાગ લીધો છે. શ\એુલ રામાહં 

અને શાઉલના 'ગબયાહમા ંપોતાના ઘર માટ& ગયો. જો ક& શ\એૂલ શાઊલ માટ& શોક પાñયો હતો, પણ તે 

ફર!થી તેને મળવા ગયો ન હતો. ભગવાન શોક ક& ત ેશાઉલ રાé કયાG હતા અન ેહવે તેને ઇઝરાયેલ પર 

રાé તર!ક& નકાર! છે. 

 

એ સમજÉુ ંઅગ4યMુ ંછે ક& ભગવાન તે નહોતા vણે શાઊલની અ/વીકાર શT કર! હતી. 8થમ સેàJઅુલ 

15:26 જણાવે છે ક& શાઊલ ે8થમ 8kનુા શLદને નકાર! કાઢíો હતો. શાઊલ ેઇઝરાયલના રાé તર!ક& 

તેમની સાથે સબંધં /થાિપત કરવા માગે છે. શાઊલના ઈ`રના િનણGયન ેનકારવાથી, ઈ`ર& તેમને રાé 

તર!ક& નકાર! દ!ધો. 
 

<W+X;: વાતાG ચાe ુછે. વાચંો 1 સેàJઅુલ 16: 1-13. 

• ભગવાન શ\એુલન ેRા ંમોક+યો? 

• તે શા માટ& મોક+યો હતો? 

•  તેણે óુ ંકJુò? 

 

к<-#:  
1. |લોકમા ંભગવાનનો 8~ શ\એૂલમા ંóુ ંહતો 1? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. શ\એૂલ માટ& ઈ`રની નવી સPપણી હતી તે ઈîાએલ ઉપર નવા રાéની િનમôકૂ કરવા માટ& 

તૈયાર હતા અને તે ઇXછતા હતા ક& શ\એુલ તે પસદં કર&લા એકને અ'ભષેક કરવાના માગG પર 

જશે. ની મ@યમા ંઈ`રની આëા óુ ંહતી |લોક 1? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

>+1-ш: "તમારા િશ{ગડાન ેતેલથી ભર!" લેવાનો અથG થાય છે ક& નવા રાéને અ'ભિષ6ત થવાMુ ંહW ુ.ં 1 

સેàJઅુલ 10: 1 મા ંઆપણ ેશ\એૂલને શાઊલને રાé તર!ક& અ'ભિષ6ત કરવા િવષે વાચંીએ છ!એ, ઈ`રના 

વારસા પર આગેવાન, ઇઝરાયલ. શાઉલના માથા પર ર&ડવામા ંઆવેલા તેલનો ઉપયોગ નPધો. તલે સાથ ે

અ'ભિષ6ત ìયa6તન ે8તીક કરવામા ંઆવે છે ક& આ ìયa6તને પિવ8 હ&W ુમાટ& અલગ રાખવામા ંઆìયા છે. 
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શાઉલન ે8કરણ 10 મા ંઅલગ રાખવામા ંઆìયો હતો અને હવે એક નÉુ ંમાણસ દ&વના પિવ8 ઉપયોગ 

માટ& અલગ રાખવાMુ ંછે. 
 

к<-#: 
1. ભગવાન શ\એુલન ેRા ંમોક+યો (|લોક 1)? ___________________________________________ 

2. vસી એક અéöયા અ%ર નથી. sુથ 4:21 અને 22 ની સમી%ા કરો. નPધ લો કૌuંુ'બક ર&ખા. 

એ. Tથ અને બોઆઝ માતાિપતા છે ____________________________________________ 

બી. નાઓમી મહાન દાદ! છે _________________________________________________ 

સી. vસીના -8ુ કોણ છે? ________________________________________________________ 

3. શા માટ& સેàJઅુલ બેથલહ&મમા ંમોકલવામા ંઆવી હતી (|લોક 1)? _________________________ 

4. શ\એૂલનો ડર óુ ંહતો (|લોક 2)? ___________________________________________________ 

5. યહોવાએ શ\એુલન ેóુ ંકરવાMુ ંઅને કહ&વાMુ ંકáુ?ં 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

6. |લોક ઓવરન ેNતે ભગવાન સેàJઅુલ માટ& ચોYસ Aચૂના óુ ંહW ુ ં3? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

7. શ\એુલ (|લોક 4) પાલન કરતા હતા અને બેથલહ&મમા ંઆìયા હતા ùયા ંતેમણ ેનગરના વડ!લોને 

મñયા હતા. બશેક, તેઓ ;ારપાળો તર!ક& સેવા આપી હતી અને શૌ+Jમુલ આìયા 4યાર& શહ&ર 

દરવાé ખાત ેભેગા કરવામા ંઆવી હતી. મા ંતેઓએ óુ ંકáુ ં|લોક 4? ______________________ 

8. શ\એૂલે તમેને óુ ંકáુ ં(|લોક 5)? તે શા માટ& આìયો? ___________________________________ 

9. વડ!લોની Aચૂના અને આમ8ંણ óુ ંહતા? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. તે કોણ હતા ત ેઅ?ય લોકો હતા? ___________________________________________________ 

 

'"( 5 

8/#6%2" 8Y: ઈ`ર& શ\એુલને યશાઈને બેથલહ&મમા ંનવા રાéન ેઅ'ભિષ6ત કરવા મોક+યા હતા જો 

તમને પસદંગી કરવા માટ& ભગવાન ;ારા મોકલવામા ંઆìયા હોત, તો તમ ેv પસદંગી કરશો તે માપદંડ óુ ં

હશે? 8થમ રાé સાથે તમાર! િનરાશા @યાનમા ંન kલૂી નથી.  

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 
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Z2"2"!: ચાલો જોઈએ ક& ભગવાન કોણ પસદં કર& ... 

 

1. શ\એૂલ ઈ`રની પસદંગી માટ& જોઈ રVા છે. |લોક 6 મા ંશ\એૂલ કોણ જોયો? _______________ 

2. માણસનો શ\એૂલનો અ'ભ8ાય óુ ંહતો? ______________________________________________ 

3. મા ંભગવાનને શ\એૂલને @યાનમા ંન લવેા કáુ ં|લોક 7? ________________________________ 

4. શાઊલ શાઊલના દ&ખાવ અને ûચાઈ િવશ ેઆપણે óુ ંéણીએ છ!એ? èુઓ1 સàેJઅુલ 9: 2. 

________________________________________________________________________ 

5. યહોવાએ એ'લયાબને ફગાવી દ!ધો આગળના શLદો ભગવાનના મનમા ંસમજ આપે છે. |લોકMુ ં

બાક!Mુ ંલખો 7: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. સેàJઅુલના દર&ક 8બોધક યશાઈએ તેને óુ ંલાìયા (છદંો 8-10)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. છે+લ,ે સેàJઅુલ મા ંvસી -છેૂ છે óુ ં|લોક 11? __________________________________________ 

8. vસીનો 8િતભાવ óુ ંહતો? _________________________________________________________ 

9. શ\એૂલMુ ંAચૂન  óુ ંહW ુ(ં|લોક 11)? _________________________________________________ 

10. અને ઘટેાનંી સભંાળ રાખનાર સૌથી નાનો લાવવામા ંઆìયો. ત ેકઈ મા ંવણGìયો છે કલમ 12? 

______________________________________________________________________________ 

11. ભગવાન શ\એૂલન ેóુ ંકરવા કáુ?ં __________________________________________________ 

12. શ\એૂહ તેના ભાઈઓની હાજર!મા ંદાઊદને અ'ભિષ6ત કયાG. અમે ડ&િવડ  િવશે óુ ંકહ&વાJુ ંછે  

(|લોક 13)? ____________________________________________________________________ 

આ પ5ર'ચત છે. મા ંશાઊલ િવષે આપણ ેóુ ંકáુ ંછે1 શ\એૂલ 11: 6? ________________________ 

13. તેમની સPપણી -ણૂG થયા બાદ, સેàJઅુલ __________________ (|લોક 13) મા ંપોતાના ઘર છોડ! 

દ& છે. 
 
 

"!-Xш[\#: óુ ંતમ ેતમાર! éતને Çદયની જFયાએ ìયa6તના બાV દ&ખાવ તરફ નજર કરો છો? 

તમાર! મેમર! અસાઇનમે?ટ માટ& ઇ?ડ&6સ કાડG પર |લોક 7 લખો. ભગવાન સેàJઅુલને સીધી સલાહ આપે 

છે: "તેના દ&ખાવ પર નજર ન èુઓ ... માણસ èુએ છે તે જોW ુ ંનથી." માણસ પોતાના બાV દ&ખાવને 

જોઈને દગો કર& છે; ભગવાન Çદયને éણ,ે શોધો અને éણ ેછે Çદય \+ૂયો, પા8, અને ìયa6તMુ ંસાર ધરાવે 

છે. 
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1. ભગવાન óુ ંકરવા શ\એૂલ કહ&વાની છે? ______________________________________________ 

2. અ?યોને જોવા માટ& આપણે આપણા Çદયને ક&વી ર!તે éહ&ર કર!એ છ!એ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ìયa6ત અમન ેìયa6તગત િવશે óુ ંકહ& છે? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મારા Çદયને †+ુeુ ંપાડતા ંઅ?ય લોકો મારા િવશે óુ ંશીખે છે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

/)V"-X" !"]- к^?#к: આ \°ુા Aધુીમા ંશાઉલ અને દાઊદ િવશેની ક&ટલીક બાબતો સમાન છે. બનંેને 

નકામી અને 'બનઅMભુવી ગણવામા ંઆવતા હતા. 
 

1. મા ંશાઊલમા ંઆપણ ેóુ ંશીખી શક!એ1 સેàJઅુલ 9: 21? _________________________________ 

2. મા ંદાઊદ િવશે આપણે કઈ બે બાબતો શીખીએ છ!એ1 સેàJઅુલ 16:11? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

3. છે+લ,ે મા ંઆપણે આ બ ેમાણસો િવશ ેóુ ંકહ&વાJુ ંછે1 શ\એૂલ 9: 2 અને 1 સેàJઅુલ 16:12? _____ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( = 

+6-V2: અમે આ બનં ેમાણસો વXચેની સાàયતા, શાઉલ અન ેદાઊદની વXચે જોવાMુ ં-ણૂG કJુò છે. 

આગળની છદંો છતી કર& છે ક& તેમની વXચે óુ ંફરક છે. 1 સેàJઅુલ 15:23 અને 26 મા ંઆપણે éણીએ 

છ!એ ક& શાઊલે બળવો અન ેઘમડંને લીધ,ે તેના આëાMુ ંઉ+લઘંન કJુò, ભગવાનએ તેને ઇઝરાયલના રાé 

તર!ક& ¢ુકરાવી દ!ધો. 1 શ\એૂલ 16: 14-23 શાઊલના કાય£Mુ ંબીèુ ંપ5રણામ દશાGવે છે.  
 

<W+X;: વાચંો 1 સેàJઅુલ 16: 14-23. 

• óુ ંભગવાન આ4મા બદલી? 

• શાઊલની સેવામા ંકોન ેબોલાવવામા ંઆìયા? 

•  તેમને óુ ંકરવાMુ ંકહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ?ં 
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к<-#: 
1. શાઉલમાથંી િવદાય (|લોક 14)? ____________________________________________________ 

2. 8kનુા આ4માએ શાઊલને સ§ા આપી હતી (1 સેàJઅુલ 11: 6). આ નવી અને િવનાશક ભાવના 

તેમના પર અલગ અસર પડ! હતી. અમને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& આ •ુgટ આ4મા _____________  

_________________________________________________________________તેને (કલમ 14). 

3. શાઉલના નોકરોએ તેમને હાજર! આપી હતી ત ેસમéJુ ંક& óુ ંથઈ રáુ ંછે. શાઊલની •ુ: ખની 

ભાવના  નો તેમનો ઉક&લ óુ ંહતો(|લોક 15-16)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. |લોક 17 મા ંઆપણે éણીએ છ!એ ક& શાઊલ સમંત થાય છે અને તનેા કમGચાર!ઓને ઓળખી 

કાઢવા અને તેમન ેવાસંળ! વગાડનાર કોઈની સાથે લાવશે. િયશાઈના દ!કરા દાઊદને એક પ5રચર 

ખબર છે. તે દાઊદ  િવષ ેóુ ંકહ& છે(|લોક 18)? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

ડ!. ___________________________________________________________________ 

5. |લોક 19 મા ંશાઊલે કઈ 52યા લીધી? ________________________________________________ 

6. |લોક 20 મા ંયશાઈ ક&વી જવાબ આપે છે? ____________________________________________ 

તેમના રાé માટ& vસી ઉદારતા અને આદર નPધો. 

7. |લોક 21 રાé શાઊલન ેદાઊદની સેવા િવષે óુ ંકહ& છે? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. શાઊલ અને દાઊદ વXચેના સબંધં િવશે આપણ ેóુ ંશીખી શક!એ? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. શાઉલે દાઊદના િપતા  યશાઈને -છૂ¶ુ(ંઇસ 22)? _______________________________________ 

10. શાઊલ એવા સમયમા ંઉક&લ લાવ ેછે, ùયાર& ભગવાનથી •ુgટ આ4મા તેના પર આવે છે        

(|લોક 23). ડ&િવડ લીધો _____________________________________________________ 

શાઉલ _________________________ અને હાિનકારક ભાવના ________________________ હતા. 
 

,_2"+$: ભગવાન માટ& આપણી આëાપાલન ભગવાન માટ& મહ4વMુ ંછે. ત ેઆપણે ક&વી ર!તે િવચાર! 

શક!એ છ!એ તે યોFય નથી, ભગવાન તેને અમાર! આëાકાર! મા ંઆનદં. તેમના શLદ આપણને તેમની ભેટ 

છે તેમના શLદ આપણન ેમાગGદશGન અને 5દશા આપે છે v આપણન ે•ુgટ અને ભયથી •ૂર રાખે છે. તેમMુ ં

વચન આપણા Oવનના ંતમામ 5દવસો આવવા અને જવાMુ ંર%ણ કર& છે. િનગGમન 20 મા ંઆપણ ેદસ 

આëાઓ વાચંીએ છ!એ અને શીåયા ક& તઓે તેમના લોકો માટ& ભગવાન ;ારા આપવામા ંઆìયા હતા vથી 

2મમા ંએક સ\દુાય તર!ક& તેઓ તેમની આસપાસના િવ` માટ& તેમના 8ેમને 8િત'બ{'બત કર! શક&. ઈ`રના 
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આદ&શો તેમના ßેgઠ 8ેમ માટ& તેમના Çદય બહાર આપવામા ંઆવે છે અને હèુ Aધુી ઇઝરાયેલીઓ 

અનાદર કરવાનો િનણGય કય£ તેમના આëાMુ ંઉ+લઘંન કરનાsંુ કાયG તેમના ભગવાન તર!ક& તેને નકાર& છે. 
 

આપણે શાઊલને @યાનમા ંલઈએ છ!એ ક& ત ેપણ ભગવાનની આëાMુ ંઉ+લઘંન કરવાMુ ંપસદં કર& છે. 

આëાMુ ંઉ+લઘંન પ5રણામ છે. કંઈ ભગવાનમા ંતેના પર vટeુ ંઆપણા Q/ટ vટeુ ં8સશંા થાય છે અને તે 

િવ`ાસ આપણી આëાપાલનમા ં8િત'બ{'બત થાય છે. 1 સેàJઅુલ 15:22 કહ& છે ક& આëા પાળવી ત ેકરતા ં

વx ુસાર! છે ... અને @યાનથી વx ુસાર! છે ... કલમ 23 આપણને યાદ અપાવે છે ક& આëાભગં બળવો 

અને ઘમડં છે. આપણ ેતેમના અવાજની આëા પાળવી તે સમજવાની જTર છે, તેમના શLદ માટ&, Çદય 

અને ભગવાન અને તેમની સ§ા નકાર! કાઢ& છે તે 8િત'બ{'બત કર& છે. 
 

 

'"( ? 

8/#8:`:: 
1. તે વ/Wઓુ óુ ંછે અને તે વખતે ùયાર& મને 8kનુા શLદને @યાન આપÉુ ંત ેવx ુ\|ુક&લ બનાવે છે? 

______________________________________________________________________________ 

2. ùયાર& ®ુ ંભગવાનની વાણી સાભંળ!શ, કારણ ક& તે પોતાના શLદ ;ારા ®ુ ંબોલ ેછે ... ___________ 

________________________________________________________________________ 

3. ઈ`ર 84યેની આëાપાલન તર!ક& દર&કના માટ& અમાર! સ§ા \|ુક&લ છે. ઉ4પિ§ 3 મા ંઆપણે 

શીåયા ક& આદમ અન ેહવાને િવ`ાસમા ંછેતર& છે ક& તમેને ઈ`રની આëાને આધીન રહ&વા કરતા ં

વx ુસાર! ર!ત મળ! છે. બળવો અને ઘમડં \|ુક&લ િવચારો છે. અમે આ ર!તે હોવા તર!ક& éતને 

િવચારÉુ ંગમWુ ંનથી શાઊલે ઈ`રના વચનનો ઇનકાર કય£ હતો, vના પ5રણામે પરમે`ર તેમને 

રાé તર!ક& નકાર! રVા હતા. óુ ંતમે અ/વીકાર અMભુìયો છે, તમાર! પોતાની બળવો / અહકંારને 

કારણે અ/વીકાર? óુ ંકહ&વાJુ ંક& કJુò? અલગ પ5રણામ માટ& óુ ંકહ&વામા ંઆìJ ુછે અથવા óુ ંથઈ શક& 

છે? 

 

!7!%6-U7ш$: ફર! એક વાર ગીતશા™ 1 આપણને બોલે છે ગીત 1 ની યાદ રાખો. (મહ&રબાની કર!ને 

નPધ કરો: જો આ તમારો પહ&લો ઉ+લેખ ગીતશા™ 1 ના સદંભGમા ંથાય છે, તો આ 8થમ ગીતન ેઇ?ડ&6સ 

કાડG પર લખવા માટ& અન ેઆ છ uૂંક! છદંોને મેમર!મા ંમોકલવા માટ& સમય કાઢો.) |લોક પર િવશેષ @યાન 

આપો. "પરંW ુતેના આનદં ભગવાન ના કાયદા છે ..." ભગવાન તેમના વડG માટ& અમાર! આëાકાર! મા ં

ડો´. શા માટ& ભગવાન માટ& આëાપાલન એટeુ ંમહ4વMુ ંછે? _____________________________________ 
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ધાિમ¨ક ગીતગાન 1: 2 આપણને કહ& છે ક& v ìયa6ત ભગવાન સાથેના સબંધંમા ંચાલે છે ત ેતેન ેઆધીન રહ& 

છે અને તેના શLદ પર @યાન આપ ેછે. આ ìયa6તની મહાન †શુી •ુgટ, પાપીઓ અને ઉપહાસીઓની 

8Éિૃ§ઓ અને સલાહમા ંìય/ત નથી - vઓ ભગવાન સાથે સબંધં ધરાવતા નથી. જ/ટ લાગે છે, ભગવાન 

અમને આનદં અન ેઅમે તનેે તેના પાળે તર!ક& અમે તનેે અમારા 8ેમ અને િવ`ાસ ìય6ત કર!ને તમેને 

†શુી. 
 

8"9$$": હ& 8k,ુ દયાÕ િપતાનો, તમે મારા બળવાખોર અને ઘમડં! ર!તે તમારા માટ& કüલૂ કરÉુ ં\|ુક&લ 

લાગે છે. ®ુ ંચાÆ બનÉુ ંછે. ®ુ ંતે 8ય4ન કરવા માIં ુØ ંv નY! કર& છે ક& ®ુ ંóુ ંકર!શ અને નહÅ. પરંW,ુ ®ુ ં

શી†ુ ંØ ંક& ®ુ ંતમારા શLદની આëાકાર! Tપે જવાબ આ-ુ ંØ ંક& ®ુ ંતમને †શુી અMભુÉુ ંØ.ં તમ ેઆëાપાલન 

કરો અને તમારા શLદ માટ& આદર કરો, મારા Oવનના તમામ 5દવસો મન ે†શુી આપે છે. મને એક 8ેમથી 

ભરો v તમને સૌથી વx ુઆનદંમા ંશોધ ેછે. _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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બે શીખવા 
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1 સેàJઅુલ 17 - ડ&િવડ અને 5ફ'લ/ટન 
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પ5રચય         14 

પાઠ 2: 1 સેàJઅુલ 17 

• 5ફલી/ટ!ન éય?ટ       15 

• ગો+યાથ તેમના 5ડફ&?સના 'ચ8ો      16 

• આમGર ઓફ મેન        18 

• દ&વનો આમGર        20 

• ભગવાન બચાવે છે       21 

• ઉપસહંાર        23 
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 :a  9 '()"$ 47 
 

 
 

+6-V2 

 

થોડા સમય પછ!, શાઉલ અને ઈîાએલીઓ ગો+યાથ અને પ'લ/તીઓ હતા. ઈîાએલીઓ ગો+યાથની 

બડાઈ અને અવëાથી ડર! ગયા હતા. ઇઝરાયેલ óુ ંIમુ હW ુ?ં શા માટ& ઈîાએલી સૈ?ય પ'લ/તીઓના 

•ુ|મનો સામે J[ુમા ંજોડાયો ન હતો? તેમ છતા,ં છોકરા ડ&િવડ, Oવતા દ&વની સૈ?યો પર લાવવામા ંઆવેલા 

કલમ ગો+યાથ માટ& ઊભા ન હતા. વાતાG પ5ર'ચત હોઈ શક& છે પરંW ુત ે8થમ વખત હોવા છતા ંતે 

અZયાસ. ડ&િવડના બåતર óુ ંહW ુ?ં તેના હિથયારો óુ ંહતા? પ'લ/તી •ૂત સાથે J[ુ કરવાના પ5રણામ óુ ં

હતા?ં 
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:a  9 '()"$ 47  

 

'"( * 

,_2"+$: અમે 1 સેàJઅુલ 17, બાઇબલમા ંસૌથી વx ુéણીતા કથાઓમાથંી એક અZયાસ શT કરવા 

જઈ રVા ંછ!એ. ત ેડ&િવડ અને ગો+યાથની વાતાG છે. િમક&લે?ગીલોનો ડ&િવડ એક છોકરો ડ&િવડ છે, v ભરવાડ 

છે, vસાના સૌથી નાના -8ુ છે. અ?ય િવરોધાભાસી અને ઓછ! éણીતી wૃિતઓ િશ+પકાર વારો52યો અને 

અ?ય લોકો ;ારા કરવામા ંઆવી હતી. 
 

8બોધક શ\એૂલ દ&વના આëાપાલનથી તનેા ભાઈઓ (1 સેàJઅુલ 16:13) ની હાજર!મા ંતેના માથા પર 

તેલ ર&ડ– ુ.ં આ Jવુાન છોકરો હવે ઈîાએલનો અ'ભિષ6ત રાé હતો vણ ેઈ`રના હ&Wઓુ માટ& અલગ 

રાåયા. તે 8k ુહતો vનો આ4મા સામGçયમા ંઆìયો. રાé તર!ક& અ'ભિષ6ત રાé હોવા છતા,ં ઇîાએલના 

સ§ાધીશ રાé તર!ક& રાજગાદ!એ બેસીને ત ેપહ&લા ંઘણા વષ£ પસાર થતા હતા. 
 

1 સેàJઅુલ 17: 1-3 મા ંક&ટલાક િવ'ચ8 નામોનો ઉપયોગ થાય છે. સોકોહ, એફ&સ-ડ&િમન, એઝેકાહ અને 

એલાહની ખીણ kમૂ@ય સ\iુના દ5રયા 5કનાર& આવેલા બધા /થળો છે. ઘણા બાઇબલ નકશાઓ આ 8ાચીન 

નગરો Rાથંી a/થત છે તે ઓળખતા નથી. જો ક&, મોટા ભાગના, પ'લ/તીઓMુ ંજમીન દશાGવે છે, જમીનની 

સાકંડ! પ´ી, vપાથી ઉ§ર તરફ અને દ'%ણમા ંગાઝા વXચે kમૂ@ય 5કનાર& ચાલી રહ&લ છે. આ જમીન 

પ'લ/તીઓ ;ારા કબéમા ંઆવી હતી, ઇઝરાયલના આ:હ!ઓ 8થમ અને બીèુ ંસàેJઅુલ દરàયાન 

પ'લ/તીઓનો ઉ+લખે કરવામા ંઆવે છે, ઘણીવાર ઇઝરાયેલીઓ સામે J[ુ અથવા દાવપેચનો ઉ+લેખ કર& 

છે.  
 

1 સેàJઅુલ 17: 3 મા ંઆપણને કહ&વામા ંઆવ ેછે ક& પ'લ/તીઓની સેના અને ઈîાએલની સૈ?યએ તેમની 

વXચે આવલે ખીણ વડ& એક િવરોધી પહાડ! કબv કJુò છે. આ ડ&િવડ અન ેગો+યાથની વાતાG માટ&M ુ ંમચં છે. 

જો તમે 1 સેàJલુમા ંર&કોડG થયેલી /ટોર! એકાઉ?ટ Rાર&ય વાXંJુ ંનથી, તો તમે તમાર! નોટüકુમા ંતે 

વાતાGના નવા uુકડાને Q±ક કરવાMુ ંપસદં કર! શકો છો v તમને પહ&લા ંખબર ન હતી આ સ'ં%(ત 'બ“સ 

અને uુકડાઓ તમને આ નવી ભરવાડના દ!કરા ડ&િવડ ;ારા -રૂા કરવામા ંઆવેલી દ&વની ચમ4કા5રક કાયG 

માટ& નવી નવી Aઝૂ અને નવી 8શસંા આપી શક& છે. 
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<W+X;: 
1. વાતાG-હક!કતો, પા8ો, શLદો, વગેર& િવશે તમને મમેર!માથંી v વ/Wઓુ યાદ આવે છે તે સ'ં%(ત 

સારાશં લખો. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. 1 શ\એૂલ વાચંો 17. નPધ કરો ક& શLદો, શLદસ\હૂો અને 52યાઓ v ગો+યાથMુ ંવણGન કર& છે અન ે

તમારા માટ& અ\કુ વ/Wઓુની યાદ! શT કર& છે v તમ ેડ&િવડ િવશે શીખી રVા છો. 
 

к<-#: 
1. કલમો 4-7, પ'લ/તીઓના ચેaàપયન ગો+યાથMુ ંવણGન કર& છે. આ એક પ'લ/તી લોકોની બાèુમા ં

રહ& તેÉ ુ ંિવચાર કરો. 

એ. તેમના દ&ખાવ: __________________________________________________________ 

બી. તેમના બåતર:__________________________________________________________ 

સી. તેમના હિથયારો: ________________________________________________________ 

ડ!. તેની તાકાત: ___________________________________________________________ 

 

2. આ અવલોકનો પછ! તમારા િનgકષG óુ ંછે? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. |લોકમા ંગો+યાથના iDgટકોણથી 8 િવરોધી દળો કોણ હતા? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ગો+યાથ હરાવવાનો માણસ હતો. ગો+યાથ ઇઝરાયેલીઓ માટ& પોકાર óુ ંકJુò? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. નPધÉુ ંરસ8દ છે ક& ક&વી ર!તે ગો+યાથ J[ુ િવશે તેમન ેબધા િવશ ેમાને છે. મા ંઉપયોગમા ંલેવામા ં

આવેલા તમામ ìયa6તગત સવGનામ ગો+યાથને નીચે આ(યા છદંો 8, 9, અને 10. 

6. ગો+યાથ પડકાર ઉભા કર& છે (|લોક 10): _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ગો5હઆથને કોની સાથે લડશ?ે ______________________________________________________ 

8. ગો+યાથન ેહવે óુ ંખબર હતી? ______________________________________________________ 

9. |લોક ફર!થી વાચંો 11. ઇઝરાયેલીઓMુ ંવણGન કરવા માટ& કયા શLદોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે? 

______________________ અને _______________________________________________ 

10. નPધ: અ?ય અMવુાદો શLદનો ડરથી ઉપયોગ કર& છે ભયભીત શLદનો અથG કંઈક અથવા કોઈનો 

ભગં કરવો હોય છે. 5હ{સા, \ ૂઝંવણ, અથવા ડર અને કોઈકને ભયભીત, નાઉàમીદ અને ભયભીત 

કરવાના પ5રણામે તોડ! નાખવામા ંઆવી શક& છે. 
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8/#8:`:: óુ ંથઈ રáુ ંછે? óુ ંચાલી રáુ ંછે? આ સમ: વાતાG એક મનોવૈëાિનક રમત છે. ટ!મો તેમના 

ચેaàપયન ગો+યાથ સાથે ઈîાએલીઓ અને તેમના રાé શાઉલ સામે પ'લ/તીઓ છે. ûચાઈ, બåતર, 

હિથયારો, /નાJ,ુ અને તે પણ એક કવચ વાહક v તેની આગળ આગળ વ@યો હતો તે લડત માટ& ઇઝરાયેલે 

સ”જ થઈ ત ેપહ&લા ંગો+યાથ દ&ખાયા. કોણ ડરશે નહÅ? 

 

1. મા8 ગો+યાથ પોશાક અન ેલડાઈ માટ& સશ™ નથી પરંW ુહવે તે રહ& છે અન ેઇઝરાયલ લ|કર માટ& 

શાઉટ. સારમા ંતે એમ કહ&તા હોય છે, "ચાલો આ સરળ રાખીએ. ®ુ ંપ'લ/તીઓ માટ& લડત કsંુ Ø ં

અને તમે ઈîાએલીઓ માટ& લડવા માટ& તમારા ßેgઠ -sુુષને મોકલો છો. અને ßેgઠ માણસ Oતી 

શક& છે જો ®ુ ંપ'લ/તીઓ Iમુાવશ તો તમને આધીન રહ&શે અને જો તમે ઈîાએલીઓ Iમુાવશો તો 

અમાર! સેવા કરશે. "એ મહ4વMુ ંછે ક& આપણે ઈઝરાયલ ચેaàપયન (1 સેàJઅુલ 9: 2) માટ& એક 

%ણ માટ& િવચારÉુ ંજોઈએ. મા ંઆપણે તેના િવશે óુ ંવાચંીએ છ!એ1 શ\એૂલ 17:11? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈîાએલના રાéને ભયભીત અને મોટા 8માણમા ંડર લાFયો છે óુ ંતમ ેગો+યાથની 8િત52યાથી 

આ¥યG પાàયા છો? તમે તમારા રાé નેતાને ક&વી ર!તે 8િતસાદ આપી શકશો? તે કયા 8કારMુ ં

નેતા છે? લોકો અને રાé વXચે óુ ંસબંધં દ&ખાય છે ત ેિવચારવા માટ& સમય કાઢો: ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. જો તમે ઈîાએલી સૈ?યમા ંહતા અને આ સશ™ િવશાળ જોJુ ંઅને તમારા બો+ડ પડકારનો અવાજ 

સાભંñયો હોત તો તમે Rા શLદો વાપરશો? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-b 8Y%: 
 

1. ®ુ ંકઈ ગોળાઓનો સામનો કsંુ Ø?ં ___________________________________________________ 

2. ùયાર& Oવન આ ગોળાઓથી ભર&eુ ંહોય, 4યાર& મારામા ંóુ ંલાગણીઓ ઊભી થાય છે? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

3. éય?“સની પડકારોનો ®ુ ંક&વી ર!તે 8િતસાદ આ-ુ?ં _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ®ુ ંક&વી ર!તે મારા પર µલતા éય?“સન ે8િતસાદ આ-ુ ંØ ંતે િવશ ેમને ક&વી ર!ત ેલાગે છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

8ાથGના: હ& 8k,ુ ®ુ ંકüલૂ કsંુ Ø ંક&, ઘણીવાર મને મારા Oવનમા ંગોળાઓ આવે છે v મને ભયભીત કર& છે. 

મને લાગ ેછે ક& ®ુ ંWટૂ! રVો Ø,ં એક †ણૂામા ંિસવ5ર{ગ અને હરાìયો Ø.ં મારા ગોળાઓ બધા આકારો અને 



18 

કદમા ંઆવે છે. મને ખબર છે ક& ®ુ ંતેમની િવsુ[ શa6ત5હન Ø.ં યાદ રાખો ક& તમે મારા શી+ડ અને ઉ[ારક 

છો, મારા બચાવનાર છે. તમે મારા માટ& મારા Oવનમા ંગોળાઓ સામ ેલડતા છો. મારા માટ& કાળO લેવા 

બદલ આભાર. તમ ેમારા ચaેàપયન છો! ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

'"( 5 

<W+X;: ફર!થી વાચંો 1 સેàJઅુલ 17 

 

к<-#: 
1. ડ&િવડના િપતા vસી, વષ£થી સાર! ર!તે 8ગિત કરતા હતા. wુલ આઠ -8ુો હતા અમને કહ&વામા ં

આìJુ ંછે ક& 8ણ મોટા -8ુો શાઊલને J[ુમા ંઆìયા હતા (છદંો 12-13). 8ણ -8ુોન ે_________, 

___________________, અને __________________________________________________ 

2. મા ંઆપણે દાઊદ િવષે óુ ંકહ&વાJુ ંછે છદંો 14 અને 15? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પ'લ/તી નાગ5રકની સતાવણી __________________________ 5દવસ માટ& 5દવસમા ંબે વાર થઈ! 

4. યશાઈએ દાઉદને બોલાìયો અને ઇîાએલી છાવણીમા ંપોતાના ભાઇઓને ખાવા માટ& અનાજની 

વ/Wઓુ સાથે મોક+યો. આ િપતા તેમના -8ુોની ત•ુંર/તી અને Aખુાકાર! િવશે સાભંળવા આWરુ 

હતા. દાઊદ& તેના િપતાના કહ&વા 8માણે કJુò. દાઊદ છાવણીમા ંપહPXયા 4યાર& óુ ંથઈ રáુ ંહW ુ ં

(છદંો 20-21)? __________________________________________________________________ 

5. ડ&િવડ તેમના ભાઈઓ સાથ ેવાત કર! હતી vમણે આગળ પગeુ?ં __________________________ 

6. દાઊદ& સાભંñJુ ંક& ગો+યાથ Oવતા દ&વની સેના સામ ેતમેની અવëાને üમૂો પાડતો હતો. 

ઈîાએલી લ|કરની 8િત52યા óુ ંહતી (|લોક 24)? ______________________________________ 

7. ઇઝરાયલીન ેપડકારનાર આ માણસને માર! નાખનાર ઇઝરાયલીને રાéએ óુ ંવચન આ(Jુ ંહW ુ?ં 

(|લોક 25)? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

8. દાઉદ& તેમન ેનOકના માણસોને -છૂ¶ ુ ંક&, ઈîાએલ પર આવી કલકં લાવનાર પ'લ/તીને માર! 

નાખનાર માણસMુ ંóુ ંથશ?ે ક&વી ર!તે ડ&િવડ |લોક મા ંગો+યાથ નો સદંભG લો 26? ______________ 

______________________________________________________________________________ 
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સારમા ંડ&િવડ કહ& છે, "તે કોણ છે ત ેિવચાર& છે? તે ક&વી ર!તે િવચાર& છે ક& ત ેOવતા દ&વની સૈ?યોન ે

અવëા કર! શક& છે? " 

9. |લોક 28 દાઊદ તરફ એ'લયાબનો 2ોધ †+ુલો છે. એ'લયાબના આરોપ óુ ંછે? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ડ&િવડ મા5હતી ખાતર! કરવા માટ& વળે (છદંો 31-32). શાઊલે દાઊદ િવષે સાભંñJુ ંઅને તેના માટ& 

મોકલે. ડ&િવડ શાઊલન ેóુ ંકહ& છે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. ડ&િવડ /વયસંેવક óુ ંકર& છે? ________________________________________________________ 

દાઊદના ભૌિતક કદ અને J[ુમા ંઅMભુવ એ જ છે ક& ગો+યાથ સામે J[ુ કરવા માટ& શાઊલ 

મહ4વની અ/કયામતો અને જTર! છે. ડ&િવડનો 8િતભાવ óુ ંછે (છદંો 34-35)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ.  દાઉદ v 8ાણીઓ સામ ેલડ÷ા હતા? __________________ અને ______________________ 

બી. તેમણ ેઆ બેAનુત પ'લ/તીને ક&વી ર!તે ગöયો? _____________________________________ 

સી. શા માટ& (|લોક 36)? __________________________________________________________ 

12. ડ&િવડના મિસહા કોણ હતા (|લોક 37)? _______________________________________________ 

13. શાઊલે દાઊદને 8kનુા આશીવાGદ સાથે જવાMુ ંકáુ.ં પરંW ુશાઊલે દાઊદને મોક+યો તે પહ&લા ંóુ ં

કJુò (છદંો 38-39)? ______________________________________________________________ 

14. શાઊલના બåતર પહ&ર!ને દાઊદ& óુ ંકJુò? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. તેના બદલ ેતેણ ેóુ ંકJુò (છદંો 39-40)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

6-c 7\ш$: 1 સેàJઅુલ 17: 38-41મા ંઆપણે éણીએ છ!એ ક& શાઊલ અને દાઊદને અલગ અલગ 

િવચારો છે ક& દાઉદ vનો સામનો કરવો પડ& છે, તે િવશાળ છે. શાઊલ ભાર-વૂGક કહ& છે ક& ડ&િવડ તેના 

બåતરમા ંપહ&ર& છે. ùયાર& તમે તેના િવશે િવચાર કરો છો, તમને નથી લાગWુ ંક& ડ&િવડ ત°ન એક •ૃ|ય છે? 

તે ફ6ત એક છોકરો હતો v ટ¶િુનક, બåતરના કોટ, અને હ&+મેટ v એક માણસની તલવાર વહાણ v 

લગભગ કોઈની કરતા ંûચા કરતા ંûચો હતો! ડ&િવડ, જો ક&, તે ગોલીથન ેમળવા માટ& બહાર ન જઇ શક&, 

કારણ ક& તે આ બધી સાધનસામ:ી પહ&ર!ને ટ&વાયેલા ન હતા. તેના બદલે ત ેપોતાના કમGચાર!, પાચં સરળ 

પçથરો અને તનેા a/લ◊ગ શોટને લઈ éય છે, vણે પોતાના ઘટેાMં ુ ંર%ણ કJુG છે તે ર!તે િસ{હ અને રÅછ 

સામેના પોતાના બચાવમા ંઉપયોગ કય£ હતો. 
 

એક %ણ માટ& િવચાર કરો ક& આ J[ુમા ંિસ{હ અને રÅછ એક િવશાળ હતા અન ેક&ટલાક ઘટેા ંઈîાએલની 

સૈ?ય, Oવતા દ&વની સેના હતા. ડ&િવડ પોતાની éતને ઘટેાનંા બચાવનાર તર!ક& જોતા ન હતા, vમ ક& 

ઇઝરાયલના \aુ6તદાતા, આ િસ{હ અથવા રÅછથી, આ િવશાળ ગો+યાથ. ત ેéણતો હતો ક& દ&વે તમેને 
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પોતાના ઘટેાMં ુ ંર%ણ કરતી વખતે િસ{હ અને રÅછથી તમેને છોડાìયા હતા, તેથી તઓે éણતા હતા ક& 

Oવતા દ&વની સૈ?યોMુ ંર%ણ કરતી વખત ેઈ`ર તેન ેપ'લ/તીના હાથમાથંી છોડાવશે! 
 

દાઊદ& પ'લ/તીને પોતાના ભરવાડના /ટાફ, પાચં પçથરો અને a/લ◊ગ સાથે સપંકG કય£ હતો ùયાર& ભગવાન 

તમને અને મારા Oવનમા ંગોળાઓમાથંી તમામ આકારો અને કદમા ંપહPચાડ& છે, 4યાર& તે અમને વેરો5કયો 

;ારા અને દાતાGની અ?ય કલાકારોની ક+પનાને બિનન̈ી અને િમક&લે?ગીલોના ડ&િવÿસ vવા 8ભાવશાળ! 

બનાવટમા ંTપાતંર!ત કર& છે. ડ&િવડ a/લ◊ગ શોટ વહન અને િવશાળ સામનો રમતા %8ે સાથે સરભર હતી. 

બે •ુ|મનો એકબીé 84યેનો સપંકG કર& છે. óુ ંતફાવત બનાવે છે તે @યાનમા ંલેવા સમય કાઢો? óુ ંડ&િવડ 

એક િવશાળ મા ંTપાતં5રત? 

 
 

'"( = 

,-b 8Y%: અમે આ વાતાGમા ં/થાનો શોધવાની જTર છે ùયા ંઅમાર! પોતાની Oવન પ5રa/થિતઓમા ં

એ9(લક&શન મળે છે ભાગ 1 ઓવરને Nતે અમ ેઅમારા Oવન મા ંમળે છે óુ ંéય?“સ ગણવામા.ં આ સમયે 

આપણી પોશાક જોવા દો, કારણ ક& અમે આ ગોળાઓનો સામનો કરવાનો 8યાસ કર!એ છ!એ. 
 

1. તમાર! ગોપનીયતાઓની સમી%ા કરો-તે વ/Wઓુ, ìયa6તઓ, પ5રa/થિત ક& v તેમની Ÿચાઇ લે છે 

અને તમારા િવsુ[ ભયાનક ધમક!ઓ બગાડ& છે: ____________________________________ 

2. ùયાર& ઈîાએલીઓએ પ'લ/તી ચૅ(શનનો સામનો કય£ 4યાર& તેઓ તેમનાથી ભયભીત થઈ ગયા 

(|લોક 24). ùયાર& તમે પ5રa/થિતમા ંતમાર! éતને શોધી રVા હોવ 4યાર& તમાર! વતGô ૂિંત óુ ંછે, 

v તે ગો@ધ લોકો સાથે \કુાબલો કરવા માગંે છે vઓ દ&વની વ/Wઓુ અન ેભગવાનના ંલોકો િવsુ[ 

છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. શાઉલ અન ેગો+યાથ પાસ ેબåતર હતી. ડ&િવડ પાસે પ4થરો અને a/લ◊ગ હતા •ુ|મન સામે લડવા 

માટ& તમારો બåતરો óુ ંછે v Oવતા દ&વની સૈ?યો સામે ઊભો છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ગો+યાથ એ પ'લ/તી ચેaàપયન હતા. તમે તમારા પોતાના ચેaàપયન કોણ છો? કોણ તમારા માટ& 

J[ુમા ંéય છે? કોણ તમન ેતમારા •ુ|મનોમાથંી છોડાવ ેછે? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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!d6-!7Jш$:  
1. ?J ૂટ&/ટામે?ટ üકુ ઑફ એફ&સીસ સે?ટ પોલ બåતર િવષે વાત કર& છે, દ&વનો બåતર. એફ&સી 6: 10-

17 વાચંો. 8થમ, તેમણે અમને ભગવાન અને તેમના શ5કતશાળ! શa6ત મજüતૂ બનવા માટ& 

8ો4સા5હત કર& છે. |લોક 11 મા ંઆપણને ઈ`રના તમામ બåતર \કૂવા કહ&વામા ંઆવે છે. તે 

આપણા િવsુ[ •ુgટતાના દળો માટ& અમન ેકોઈ ભાગ નબળા બનાવે છે. તે /પgટ કર& છે ક& આપણે 

v લડત સામ ેલડ! રVા છ!એ તે શેતાન છે. |લોક મા ં12 સે?ટ પોલ અમ ેિવશે લડાઈ છે v /પgટ. 

અમાર! સામે કોણ સઘંષG છે? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

ડ!. _____________________________________________________________________ 

 

2. ઈ`ર& કઈ ર!તે આપÉુ ંજોઈએ ક& આપણ ેઊભા રહ! શક!એ (છદંો 14-18)? તેથી ... 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

ડ!. _____________________________________________________________________ 

ઈ. _____________________________________________________________________ 

એફ. ____________________________________________________________________ 

O. _____________________________________________________________________ 

 

ભગવાન આપણને પોતાની તાકાત, તેમની શ5કતશાળ! શa6તથી સમથG બનાવે છે અને તે 

•ુgટતાની યોજનાઓ સામે લડવા માટ& તેમના બåતર સાથે અમને સા'બત કર& છે. તેમના બåતર 

સ-ંણૂGપણે 5ફટ! આ બxુ ંજ અમાsંુ મચં ઊkુ ંકરવાની અને /થાયી રહ&વાની જTર છે. અમને આ 

બåતર બåતર બåતર બનાવવા માટ& 8ો4સા5હત કરવામા ંઆવે છે v અમે પહ&ર!ને સ”જ છ!એ 

13-18 કલમોને ઇ?ડ&6સ કાડG પર લખો અને યાદ રાખો ક& આ પaં6તઓન ેયાદ રાખવા માટ& તમે 

કામ કરો છો, ઈ`રની શa6તથી તમને સવંેદનશીલ રહ&વાMુ ંશીખવા મળે છે v ભગવાનને 

ઉપલLધ બનાવે છે અને દર&ક ભાગનો અથG તમાર! લડાઇમા ંિવજય મેળવવા માટ& થાય છે. તમે 

'ચ8કામ કર!ને તમારા માટ& િવઝ–અુલ બનાવવાMુ ંપસદં કર! શકો છો અને પછ! ઈ`રના 

બåતરમા ંએક ºકડો ઘડાવો. 
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8"9$$": હ& ભગવાન, મારા દ&વ, દ› િનક ®ુ ં•ુ|મન સામે લડાઇમા ંìય/ત Ø.ં ®ુ ંમાર! જમીન લડવા અન ે

ઊભા કરવાની માર! %મતાથી આગળ પડકાર Ø.ં ®ુ ંતમારા સૌથી પિવ8 નામને અવëા કરનારાઓ સામે 

ઊભા રહ&વા કરતા ંઅ?ય લોકો óુ ંિવચાર& છે તેનાથી ®ુ ંદોpુ ંØ ંઅને ØપાÉુ ંØ.ં મારા શæઓુ ઘણી વખત 

માર! િવચારસરણી પર આ2મણ કર& છે અન ેમારા વલણ અને પા8ન ેøgટ કર& છે. તમારા શLદ મને 

બåતર આપ ેછે ક& •ુgટ નથી ભેદÉુ ંકર! શકો છો દરરોજ ®ુ ંઉદય કsંુ Ø,ં મને સ4યના પ´ામા,ં ?યાયીપણાના 

બખતર, શાિંતની AવુાતાG, ß[ાની ઢાલ, શLદની હ&+મેટ અને 8ાથGના સાથે સ”જતા માટ& ક+પના કરવા માટ& 

સ%મ બનાÉુ ંØ.ં ®ુ ંદર&ક 5દવસના દર&ક %ણનો સામનો કર! શwંુ Ø,ં ®ુ ંéôુ ંØ ંઅન ેિવ`ાસ કsંુ Ø ંક& તમે 

મારા િવત5રત છો. આપની સાથે શાિંત માટ& આભાર ક& v તમાર! સાથે છે તે ®ુ ંéôુ ંØ ંક& બxુ ંજ ®ુ ંકર! 

શwંુ Ø.ં ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

'"( ? 

+6-V2: 1 સેàJઅુલ 17:41 મા ંઆપણે દાઊદ અન ેગો+યાથનો અZયાસ ચાe ુરાખીએ છ!એ 4યાર& 

આપણે જોઈ શક!એ છ!એ ક& •ુ|મન ડ&િવડની નOક છે. 1 શ\એુલ 16: 7 મા ંકહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& ઈ`રનો 

અથG óુ ંથાય છે તે આપણે શીખી રVા છ!એ. તેમ છતા ંમાણસ બાV દ&ખાવ પર દ&ખાય છે ભગવાન Çદય 

પર èુએ છે પ'લ/તીના િવશાળ ગો+યાથને અMભુવી ìયa6તના Çદયની કોઈ éણકાર! નથી. 
 

<W+X;: ફર!થી વાચંો 1 સેàJઅુલ 17: 41-51. 

 

к<-#: 
1. ગો+યાથ તેમની સાથ ેJ[ુ કરવા કોને લાìયા (|લોક 41)? ________________________________ 

2. મેન બાV દ&ખાવ પર èુએ છે. ગો+યાથ óુ ંજોJુ?ં _______________________________________ 

3. પ'લ/તીને તણેે v જોJુ ંતે િવષે óુ ંશીåયા? (|લોક 42)? _________________________________ 

4. ગો+યાથ óુ ંકહ& છે ક& તેમના Çદય  éહ&ર કJુò(|લોક 43-44)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ડ&િવડનો 8િતભાવ óુ ંહતો? દર&ક ચેaàપયન óુ ંલાìયો (|લોક 45)? 

એ. ગો+યાથ: ______________________________________________________________ 

બી. ડ&િવડ: ________________________________________________________________ 

તે નPધÉુ ંરસ8દ છે ક& દાઉદ પોતે J[ુમા ંપçથરોના બખતર અને a/લ◊ગ સાથ ેન5હ પરંW ુ

ઇઝરાયલની સૈ?યોના દ&વ, ઓલમાઇશ ભગવાનના નામે આìયા હતા. 
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6. ગો+યાથ પોતે ડ&િવડને માર! નાખવા માટ& J[ુમા ંઆવતો જોયો અને પોતાના માટ& એક વx ુનામ 

બનાìJુ.ં ડ&િવડ દર&કને óુ ંéણÉુ ંહW ુ ં(છદંો 46-47)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. ડ&િવડ વાતાG ઓવરને ખબર (|લોક 47). ઇઝરાયલની ચેaàપયન કોણ હતા? __________________ 

8. પ5રણામ óુ ંહશ?ે ________________________________________________________________ 

9. છદંો 48-49 મા ંઆપણને કહ&વામા ંઆવે છે ક& પ'લ/તી ;ષે ®મુલાની નOક જતા હતા. ડ&િવડ, બીO 

તરફ, _________________________________________________________________________ 

10. ડ&િવડ પçથર 8કાિશત અન ેતેમણે Rાર&ય óુ ંથJુ ંéણતા પહ&લા ંપ'લ/તીઓ તેને હ4યા ગયા. 

કલમ 50 સમéવે છે ક& óુ ંથJુ:ં ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ગો+યાથ પાસે કબરમાથંી પોતાની તલવાર ખmચી લેવાનો સમય પણ ન હતો! દાઊદ& ગો+યાથની 

પોતાની તલવાર કાઢ!ને તનેે માય£ અન ેતેને માથામા ંકાપી નાખી. 
 

8/#8:`:: •ુ|મન ચેaàપયન \તૃ છે. તો પછ! મારા •ુ|મનો સામે લડવા િવશ ે®ુ ંóુ ંશીખી શwંુ? 

 

1. óુ ં®ુ ંગો+યાથ vવા •ુ|મન તરફ આગળ વધી રVો Ø ંઅને તેને "મા8 Jવુાનો, દ&ખાવમા ંદ&ખાÉુ ં

અને ઉદાર છે?" 

2. óુ ં®ુ ં•ુ|મનને કંઈક Nશ ેહાસંી ઉડાવે છે તે િવષે અણગમો કsંુ Ø?ં 

3. અથવા, óુ ં®ુ ંડ&િવડ vવા J[ુ ર&ખા તરફ ઝડપથી દોડાÉુ ંØ,ં vનાથી ®ુ ંéણી શwંુ Ø ંક& •ુ|મન મારા 

કરતા ંવધાર& શa6તશાળ! છે? 

4. óુ ંમને ખબર છે ક& "ભગવાન બચાવ ેછે; J[ુ ભગવાન માટ& છે? " 

 
 

'"( E 

<W+X;: વાચંો 1 સેàJઅુલ 17: 51-58. 

к<-#: 
1. ગો+યાથ \તૃ છે. હવે કોણ વળે છે અન ેચાલ ેછે? _______________________________________ 

2. ઈîાએલ અન ેય®દુાહના માણસો (Oવતં ઈ`ર) સૈ?યની 8િત52યા óુ ંહતી (|લોક 52)? 

______________________________________________________________________________ 

તેઓ ____________ ની ગો+યાથના વતનમા ં(1 સેàJઅુલ 17: 4), અને ના દરવાé Aધુી 

પ'લ/તીઓનો સવGકાલીન પીછો કય£ _____________________________________________ 
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નPધ: જો તમાર! પાસે તમાર! બાઇબલની પાછળ નકશા છે, તો ગાથ અને ઇરોન નકશા પર 

ઓળખી શકાય છે v દશાGવ ેછે ક& ઈઝરાએલના બાર wુળોના જમીન િવભાગો 
 

3. ઈîાએલીઓએ પ'લ/તી લ|કર ક&àપ  માટ& óુ ંકJુò(|લોક 53)? _____________________________ 

પ'લ/તીઓએ ફ&રìયા અન ેદોડાìયા. એકનો અથG એવો થાય છે ક& િવચાJુò ક& તેઓ િવજય હતો અન ે

તેઓ જોયા હતા. તે ન થાય 4યાર& તેઓ ચાe ુઅન ેતેમના Oવન માટ& ચાલી હતી મોટ& ભાગે તેઓ 

J[ુ તેમના શ™ો પાછળ છોડ! દ!ધી. પ'લ/તીઓ ટ&6નોલોOમા ંઆગળ વ@યા હતા, ખાસ કર!ને 

લોખડંથી સબંિંધત વ/Wઓુ ક+પના કરો ક& ઈîાએલીઓ ùયાર& પ'લ/તીઓ પાછા આìયા અને 

પ'લ/તી ક&àપને e ૂટં! લીxુ ં4યાર& óુ ંથJુ.ં 
 

4. ગો+યાથના માથા પર óુ ંથJુ ં(|લોક 54)? ____________________________________________ 

5. આ પ'લ/તીઓનો બåતર Rા ંરાખવામા ંઆìયો? _______________________________________ 

 

9/+ (: 
 

1. કલમો 55-58 એક ઉપસહંાર vમ દ&ખાય છે એ વાતાGનો Nત આવે છે v એક મોટો સવાલ ઊભો 

કર& છે: જો દાઊદ શાઊલની સેવા કરતા હતા, તો એક •ુgટ આ4મા તેને પીડા આપતો હતો (1 

સેàJઅુલ 16: 14-23) શાઊલે તેને શા માટ& ઓળåયો ન હતો? સૈ?યના કમા?ડર શાઉલ ક& અLનેરને 

ખબર ન હતી ક& તે કોણ હતો. |લોકમા ં58 શાઊલ તેન ે-છેૂ છે: _________________________ 

અને દાઉદ& જવાબ આ(યો? ________________________________________________________ 

2. શાઉલે તેને શા માટ& ઓળખી ન શRો ત ેઆપણે éણતા નથી, પણ આપણે éણીએ છ!એ ક& તે એ 

જ દાઊદ છે, vમને ઈ`રના ભાિવ રાé, બેથલેહ&મના િયશાઈના દ!કરા તર!ક& શ\એૂલનો અ'ભષેક 

કય£ હતો. યાદ કરો શાઊલના સેવકોમાનંા એકએ  મા ંદાઊદ િવષે óુ ંકáુ1ં શ\એૂલ 16:18: _____ 

________________________________________________________________________ 

 

<W+X;: તમે કદાચ ડ&િવડ અને ગો+યાથની વાતાG સાભંળ! હશે પણ બાઇબલમાથંી કયાર&ય વાતાG વાચંી 

શકશો નહÅ. થોડ! િમિનટો લો અને નીચેની નPધ કરો: 
 

1. તમે વાતાG િવશ ેશીખી છો ત ેિવિવધ તçયો 

2. ભગવાન કોણ છે અને તેના લોકો સાથ ેસબંધં ધરાવે છે તે Nગેની સમજ. 

3. માનવéત óુ ંછે તે Nગનેી સમજ. 

4. એ9(લક&શનનો એક 'બ{•ુ તમે તમારા પોતાના Oવનમા ંએક!wૃત કર! શકો છો.  



25 

લેસન 8ણ 

 

'()"$ #7!$;  

<"97 ;#; 
 

થી કથાઓ 1 સેàJઅુલ 18-31 

ડ&િવડ, એબેગેલ, અને સાલ 

 

 

 

+"()$; U"#х; = 

 

ઝાખંી         25 

પ5રચય         26 

પાઠ 3: 1 સેàJઅુલ 18-31 

• શાઊલની ઇgયાG ºખ       27 

• ડ&િવડની સફળતા       28 

• ડ&િવડ અને નાબાલ       29 

• ડ&િવડ અને એબીગેઇલ       30 

• શાઊલMુ ં\4ૃJ ુ       32 

• ઈ`રMુ ંવચન: ભિવgય અને આશા      33 
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 '()"$ #7!$; <"97 ;#; 
 

 
 

+6-V2 

 

ડ&િવડની સફળતાMુ ંપ5રણામ óુ ંહW ુ?ં તેમણે v કJુò ત ેબxુ ંસફળ ક&મ હW ુ?ં દાઊદની સફળતા િવષ ે

શા™વચનો óુ ંહતા? શાઊલે જવાબ આ(યો? 8થમ સેàJઅુલના Nત,ે અમને જણાવવામા ંઆìJુ ંછે ક& 

દાઊદના િમ8 યોનાથાન અને તેના િપતા શાઊલ પ'લ/તીઓ િવsુ[ J[ુમા ંóુ ંથાય છે. 
 

તમે ક&વી ર!તે પોતાન ેઅ?યની સફળતાનો જવાબ આપશો? દાઊદની સફળતા અને રાéએ પોતાના 

Oવનમા ંભાગ લેવાનો 8ય4ન કય£ હોવા છતા,ં દાઉદ ભગવાનના અ'ભિષ6ત લોકો સાથે ક&વી ર!તે વત¿ છે 

તે éણો. ઈ`ર!ય ડહાપણનો ઉપકાર કરવો અન ેશીખÉુ ંક& ક&વી ર!તે પોતાની સફળતા અને અ?યની 

સફળતા િવશે.  
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'()"$ #7!$; <"97 ;#; 

 

'"( * 

,_2"+$: અ@યાય 18 શTઆતમા ંઅમન ેશાઉલના દ!કરા જોનાથન નવા પા8ને રèૂ કર& છે. ડ&િવડ અને 

જોનાથન ગાઢ, ઘિનgઠ િમ8ો બ?યા અમને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& યોનાથાન દાઊદ સાથે /વભાવમા ંહતો 

અને તેને પોતાની éતને 8મે કય£ હતો, અને દાઊદ સાથેના કરારમા ંદાઉદના •ુ|મનોને બોલાìયા (1 

સેàJઅુલ 20: 16-17). સૈ[ાિંતક ર!તે, રાéના દ!કરા તર!ક&, તે પોતાના િપતાના \4ૃJ ુપછ! રાé બનવાના 

હતા. દાઊદ અને બાઈબલની સામ:ીની િવશાળ સåંયાને કારણે અમે ડ&િવડ અને જોનાથન વXચેના 

સબંધંમા ંિવગતવાર અZયાસ નહÅ કર!એ. એમ કહ&É ુ ં-રૂW ુ ંછે ક&, તેમના સબંધંો તમેના સમ: Oવનકાળ 

દરàયાન ટક! રVા છે. તમે જોનાથન િવશ ેવx ુéણવા માટ& પસદં કર! શકો છો. નીચેના સદંભ£ તમન ેશT 

કરવામા ંસહાય કરશે: 
 

1. 1 શ\એુલ 19: 1-7 - જોનાથન દાઉદના વક!લ તર!ક& 

2. 1 શ\એુલ 20 - યોનાથાન દાઉદને તેના િપતાને મારવા માટ&ના ઇરાદોની ચેતવણી આપે છે 

3. 1 સેàJઅુલ 31: 2 - યોનાથાનMુ ં\4ૃJ ુ

4. 2 શ\એુલ 4: 4 - જોનાથાનના -8ુ મફ!બોશેથ (2 સેàJઅુલ 9) 
 

<W+X;: વાચંો 1 સેàJઅુલ 18: 5-17. 

 

Z2"2"!: આ થોડા છદંો બતાવે છે ક& શાઉલે દાઊદ સાથે સબંધં હતો: 

 

1. શાઊલે દાઊદ સાથે ક&વી ર!તે વ4યાG? ________________________________________________ 

2. તમે ડ&િવડ િવશે óુ ંશીåયા? ________________________________________________________ 

3. લોકો અને શાઊલના અિધકાર!ઓએ દાઊદને ક&વી ર!તે જવાબ આ(યો? _____________________ 

4. ùયાર& J[ુમાથંી ઘર& પાછા ફયાG 4યાર& ™ીઓએ ડ&િવડને ક&વી ર!તે 8ા(ત કયાG (છદંો 6-7)? _______ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓ óુ ંગાશ?ે __________________________________________________________________ 

6. મા ંશા™ોના વખાણ કરવા શાઊલનો જવાબ છે |લોક 8? _________________________________ 

7. |લોક 9 અથG-ણૂG શLદનો ઉપયોગ કર& છે આ ó ુછે? _____________________________________ 

િવિવધ ભાષાતંરો િવિવધ શLદોનો ઉપયોગ કર& છે. એનઆઈવી કહ& છે ક& શાઊલે દાઊદ પર "ઇgયાG 

ºખ" રાåયો હતો. ઈ`રના કોલમા,ં 2ોસ કને6ટ િસ5રઝની આપણી Øટકારોએ ઇgયાG શLદના અથG 



28 

િવશે ચચાG કર! હતી. એÉુ ંનPધવામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક& v ìયa6ત ઇgયાG છે તે એક છે v બદલાયeેુ ં

હોવાનો ભય રાખે છે. શા માટ& શાઊલ ઈgયાG થશ?ે શા માટ& તે દાઊદ પર "ઇgયાG ºખ" રાખશ?ે 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

8. óુ ંથJુ ંતે પછ!ની વ/W ુહતી (છદંો 10-11)? 

એ. સાઉલ માટ&: ___________________________________________________________ 

બી. ડ&િવડ માટ&: ____________________________________________________________ 

9. શાઊલનો મહાન ભય  óુ ંહતો(|લોક 12)?_____________________________________________ 

10. શાઊલના ભય  નો ઉક&લ óુ ંહતો(|લોક 13)?___________________________________________ 

11. ડ&િવડ યો[ા બની હતી તેમને લ|કરમા ંએક ઉXચ દર”જો આપવામા ંઆìયો હતો અને સૈિનકોએ 

તેમની ¡બંેશોમા ંઆગેવાની લીધી હતી. તેમણે v કJુò તે બxુ ંસફળ થJુ ં(|લોક 14)__________ 

________________________________________________________________________ 

12. દાઊદ સફળ હતા અને શાઊલે તેમને ક&વી ર!તે જવાબ આ(યો (|લોક 15)?__________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

'"( 5 

,_2"+$: આ 8કરણમા ંશLદ સફળતા ઘણી વખત વપરાય છે. નાણાક!ય લાભ, a/થિત, સપંિ§ અન ે

8િતgઠાની iDgટએ અમે વારંવાર સફળતાને માપીએ છ!એ. ડ&િવડની સફળતાના સદંભGમા ંતેમના શાણપણનો 

ઉ+લખે બાઇબલની અ?ય આÉિૃ§ઓ |લોક 14 Mુ ંભાષાતંર કર& છે, "દાઊદ& પોતાની બધી ર!તોમા ં

wુશળતા-વૂGક વ4યાG; અને ભગવાન તેમની સાથે હતા. "|લોક 15 અMવુાદ કર! શક& છે ક&" શાઉલ જોJુ ંક& 

તેમણે પોતાની éતને †બૂ જ wુશળતા-વૂGક વત¿ છે અને તેને ભય હતો. " 

 

ગીતશા™ 111: 10 મા ંઅમે વાચંીએ છ!એ ક& ભગવાનનો ડહાપણ શાણપણની શTઆત છે. ડ&િવડ ભગવાન 

સાથે ઘિનgઠ સબંધં રહ&તા હતા તેમણે ભગવાન તે ભગવાનના િનયમો અને ®કુમોને éણતા અને જોતા 

હતા અને તે કાયદા ;ારા અને ડ&િવડ ü¬ુ[ અને સમજણ પર ભગવાનન ે8દાન કર&લા ®કુમનામા ;ારા. 

શાઉલ, બીO બાèુ, éણતા હતા ક& 8kનુો આ4મા તેને છોડ!ને ગયો હતો અને હવ ેએક •ુgટ આ4મા તેને 

પીડા આપતો હતો. દાઊદને તેમની હાજર!માથંી •ૂર કરવા માટ& શાઊલે દાઊદને હéર માણસોના 

આગેવાન તર!ક& ગણાìયા vમને તેમણે J[ુમા ંદોર! દ!ધા. દાઊદના ડહાપણભયાG કાય£એ શાઊલ અને 

બધા લોકોની સામે ઈ`રની હાજર! -રૂ! કર!. "દર&ક વ/Wમુા ંતેમણે મહાન સફળતા મેળવી હતી કારણ ક& 

ભગવાન તેની સાથે હતા." 
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6-c 7\ш$: 1 સેàJઅુલ 18 ની આ ક&ટલીક પaં6તઓમા ંઆપણે જોઈ શક!એ છ!એ ક& આ બે માણસો 

ક&ટલા અલગ હતા. આપણ ેજોઈ શક!એ છ!એ ક& ડ&િવડ J[ુમા ંસફળ થયો છે અને શાઊલ દાઊદની 

સફળતાને લીધ ેઅને ઇgયાG હતા. તે éણતો હતો ક& 8k ુદાઊદની સાથે હતા, પણ તે તેની પાસેથી નીકળ! 

ગયો. આપણ ેદાઊદને તેમની વÅટ! વગાડતા ંશાઉલની \લુાકાત લેવી જોઈએ અન ેશાઊલ "ભાલાન ે

પકડો" કરવાનો 8યાસ કર! રVા હતા. અને આપણ ેéણીએ છ!એ ક& ઈîાએલ અને ય®દુાહ દાઊદને 8ેમ 

કરતા હતા. (કલમ 16) ____________________________________________________________ 

 
 

|લોક મા ં17 શાઊલ પોતે કહ& છે, "®ુ ં[દાઉદ] સામે હાથ ઉઠાવીશ ન5હ. પ'લ/તીઓએ આÉુ ંકરવા દો! "જો 

તે J[ુમા ંજવા માટ& તેને મોકલી શક&, તો પ'લ/તીઓ ત ે-રૂા ંકરવા માગે છે. શાઉલ, હક!કતમા,ં પોતાની 

éતને ધમક!થી Øટકારો મળેવવા માટ& •ુ|મન સાથે જોડાયેલા હતા. શાઊલની ઈgયાGએ તેને દાઉદનો †નૂ 

કરવાનો 8યાસ કય£. 
 

,-b 8Y%: 
 

1. તમે éણો છો ત ેìયa6ત કોણ છે v wુશળતાઓથી કામ કર& છે? ____________________________ 

2. ભય તમારામા ંવધ ેછે? ___________________________________________________________ 

3. બીéઓ તમન ેશા માટ& ભયભીત કર! દ& છે અન ેતમને ધમક! આપ ેછે અન ેતમને તેનાથી ઓછો 

લાગે છે? _______________________________________________________________________ 

4. ભગવાન તમાર! સાથે છે ત ેéણવા માટ& ત ેóુ ંતફાવત કરશે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

'"( = 

,-A8((̀ ,.,7-: ફ/ટG સેàJઅુલના બાક!ના અ@યાયમા ંશાઉલ દાઊદને મારવા માટ&ના 8ય4નની 

વાતાGઓ, ડ&િવડ પોતાના Oવન માટ& ચાલી રáુ ંછે, ઇઝરાયલના •ુ|મનો સામ ેલડતા ìJહૂરચનાઓ અને 

લડાઇઓ અને એવી પ5રa/થિતઓમા ંક& vમા ંડ&િવડ તેને મારવાને બદલે શાઉલના Oવનને •ૂર કરવા પસદં 

કર& છે. તમને આ 8કરણો વાચંવા અને તમારા નોટüકુમા ંઅલગ અલગ નામો અને /થાનોનો ઉ+લેખ 

કરવા માટ& રસ8દ લાગશે. આ A'ૂચ અéöયા સાથે બગડ! જવાથી તમન ેમદદ કરશે તમાર! અલગ અલગ 

/થળોને ઓળખવા માટ& તમાર! બાઇબલની ઉપલ9Lધ રાખવી જોઈએ. 
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<W+X;: 1 સેàJઅુલ 25 વાચંો. 1 સેàJઅુલ 25: 1 મા ંઆપણને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક&, શ\એૂલ, vનો રાé 

દાઊદનો રાé બ?યો હતો, તે મરણ પાàયો. રામાહમા ંદફનાવવામા ંઆìયા બાદ, ડ&વીડ પાનાGના ડ&ઝટGમા ં

ગયા. ચાલો આ જ 8કરણમા ંલખલેી એક રસ8દ વાતાG પર સ'ં%(ત દ&ખાવ લઈએ. 
 

1. અ%રોને ઓળખો 

2. દાઊદની િવનતંી અને નાબાલની જવાબ óુ ંહતી? 

3. અબીગાઈલની 8િત52યા óુ ંહતી? 

4. વાતાGના પ5રણામ અને પ5રણામો óુ ંહતા?ં 

 

к<-#: 
 

1. અમે નાબાલ  િવશે óુ ંશીåયા(|લોક 2-3)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અમે અબીગાઈલ  િવશ ેóુ ંશીåયા(|લોક 3)?___________________________________________ 

3. છદંો મા ં4-8 ડ&િવડ તેમના ક&ટલાક Jવુાન -sુુષો નાબાલ માટ& જોગવાઈઓ માટ& -છૂવા મોકલે. 

દાઊદ પોતાના માણસોને નાબાલ પાસે મોક+યા હતા (|લોક 5-6)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. નાબાલ  માટ& દાઊદના સદં&શનો બીજો ભાગ óુ ંહતો(દાઊદ 7-8)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. નાબાલે દાઊદને óુ ંજવાબ આ(યો (છદંો 10-11)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. નાબાલના સદં&શા  ની દાઊદની 8િત52યા óુ ંહતી(દા.ત. 12-13)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. નોકરોમાનંા એક& નાબાલની પ4ની  અબીગાઈલને óુ ંકáુ(ં14-17 કલમો)? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

8. એબીગેઇલ 52યા મા ંગયા તેણે óુ ંકJુò (છદંો 18-19)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. óુ ંડ&િવડ મા8 કહ! સમા(ત થઈ ગઈ હતી (છદંો 20-22)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ડ&િવડ પહ&લા ંઅબીગાઈલની \દુત óુ ંહતી (છદંો 23-24)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. તેણે ડ&િવડને óુ ં-છૂ¶ ુ ંઅને તેના પિત નાબાલ  િવશે óુ ંકáુ(ં|લોક 25)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. છદંો મા ં26-31 તે ડ&િવડ ક&વી ર!તે વાત કર& છે અન ેત ેઆદર ક&વી ર!તે પોતાની éતને બનાવવા 

નથી? _________________________________________________________________________ 
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'"( ? 

6-c 7\ш$: થોડ! િમિનટો લો અન ેએબીગઇેલ પર િવચાર કરો, તેણીએ óુ ંકáુ ંઅને તેણે óુ ંકJુò. 

અબીગાઈલએ મા8 દાઊદને (|લોક 23) પહ&લા પોતાને સપડાìJુ ંનહ! પરંW ુતેમણે નÂતાની વતGôકૂથી 

તેમની સમ% સપડાયેલા. શLદો નોકર અન ેમા/ટર એ /પgટ કર& છે ક& ત ેક&વી ર!તે પોતાની éતન ેતેના 

સબંધંમા ંજોતા હતા. નPધ કરો ક& આ |લોકોમા ંમારા /વામી અને મારા મા'લકનો ક&ટલો વખત ઉપયોગ 

થાય છે. __________________________ તે દાઊદની vમ એકની શાિંત બનાવતી હતી. આપિ§ રોકવા 

માટ& તે નાબાલની \ખૂGતા અને \ખૂાGઈ માટ&ના તમામ દોષો સહન કરવા તૈયાર હતી. 
 

અબીગાઈલએ ઈ`રના હ/ત%ેપને /વીકાJુò ક& દાઊદને પોતાને બદલો આપવા અને †નૂામરક! મારવાMુ ં

કારણ આ(Jુ.ં તેણ ેદાઊદ અને તેના માણસો માટ& તૈયાર કર&લી બધી ભેટો (|લોક 18) આપી. તણેીએ તેના 

કારણે v Iનુો કય£ હતો તે માફ કરવા માગે છે અન ેડ&િવડ સમ% ઓળખી કાઢ& છે ક& ભગવાન તેમના માટ& 

એક /થાયી વશં બનાવશે કારણ ક& તેમણ ેભગવાનની લડાઇ લડ÷ા હતા. તેમ છતા ંબીé એક દાઊદના 

Oવનની શોધમા ંહતા 4યાર& તેમણે તેને યાદ કરાìJુ ંક& ભગવાન તેને Aરુ'%ત અન ેAરુ'%ત રાખશે. પછ! 

તે દાઊદના •ુ|મનોથી બોલી શક& છે ક& તઓે ગો+યાથ સાથેના તેમના એ?કાઉ?ટરને ફ6ત એક a/લ◊ગ ;ારા 

જ વાપરતા હોય. છેવટ&, તે કહ& છે ક& ùયાર& સમય યોFય છે અને ઇઝરાએલ પર નતેા બનવા માટ& તેની 

િનમôકૂ કરવામા ંઆવ ેછે 4યાર& તેના Nતઃકરણ કોઈ દોષ વગરMુ ંલોહ! વહ&વડાવવામા ંઆìJુ ંહW ુ ંઅને 

તેણે પોત ેબદલો લીધો ન હતો. 
 

,-b+e"$% 8Y: ®ુ ંશાિંત લાવવા માટ& અને કોઈના શLદો અને 52યાઓ માટ& દોષ લઈન ેઆપિ§ન ે

ટાળવા માટ& ક&ટeુ ંઆWરુ Ø,ં ખાસ કર!ને ùયાર& તેમના શLદો અને 52યાઓ \ખૂG ગણાય છે? ____________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

к<-#: 
1. ડ&િવડનો 8િતભાવ ઈ`રના :ેસની ચાર ભાગની /વીwૃિત છે: 

એ. કલમ 32: ભગવાન ______________________________________________________ 

બી. કલમ 33: એબીગઇેલની __________________________________________________ 

સી. |લોક 34: પોતાની éતને _________________________________________________ 

ડ!. |લોક 34: નાબાલ અને તેના માણસોની _______________________________________ 

ડ&િવડ તેના ભેટ 8ા(ત, તેના ઘર& મોકલવામા,ં અને તેના િવનતંી  આપવા માટ& વચન આ(Jુ ંહW ુ ં

(|લોક 35). 
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2. અબીગાઈલને ઘર મñJુ ં4યાર& óુ ંથઈ રáુ ંહW ુ ં(|લોક 36)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સવાર& óુ ંથJુ ં(|લોક 37-38)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. વાતાG ક&વી ર!તે Nત થાય છે (છદંો 39-42)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

,-b: 
1. ડ&િવડ એબીગેઇલને તેની પ4ની કહ&વા માટ& કáુ.ં |લોક 41 આપણન ેóુ ંકહ& છે? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. એબીગેઇલને નÂતા સાથે /વીકાયG છે ક& તેના માટ& ડ&િવડની પ4ની હોવાMુ ંકહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ.ં ત ે

તેની સેવા કરવા અને તનેા સેવકોના પગ ધોવા તયૈાર હતી. નÂતામા ંતેમણ ેપોતાની éતન ે

નોકરોને પોતાના નોકરો ગöયો! 
 

 એ. કઈ ર!તે તેના શLદો અને 52યાઓ સમાજવાદ! લFન સબંધંોના મતંìયો સાથે સલંFન છે? ___ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. કઈ ર!તે તેના શLદો અને 52યાઓ તમારા લFન સબંધંોના તમારા Nગત િવચારો સાથે 

સલંFન છે? ___________________________________________________________________ 

 

 

'"( E 

+6-V2: શાઊલને ક&વી યાદ આવશ?ે ગો+યાથના 5દવસો Aધુી તેમના \4ૃJનુા સમય Aધુી, શાઊલના 

વળગાડ ડ&િવડ સાથે હતા શાઊલ એક માણસ હતો v ભય અને ઈષાGમા ંરહ&તા હતા. તે éણતો હતો ક& 

દાઊદના આ4માનો આ4મા હતો, તે આ4મા ત ેએક વખત હતો. પછ! દ&વ ેશ\એુલે Jવુાન ભરવાડ છોકરા 

ડ&િવડને આગલા રાé તર!ક& અ'ભિષ6ત કરવાMુ ંપસદં કJુò. તેના I/ુસામા ંશાઊલ ેJ[ુમા ંપ'લ/તીઓ ;ારા 

દાઊદને માર! નાખવાનો 8ય4ન કય£ હતો, પરંW ુએક ભયાવહ માણસ તર!ક&, શાઊલે દાઊદને પ'લ/તીઓ 

;ારા ગભંીર ર!તે ઘાયલ થયા 4યા ંAધુી તેન ેમાર! નાåયો હતો! 

 

 

<W+X;: વાચંો 1 સેàJઅુલ 31.  
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к<-#: 
1. પ'લ/તીઓએ ઇઝરાયલે સામે લડ÷ા અન ેપીછો કય£ મા ંóુ ંથJુ ંછદંો 1-3? 

 એ. ઇઝરાયેલીઓ માટ&: _____________________________________________________ 

 બી. જોનાથાન અન ેતેના ભાઈઓ માટ&: _________________________________________ 

 સી. શાઉલને: ____________________________________________________________ 

2. શાઊલે તેના બåતરવાહકને óુ ંકરવા કáુ ં(|લોક 4)? ___________________________________ 

3. તે ડર! ગયો અન ેપાળે નહÅ. શાઊલે óુ ંકરવાMુ ંપસદં કJુò? ______________________________ 

4. શાઉલ \4ૃJ ુપાàયો હતો તનેા બåતરવાળોએ óુ ંકરવાMુ ંપસદં કJુò? ________________________ 

5. |લોક 6 સારાશં આપ ેછે ક& તે 5દવસે óુ ંથJુ:ં _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ઈîાએલી સૈ?યની હાર અન ેશાઊલ અને તેના -8ુોની \4ૃJનુા પ5રણામ óુ ંહતા ં(|લોક 7)? _____ 

______________________________________________________________________________ 

7. કલમો 8-10 J[ુની ભયાનક િવગતો આપ ેછે. પ'લ/તીઓ મર! ગયા હતા. તઓે óુ ંશોધી શRા? 

______________________________________________________________________________ 

8. તેઓએ óુ ંકJુò? _________________________________________________________________ 

9. અને યાબેશ-'ગલયાદ (ઈîાએલીઓ) ના લોકોએ ùયાર& પ'લ/તીઓએ શાઊલન ેv કJુò હW ુ ંતે 

સાભંñJુ ં4યાર& (|લોક 11-13)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

8/#8:`:: આ ઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંએક •ુ: ખદ 5દવસ છે. તો શાઊલને યાદ આìJુ?ં 8થમ 

સેàJઅુલના 8કરણો આ માણસની Aુદંર 'ચ8ને રંગી ન શકતા ક& vની પાસ ેબxુ ંજ હW ુ ંઅને તે હèુ પણ 

કóુ ંજ નહ! તેની સાથે \4ૃJ ુપાàJુ.ં રાé તર!ક& અને નતેા તર!ક& તેમની મર®મૂની મજüતૂાઇ જતી રહ! 

હતી. તેમના -8ુો \તૃ હતા. તેઓ એક વખત પરાÊજત લ|કરની એક 'ચ8 હતા, v તેમણે એક વખત 

આગેવાની લીધી હતી પરંW ુતે હવે તેમના નગરો છોડ! દ!ધી હતી અને ભાગી ગયા હતા. પ'લ/તીઓએ 

ઈîાએલીઓ પર િવજય મળેìયો, તેમને તેમની સપંિ§નો 4યાગ કય£ અને તેમના રાé અને તેના -8ુોને 

e ૂટં vવા સારવાર કર!, બેથ શાનની દ!વાલમાથંી તેમના શર!રને લટકાવી દ!ધા. 
 

શાઊલના શાસન દરિમયાન ઈઝરાયલના ઘરેા 5દવસો પર સતત પજવણી અન ેપ'લ/તી લ|કરના 

®મુલાઓનો સમાવેશ થતો હતો. શાઉલ ભગવાન ડ&િવડ સાથે હતા éણતા હતા. તઓે éણતા હતા ક& 

લોકોએ ડ&િવડની 8શસંા કર! હતી, તેમના હ!રો J[ુમા ંશ5કતશાળ! હતા. િનઃશકંપણે, શાઊલ માટ& હારનો 

સૌથી મોટો સકં&ત તેની પોતાની તલવાર લેતો હતો અન ેતેના પર પડ÷ો હતો. શાઊલે કોઈ આશા વગર 

Oવનનો Nત કય£ J[ુ ખોવાJુ ંહW ુ ંતેના -8ુો \તૃ હતા. તેમની સેના દોડ! રહ! હતી અને તેમને "આ 

'બનજTર!યાત ફ&લો [કોણ] આવશે અન ેમને મારશ ેઅને માર! સાથે •ુìયGવહાર કરશે." 
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'"( I 

,-b: કોઈ આશા ન હોય 4યાર& Oવન óુ ંèુએ છે? Oવનનો કોઈ હ&W ુક& અથG નથી, આશા Rા ંછે? શાઉલ 

અને દાઊદ વXચેના આ બે માણસો વXચ ેસૌથી મોટો િવપર!ત છે, ક& શાઉલે દાઊદની \4ૃJનુી આશામા ંજ 

Oìયા હતા. ડ&િવડ, બીO બાèુ, ભગવાન સાથે તમેના સબંધંમા ંOવનની આશા અન ેભિવgયમા ંOìયા, 

તેમના Oવતા દ&વ (1 સેàJઅુલ 17:36). 
 

1. ®ુ ંRા ંઆશા શોધી શwંુ? માર! આશા પર ®ુ ંóુ ંઆધાર રા†ુ?ં ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મારા Oવનમા ંમાર! આશા અને મારા ભિવgયન ેક&વી ર!તે અસર કર& છે? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આપણા દર&ક માટ& ઈ`રના સારા સમાચારનો િવચાર કરો. 8બોધક િયમ¿યાહ િયમ¿યાહ 29:11 

(એનઆઇવી) મા ંલખ ેછે, "®ુ ંતમાર! પાસે v યોજનાઓ છે તે éôુ ંØ ં... તમને સફળ થવાની 

યોજના છે અન ેતમન ેMકુસાન નહÅ કર&, તમને આશા અને ભિવgય આપવા માગંે છે." પછ! છદંો 

મા ં12 અને 13 ભગવાન મને ___________ અને મને _______________ અને _______________ 

પર 8ો4સા5હત કર& છે. અને તેમણે તમને _______________________ વચન આ(Jુ ંછે તમે તમારા 

__________________ સાથે _______________ મને ùયાર& _______________________ મને અને 

_______________ મળશે 4યાર&. 

4. મારા Oવનમા ંv ર!તે Oવીએ છ!એ એમા ંઆશા અન ેભાિવMુ ંભગવાનMુ ંવચન óુ ંતફાવત છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

8"9$$": કારણ ક& ભગવાન મને wૃપાÕ ભિવgય અન ેઆશા આપવાMુ ંવચન આપે છે, ®ુ ંતેમને તેમની 

/Wિુત અને આભારિવિધની 8ાથGના આ-ુ ંØ:ં ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

"!-Xш[\#: ગીતશા™ 42 અન ે43 એક |લોક 8ણ વખત -નુરાવતGન ઇ?ડ&6સ કાડG પર       

ગીતશા™ 42: 5 અ અને 11 અને ગીતશા™ 43: 5 લખો. તમે દાઊદના Oવનને યો[ા તર!ક& અને રાé 

શાઊલની િવsુ[મા ંચાલતા એક માણસ તર!ક& અZયાસ કર! રVા છો. vમ vમ તમ ેઆ શLદ વાચંી રVા 

છો તે ગીતકતાGના Çદયને સાભંળો, કારણ ક& તે •ુ: ખી ìયa6તના આ4માMુ ંવણGન કર& છે. સાલમ 42 અને 43 
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બ«ે ર!તે વાચંો અને આ પaં6તઓ યાદ રાખો. Rાર&ક આપણે એÉુ ંઅMભુવી શક!એ છ!એ ક& અમારા •ુ|મનો 

;ારા અિવરતપણે પીછો કરવામા ંઆìયા છે. અમે નાઉàમીદ અને હતાશ બની શક& છે તે ડ&િવડ માટ& કોઈ 

અલગ હતી ગીતશા™ી કહ& છે ક& િનરાશા અને િનરાશાની લાગણીઓ માટ&નો ઉ°ે|ય આપણા ઉ[ારક અને 

અમારા Oવતં પરમે`રની 8શસંા કરવા માટ& છે. તમારા ઇ?ડ&6સ કાડG શLદો લખો v મનમા ંઆવે છે, શLદો 

ક& v તમાર! હાજર!, ર%ણ, શાિંત, અને તમારા Oવનમા ંકાયGરત શa6ત માટ& ભગવાન 84યેની તમાર! 

wૃતëતાને -Dુgટ કર& છે. 
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લેસન ચાર 

AB"9  +- 2;%)" 

CD- 47  
 

2 સેàJઅુલ 1-13 - ડ&િવડ અને ઇઝરાયલ 

 

 

 
 

+"()$; U"#х; ? 

 

ઝાખંી         35 

પ5રચય         36 

પાઠ 4: 2 સેàJઅુલ 1-13 

• ડ&િવડની 5ક{Fસિશપ /થાપના      37 

• ડ&િવડ અને બાથશેબા       40 

• ડ&િવડ અને નાથાન       42 

• ડ&િવડ અને આLશાલોમ       44 
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 AB"9  +- 2;%)" CD- 47  
 

 

+6-V2 

 

છે+eુ ંડ&િવડ ઇઝરાયલ પર રાé તર!ક& /થાપના કરવામા ંઆવી હતી. 852યા લાબંા અને કઠણ હતી 

ડ&િવડની પસદંગીઓ સાથે èૂના નેW4ૃવને બદલવાની જTર છે દાઊદને લોકો ;ારા તેમના રાé તર!ક& 

ઓળખવામા ંઆવ ેતે પહ&લા ંઆ 852યા ક&વી ર!તે થઈ અને ક&વી ર!તે જમીન પર શાસન કJુò ત ેéણો. 
 

ડ&િવડ એક માણસ, એક િપતા અને ઇîાએલના રાé તર!ક& óુ ંહW ુ?ં અમને કહ&વામા ંઆવે છે ક& ડ&િવડ 

ભગવાનના Çદયથી માણસ હતો પરંW ુતેMુ ંOવન સ-ંણૂGપણે Oવતં ન હW ુ.ં તેમના Oવનમા ંએક માણસ 

તર!ક& અને િપતા તર!ક&ની ખામીઓ અન ેિનgફળતા સાથે ઝµમી રVો હતો. બાથશબેા સાથેના દાઊદના 

સબંધં પર દ&વ ેક&વી 8િત52યા આપી? પ5રણામ óુ ંહતા? તેમણે માફ કર! હતી? સબંધં -નુઃ/થાિપત થયો 

હતો? તેમણ ેિસ{હાસન પર રહ&વા માટ& સ%મ હતી? 

 

ઈ`રની દયા મહાન છે. ડ&િવડ પણ ûડા તકલીફ એક સમયે જણાìJુ ંહW ુ ંક&, "ચાલો ભગવાન ના હાથમા ં

આવતા, તેની દય મહાન છે ..." ભગવાન દયાÕ છે. પરમે`રની દયા માણસની હાલત પર આધા5રત નથી 

પરંW ુતે ભગવાન પર કોણ છે ઈ`રના લ%ણ, તે કોણ છે તે સાર છે, તે દયા દશાGવ ેછે. પણ, óુ ંઈ`રની 

દયાથી એનો Nત આવશ?ે દયાની wૃપા દાન કર& છે, કારણ ક& દયા કંઈક પા8 છે અથવા કમાણી કર& છે, 

પરંW ુકારણ ક& દયા આપનાર, એટલે ક& ઈ`ર, બીèુ ંકóુ ંકરવાMુ ંપસદં કર& છે, પરંW ુvઓ તેમની સાથ ે

8ેમના સબંધંમા ંOવ ેછે તઓેને દયા આપે છે. 
 

 



37 

AB"9  +- 2;%)" CD- 47  

 

'"( * 

,_2"+$: ઇઝરાયેલ એક રાé વગર છે. શાઉલ \4ૃJ ુપાàયો છે ડ&િવડ હવે શાઉલ અને તેના િ8ય િમ8 

જોનાથન \4ૃJ ુિવશ ેસાભંñJુ ંછે. 2 સેàJઅુલ 2: 1 મા ંડ&િવડ ભગવાન -છેૂ છે ùયા ંતેઓ éઓ છે. ભગવાન 

તેને હ&»ોન મોકલે છે. તે હ&»ોન અને તેના નગરોમા ંપોતાના પ5રવારને a/થર કર& છે. ય®દૂાના માણસો 

ય®દૂાના લોકો ઉપર આìયા અને તેને રાé બનાìયો. હવે તમારા નકશા પર હ&»ોનને શોધવા માટ& સમય 

આપો. આ શહ&ર બથેલેહ&મની દ'%ણે અન ે\તૃ સ\iુના પિ¥મ બાèુ (મી¢ંુ સ\iુ) પર આવેeુ ંછે. 
 

એ નPધÉુ ંમહ4વMુ ંછે ક& ઇઝરાયલ અને ય®દૂાના લોકો માટ& સદંભ£ બનાવવામા ંઆìયા છે. એક ઉદાહરણ 

2 સેàJઅુલ 2: 4 મા ંજોવા મળે છે. "અને ય®દુાહના માણસો આìયા, અને 4યા ંતેઓએ ય®દૂાના ઘર પર 

દાઊદને અ'ભિષ6ત કય£." એક નકશાનો ઉ+લેખ કર!ન,ે v બાર 8éઓના જમીનMુ ંિવભાજન દશાGવે છે, 

èુડાહને ફાળવવામા ંઆવલે િવશાળ જમીન જોઈ શકાય તેÉુ ંસહ&eુ ંછે. તમ ેએ પણ નPધશો ક& હ&»ોન 

èુડાહમા ંછે હવે ડ&િવડને ઈઝરાયેલા બાક!ના ઇઝરાયાની જTર છે, દ&શના અ?ય ભાગોમાથંી -sુુષો પણ 

તેમને તેમનો નવા રાé તર!ક& /વીકારવા સમંત થાય છે. રાé તર!ક&, દાઊદ& દ&શના લોકોને એક!wૃત કય£ 

અને ઇîાએલના બધા લોકો દાઉદ અને તેના -8ુ Aલુમેાના શાસન દરàયાન એક થયા. 
 

આગામી થોડા 8કરણોમા ંóુ ંથાય છે તે રાé તર!ક& િસ{હાસન પર ડ&િવડ /થાપવાની 852યા છે. આ 

852યામા ંઅગાઉના રાéના પ5રવારના સZયો, તેના સનેાના કમા?ડરો અને વફાદાર 8éના \4ૃJનુી 

અવગણના અન ે\4ૃJનુી માગણી પણ હતી. તેનો અથG એ છે ક& ઉપપ4ની (ઓ) નો કબજો લેવાMુ ંઅને નવા 

રાéશાહ! માટ& સભંિવત ખતરો હોવાના કોઈ પણ ìય5કતને •ૂર કરવાMુ.ં આપણે 2 સેàJઅુલના પહ&લા છ 

8કરણોમા ંજોJુ ંતેમ આ 852યાની સ'ં%(ત ઝાખંી કર!óુ.ં 
 

<W+X;: 2 સેàJઅુલ 2: 4-7 વાચંો. દાઉદના લોકોની સહાયને એક!wૃત કરવાનો 8ારં'ભક 8યાસ છે.  

 

к<-#: 
1. યાદ કરો ક& યાબેશ-'ગલયાદના માણસોએ óુ ંકJુò (1 સàેJઅુલ 31: 11-13): _________________ 

________________________________________________________________________ 

2. દાઊદ& તેમના સદં&શામા ંઆ 8ણ ભાગોમા ં8ણ ભાગનો સમાવેશ કય£ હતો: 

એ. |લોક 5: _____________________________________________________________ 

બી. |લોક 6: ____________________________________________________________ 
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સી. કલમ 7: ____________________________________________________________ 

 

,_2"+$: સારમા ંતેમના સદં&શાએ તેમને શાઊલને બતાવેલ વફાદાર! માટ& આભાર મા?યો અને તેમને 

-છૂ¶ ુ ંક& ભગવાનએ v કJુò તે માટ& તેમને આશીવાGદ આપો. પછ! ડ&િવડ -છૂ¶ુ ંક& ભગવાન તેમને •ૃઢ 8ેમ 

અને વફાદાર બતાવો. તેમણે એÉુ ંજ વચન આ(Jુ.ં પછ! તેણે યાબેશ-'ગલયાદના લોકોને કáુ ંક& ય®દૂાના 

લોકોએ તેમન ેરાé તર!ક& અ'ભિષકત કય£ છે. 
 

આ સદં&શો ઉ§રમા ંઇઝરાયલેીઓ માટ& દાઉદના Aચૂનો તેમને તમેના રાé તર!ક& આ'લ{ગન આપવા માટ& 

-છૂતા હતા. તેમ છતા,ં િવ;ાનો કહ& છે ક& ઉ§ર!ય જનéિતઓએ જવાબ આ(યો તે પહ&લા ંપાચં વષG vટલો 

સમય પસાર થઈ શક& છે. આ •ુિનયામા ંùયા ંકોàJિુનક&શન નેનોસેક?ÿસના સદંભGમા ં8સા5રત થાય છે, 

દાઉદને સમથGન આપવાની આ 852યા તેમના રાéને \ખૂG, \ખૂG પણ લાગ ેછે. 
 

Z2"2"!: હવે એક I ૂચંવણ છે. એLનેર શાઉલના સનેાપિત હતા અને ઇશબોશેથ શાઉલનો -8ુ હતો. 

એLનેર& ઇશ-બોશેથને ઇîાએલ પર રાé બનાìયો અને શાઊલના Oવતા -8ુને (2 સેàJઅુલ 2: 8-11). 
 

1. શાઊલ અને ડ&િવડના ઘર વXચે J[ુ લાબંા સમય Aધુી ચા+Jુ ં(2 સેàJઅુલ 3: 1). પરંW ુઅમે આ 

ઘરો િવષે મા ંóુ ંકહ!એ છ!એ |લોક 1? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. એLનેર દાઊદની વફાદાર!ને વળે છે અને ઇશ-બોશેથ સાથેના તેના સબંધંને તોડ÷ો છે કારણ ક& 

ઈó-્બોશેથની આLનેર (2 સેàJઅુલ 3: 6-11) િવsુ[ આરોપ \કૂવામા ંઆìયો હતો. આરોપ óુ ં

હતો? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,_22$: ઇશ-બોશેથની આ આLનેર રસીપાહ સાથ ેûઘ ેછે તે આરોપ એ આરોપ હતો ક& અLનેર તેમની 

પાસેથી રાé બનવાનો 8ય4ન કર! રVો હતો. |લોક 6 મા ંઆપણને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& શાઊલના ઘરમા ં

અબેનરMુ ં/થાન મજüતૂ બ?Jુ ંહW ુ.ં ઇશ-બોશેથને એLનરે ;ારા ધમક! આપવામા ંઆવી હતી I/ુસામા ં

અLનેર શાઊલના ઘરમાથંી દાઊદની વફાદાર!ને વળગી રVો અને દાઊદને (દાઊદથી) બેરશેબા (દ'%ણ) 

Aધુી, ઇîાએલના બધાજ રાùયાસન પર દાઊદને /થાિપત કરવા માટ& કામ કરવાMુ ંશT કJુò. 
 

Z2"2"!: 2 સàેJઅુલ 3 

1. અLનેર ઈîાએલને દાઉદના શાસન હ&ઠળ લાìયો (છદંો 12 અને નીચનેા) ડ&િવડ તેન ેóુ ંજTર! હતી 

(છદંો 13-16)? __________________________________________________________________ 
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2. યોઆબ દાઉદની સેનાના કમા?ડર હતા. 8કરણ 2 મા ંઆપણે વાચંીએ છ!એ ક& અબેનર& યોઆબના 

ભાઈને માર! નાåયો 8કરણ 3 ઓવરને Nતે આપણે éણીએ છ!એ ક& યોઆબ તેમના ભાઇ ર6ત 

વેર વાળÉુ ંએLનેર હ4યા. ડ&િવડ એ આLનેરની હ4યા માટ& યોઆબનો બદલો લેતા નથી. અ'ભિષ6ત 

રાé હોવા છતા,ં ડ&િવડ હèુ પણ નબળા હતા. મા ંભગવાન પાસેથી óુ ં-છેૂ છે |લોક 39? ________ 

______________________________________________________________________________ 

3. શાઉલના -8ુ ઇશ-બોશેથની હ4યા 2 સેàJઅુલ 4 મા ંથાય છે અને આખર& 2 સેàJઅુલ 5 દાઊદને 

ઈ`રના બધા લોકોનો રાé માનવામા ંઆવે છે. તે લોકોને _____________________ તર!ક& સેવા 

આપવાMુ ંછે અને ઇઝરાયેલ પર ________________________________________ હWુ ં(|લોક 2). 

4. v યTશાલેમમા ંરહ&તા હતા (|લોક 6)? ____________________ યTશાલેમ _______________ 

નામના પવGત પર બાધંવામા ંઆìJુ ંહW ુ.ં 

5. અLનેર ઈîાએલના બધાન ેદાઊદના શાસન હ&ઠળ લાવતા હતા (છદંો 12 અન ે______________ 

6. યüસૂીઓ માનતા હતા ક& િસયોન પર બાધંેલા 5ક+લાન ેદાઉદને પકડ! શકશે નહÅ. |લોક 7 

આપણન ેóુ ંકહ& છે? ______________________________________________________________ 

7. છદંો 9-16 મા ંઆપણે દાઊદ િવષે óુ ંશીåયા? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. 2 સેàJઅુલ 6: 14-15મા ંઆપણે દ&વના પિવ8કોશ દાઉદના શહ&રમા ંલાવવામા ંઆìયા હતા, તેÉુ ં

આપણે éણીએ છ!એ ક& મહાન આનદંની શTઆત. ઉજવણીMુ ંવણGન કરતા ક&ટલાક શLદો óુ ંછે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. ડ&િવડ મા ંóુ ંઅવલોકન કJુò 2 સેàJઅુલ 7: 2? _________________________________________ 

10. ભગવાન શLદ 8બોધક નાથાન (છદંો 5-16) ની પાસે આìયો. આ પaં6તઓ કાળO-વૂGક વાચંો 

અને તમારા પોતાના શLદોમા ંકહ!એ તો ભગવાન óુ ંડ&િવડ éણવા માગ ેછે: ________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. નાથાન દાઊદને બxુ ંજ éöયા પછ!, દાઊદ "ભગવાન (|લોક 18)" પહ&લા ંબેઠા. "દાઊદ& ભગવાન 

િવષે óુ ંકáુ ંછે (છદંો 22 અને નીચેના)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. દાઊદના શLદ નોકરનો વારંવાર ઉપયોગ કરો. રાé તર!ક& તેમણે પોતાની éતને ભગવાનનો 

સેવક માનતા હતા. ઈîાએલના રાé તર!ક& v ર!તે રાજ કJુò એમા ંત ેóુ ંિવચાર! શક&? _________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ડ&િવડના શાસનની Oતથી ભર-રૂ (2 સેàJઅુલ 8 અન ે10) આ 8કરણોમા ંવXચ,ે તેમ છતા,ં અમને 

એક નવા અ%ર સાથે રèૂ કરવામા ંઆવે છે. ડ&િવડ  મા ંóુ ં-છેૂ છે2 સેàJઅુલ 9: 1? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

14. શાઉલના ઘરના સેવક સીબા દાઊદને લાìયા. |લોક મા ંડ&િવડ óુ ંકહ& છે તમેણે 3? 

______________________________________________________________________________ 
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15. મફ!બોશેથ ડ&િવડ (કલમ 6) મા ંલાવવામા ંઆવ ેછે. દાઊદ& મફ!બોશેથMુ ંóુ ંવચન આ(Jુ?ં તેને 

ક&વી ર!તે સારવાર આપવામા ંઆવી હતી (છદંો 7-13)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

<!"+$: ડ&િવડMુ ંરાùય ભગવાન ;ારા /થાિપત કરવામા ંઆìJુ ંછે તે સરળ ન હWુ ંઅને તે રાતોરાત 

થWુ ંનહોW ુ ંકારણ ક& આપણ ેિવચાર! શક!એ. અમે તેમના શાસનની ûચાઈએ આ પાઠમા ંડ&િવડ છોડ! દ!xુ ં

છે. તેને બxુ ંજ આપવામા ંઆìJુ ંહW ુ ંઅન ેતે બધા -છેૂ છે, "®ુ ંકોણ Ø ં... અને મારા પ5રવાર óુ ંછે, ક& તમે 

મને અ4યાર Aધુી લાìયા છો?" કરારના આકG , ભગવાનની હાજર!ની શાર!5રક રèૂઆત, vTસલેમમા ંહતી. 

શાિંત દ&શમા ંહતી તેમના •ુ|મનો હરાìયા હતા ભગવાન તેમના રાé તર!ક& ડ&િવડ /થાપના કર! હતી અને 

ભગવાન તેમના †બૂ જ પોતાના તર!ક& તેમના લોકો ઇઝરાયેલ /થાપના કર! હતી. તેઓ તેમના ઈ`ર 

હતા! ડ&િવડની 'ચ{તા એ હતી ક& ભગવાનMુ ંનામ હમંેશા ંમહાન હશે. "તમ ેક&ટલા મહાન છો! તમાર! vમ 

કોઈ નથી, અને ભગવાન નથી પણ તમે ... "દાઊદની 8ાથGના અમાર! પોતાની ઘોષણા હોઈ શક& છે. તે 

આપણા ભગવાન છે અન ેઆપણે તેના લોકો છ!એ. ભગવાન માટ& બધા ક!િત¨ અન ેસ?માન! 
 

'"( 5 

+6-V2: ડ&િવડ અને બાથશેબાની વાતાG, ડ&િવડ અને ગો+યાથની વાતાG vવી જ, éણીતી છે. તે 2 

સેàJઅુલ 11-12: 25 મા ંકહ&વામા ંઆવે છે. ઈ`ર& દાઊદને તેમની સૌથી ßેgઠ સાથે આશીવાGદ આ(યો હતો. 

v બxુ ંતે Rાર&ય ક+પના કર! શRા હોત અથવા તેના Oવનમા ંથJુ ંત ેમાટ& તે આશા રાખતો હતો. 

ભગવાન તેના •ુ|મનો ઉપર િવજયી ઇઝરાયેલ બનાવ ેછે. ભગવાન તેમના લોકો માટ& લડાઈઓ લડ÷ા. 

Oવન અન ેસમય સારા હતા! 
 

<W+X;: વાચંો 2 સેàJઅુલ 11: 1-27. 

 

•  અ%રો કોણ છે? 

•  ખોuંુ óુ ંથJુ?ં 

•  કવર-અપ óુ ંહW ુ?ં 

• યોઆબ ેદાઊદને óુ ંકáુ?ં 

 

к<-#: 
1. વષGનો ક&ટલો સમય છે (|લોક 1)? __________________ અને વષGના આ સમય દરિમયાન óુ ં

થાય છે? _______________________________________________________________________ 
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2. રાéએ _______________ અને તેના નોકરોને સાથે મોક+યા ___________________________ 

3. અમે ડ&િવડ  િવશે óુ ંકહ&વાJુ ંછે(|લોક 1)? _____________________________________________ 

4. ડ&િવડ તેમના હાથ પર સમય હતો લાલચ óુ ંછે (|લોક 2)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. બાથશેબા (|લોક 3) કોણ હતા? આપણે તેના િવશે óુ ંશીખી શક!એ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ડ&િવડના આદ&શ  óુ ંહતો(|લોક 4)? __________________________________________________ 

7. તેણીને ડ&િવડમા ંલાવવામા ંઆવી હતી; તેમણે તેની સાથે Aતુી; તેણી ઘર& ગઈ અન ેv સદં&શો તેમણ ે

તેમને મોક+યો હતો (|લોક 5)? _____________________________________________________ 

8. |લોકમા ં6 દાઊદ& યોઆબન ેયTશાલેમમા ંઉર!યાહને પાછા મોકલવા કáુ.ં સૈિનકો અને J[ુ સાથ ે

ક&વી ર!તે વ/Wઓુ જઇ રહ! છે તે -છૂવા પછ!, ડ&િવડએ ઉર!યાહને óુ ંકરવાMુ ંકáુ ં(છદંો 7-8)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. |લોક 9 એ શLદથી શT થાય છે "પરંW.ુ" બxુ ંહમણા ંAધુી ડ&િવડની યોજના અMસુાર કાયG કર! રáુ ં

હW ુ.ં પણ óુ?ં ___________________________________________________________________ 

10. ùયાર& ડ&િવડ ઉર!યાહને -છેૂ છે ક& શા માટ& તેણે પોતાની પ4ની બાથશબેાને ઘર& ન જવા દ!ધી, તો 
ઉર!યાહની જવાબ óુ ંહતી (છદંો 10-11)? _____________________________________________ 

11. ભયાવહ થÉુ,ં ડ&િવડ તેમને વધારાની 5દવસ રહ&વા માટ& 8ો4સાહન આ(Jુ ંતણેે ઉર!યાહને દાTના 

નશામા ં4યા ંAધુી ખાવા-પીવાMુ ંઆમ8ંણ આ(Jુ.ં અ?ય "પરંW"ુ થJુ ંમા ંઉર!યાહ િવશે óુ ંકહ&વાJુ ં

છે |લોક 13? ____________________________________________________________________ 

12. ડ&િવડ 8થમ યોજના િનgફળ. તેણે એક પ8 સાથે યોઆબને ઉર!યાહ મોક+યો. ડ&િવડ પાસેથી પ8 óુ ં

કહ& છે? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. છદંો મા ંઉર!યાહ óુ ંથJુ ં16-17? ____________________________________________________ 

14. દાઊદને યોઆબનો સદં&શ óુ ંહતો (છદંો 18-21)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. સદં&શાવાહક& યોઆબન ેv સદં&શો મોક+યો તે બxુ ંજ કáુ.ં દાઉદને યોઆબ તરફથી સદં&શ મñયો 

અને જવાબ óુ ંહતો (|લોક 25) ________________________________________________ 

16. વાતાG ઓવરને આ ભાગ ક&વી ર!તે (છદંો 26-27)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. પછ! 8કરણ 11 ના Nતમા ંઅમને કહ&વામા ંઆìJુ ંછે ક& _______________________________ 
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8/#8:`:: કોઈ પણ મદદ કર! શકતો નથી પરંW ુહમણા ંóુ ંથJુ ંછે તેના પર િવચાર કરવા માટ& સમય 
લાગી શક& છે. આ સમય Aધુી ડ&િવડ મોડલ પા8 છે, આદશG રાé. 1 સેàJઅુલ 13:14 મા ંઆપણ ેવાXંJુ ંછે ક& 

ભગવાન "પોતાના મન પછ! એક માણસને શો@યો છે અને તેમને તેમના લોકોનો આગેવાન તર!ક& િનJ6ુત 

કયાG છે ..." આ માણસ ડ&િવડ હતા હવે, તેણે óુ ંકJુò છે? આ વાતાGમા ંતમાર! 8િત52યા óુ ંછે? ____________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

લાલચ િવષે આપણ ેóુ ંશીખી શક!એ? ડ&િવડ તેમના હાથ પર સમય હતો તેમણે પોતાની éતને પછ! 

બાથશેબા અન ેવાસના પર જોવાની મèૂંર! આપી. ડ&િવડ!?!? ઇઝરાયેલના હ!રો અને હવે ઇઝરાયલના 

રાé! ત ેજ માણસ vન ેગો+યાથનો સામનો કરવો પડ÷ો હતો, v શાઊલના ભાલા સાથે 5દવાલ પર િપન 

કય£ હતો અને vણે આ તક આપવામા ંઆવી 4યાર& ભગવાનના અ'ભિષ6તને માર! નાખંવાનો ઇનકાર કય£ 

હતો ... ડ&િવડ તે માણસ હતો vની પાસ ેબxુ ંહW ુ ંશા માટ& તે ઉર!યાહની પ4ની, તેની નજરમા ંન હતી? અને, 

તેની વાસના તેન ેતેના સાથે ìય'ભચાર કરવા તરફ દોર!. óુ ંદાઉદને પ4નીઓ અને ઉપપ4નીઓની અછત 

હતી? અમે તેની પ4નીઓ માઇકલ અને અબીગાઈલન ેઓળખીએ છ!એ 2 સેàJઅુલ 5:13 આપણને તેમની 

ઉપપ4નીઓ અને અ?ય પ4નીઓ િવશ ેજણાવ ેછે ડ&િવડ, óુ ંથJુ?ં __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

એક વ/W ુઆગળ તરફ દોર! દાઊદ& પોતાના પાપન ેઢાકંવાની કોિશશ કર! તેથી તણેે ઊર!યાહને યTશાલેમ 

પાછા ફરવાનો આદ&શ આ(યો ક& તે લાબંા સમયથી ચા+યા ગયા પછ! ત ેતેની પ4ની સાથે Aઈૂ જવા આWરુ 

હશે. ùયાર& તે ન બ?Jુ ં4યાર& ડ&િવડને લાFJુ ંક& ઉર!યાહ પીધેલ છે તો ત ેતેમની મા?યતા છોડ! દ&શે. પરંW ુત ે

Rા ંતો ન થાય તેથી ડ&િવડ હ4યા માટ& ર!સોટG ! તે પણ ઉર!યાહને સદં&શો મોકલે છે ક& vણે પોતાના 

\4ૃJદંુડમા ંયોઆબને સદં&શો મોક+યો. ઉર!યાહના \4ૃJ ુપછ! અને શોકનો સમય પસાર થયો હતો તે પછ! 

દાઊદ& બાથશેબાને મહ&લ Aધુી પહPચાડ–ુ ંહW ુ.ં ત ેતેની પ4ની બની éય છે અને એક -8ુને જ?મ આપે છે. 
 

'"( = 

,_2"+$: ચાલો એક સમાતંર વાતાG િવચાર!એ. 2ોસ કને6ટ િસ5રઝનો પહ&લો બાઇબલ અZયાસ એકમ, 

ઈ`રના (લાન, અવર ચોઇસને પા8 છે. Êજનેિસસ 1 અને 2 ઈ`ર& બનાવલેી બધી વાતો અને પછ! આદમ 

અને હવાને આ(Jુ.ં તમેણે તેમને એદનMુ ંબગીચા આપી દ!xુ ંઅને તેમણે તેમને v કંઈ આ(Jુ ંહW ુ ંતે 

8માણે તેમન ેઆëા આપી ક& v વ/Wનુે ખાવા ન હતી, તે સારા અને અિનgટના ëાનના É%ૃMુ ંફળ હW ુ.ં 

પરંW ુઅમે éણીએ છ!એ ક& વાતાG ક&વી ર!તે સમા(ત થઈ. ઈ`ર& આપેલી બધી વ/Wઓુથી તે લાલચમા ં

પ5રણàયો અને એક વ/W ુv ભગવાન તેમન ેન આપી હતી લીધો, એક વ/W ુv તેમણે તેમન ેખાવા માટ& 
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નથી આદ&શ આ(યો. બxુ ંસ-ંણૂG હતો. કંઈ સાsંુ ન હોઇ શક&. ઈ`ર& v કંઈ બનાìJુ ંતે બxુ ંઆનદં માણવાMુ ં

હW ુ.ં 
 

પણ અમે એ પણ éણીએ છ!એ ક& ùયાર& તેઓ પાપી હતા 4યાર& તેમની કવર-અપ વાતાG શT થઈ હતી. 

એક બીéએ તેમના માટ& v કJુò તે બદલ આ%ેપ કય£. તેઓ Øપાવવા માટ& 8યાસ કય£ તઓે નFન અને 

શરમજનક હતા અને તઓેએ પોતાને NOર પાદંડાઓ સાથે આવર! લેવાનો 8ય4ન કય£. એક પછ! એક 

વ/W ુતેમના પાપના પ5રણામ તર!ક& બ?Jુ.ં પરંW ુvમાથંી તેઓ Øપાડવાનો 8ય4ન કર& છે તે તમેને શોધી 

કાઢતો હતો. પાપ આપણન ેભગવાનથી અને અ?ય લોકોથી •ૂર રાખે છે. પાપ અમને અમાર! પોતાની 

શરમ અને øgટાચારને /વીકારવાથી અટકાવે છે. 
 

ùયાર& ભગવાન અમન ેશોધી રVા ંછે 4યાર& તે અમન ેસé કરવા બહાર નથી. આગળ óુ ંથાય છે દ&વની 

સé નથી પરંW ુપાપના પ5રણામોMુ ંભગવાનMુ ંિનવેદન. દ&વે આદમ અને હવાને éહ&ર કJુò ક& પાપMુ ં

પ5રણામ \4ૃJ ુહW ુ.ં આ વાતાG અહÅ સમા(ત થતી નથી. ભગવાનએ પણ તેમને તમેના 8ેમની ખાતર! 

આપી. તેમણે તેમન ેઉ[ારક (ઉ4પિ§ 3:15) Mુ ંવચન આ(Jુ,ં v તેમના પાપ માટ& \4ૃJ ુપામશ,ે એક ઉ[ારક 

v તેમને શા`ત \4ૃJથુી બચશે અને તમેની સાથ ેઅનતંOવન આપશે. આપણે દાઊદ અને બાથશેબાની 

વાતાG પર પાપોના પ5રણામ અને 8બોધક નાથાન ;ારા દાઊદને લાìયા હતા ત ેઈ`રના 8ેમની éહ&રાત 

માટ& èુઓ. 
 

<W+X;: વાચંો 2 સેàJઅુલ 12: 1-19. 

 

к<-#: 
1. છદંો 1-4 મા ંનાથન ડ&િવડને એક વાતાG કહ& છે તમારા પોતાના શLદોમા,ં નાથાનની વાતાG óુ ંહતી?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. વાતાGમા ંડ&િવડની 8િત52યા óુ ંહતી (|લોક 5)?_________________________________________ 

3. દાઊદ& óુ ંપ5રણામ éહ&ર કરÉુ ંજોઈએ (|લોક 5-6)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પછ! નાથાન દાઉદને કáુ,ં "__________ ____________________________________________!" 

5. નાથાન ડ&િવડને ઇîાએલના 8k ુદ&વે óુ ંકáુ ંહW ુ ંતે કáુ ં(છદંો 7-8): 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

ડ!. _____________________________________________________________________ 

 



44 

6. અને ક&વી ર!તે |લોક 8 Nત? ______________________________________________________ 

7. મા ંNિતમ 8~ óુ ંછે |લોક 9? _____________________________________________________ 

8. એÉુ ંલાગે છે ક& ભગવાન કહ& છે ક&, "દાઉદ, ચાલો આપણે v કJુò એMુ ંફર!યાદ કર!એ." મા ં

ભગવાનથી નાથાનના શLદ óુ ંછે |લોક 9? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. 8kનુા શLદને િધYારવા અને તેની ºખોમા ંv •ુgટતા છે તે કરવાના દાઊદના કાય£નો પ5રણામ 

óુ ંછે? (છદંો 10)? ________________________________________________________________ 

10. |લોક 11 અને 12 હાડG શLદો સાભંળવા માટ& છે. ભગવાન ડ&િવડને કહ& છે ક& óુ ંથવાMુ ંછે તેમણે 

ડ&િવડ પર આફત લાવશે. óુ ંથવાMુ ંછે? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 નPધ: અમે આ અZયાસમા ંપછ!થી આ ભિવgયવાણીની પ5ર-ણૂGતા શીખીóુ.ં 

11. ડ&િવડ નાથન  ન ેóુ ંકü+ૂJુ(ં|લોક 13)?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. છેવટ&, નાથન તેમન ેછોડ÷ા પહ&લા ં નાથનન ેછે+લી વાત óુ ંકહ& છે(|લોક 14)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. છદંો 15-19 •ુઃખ અને •ુઃખ ક& v તરત જ અMસુરવા િવશે જણાવો: 

એ. બાળકને ______________________________________________________________ 

બી. ડ&િવડ માટ& ____________________________________________________________ 

સી. તેમના ઘરના વડ!લોન ે___________________________________________________ 

ડ!. નોકરો માટ& ____________________________________________________________ 

 

8/#8:`:: óુ ંએક ઉદાસી 5દવસ. v રાé પાસે બxુ ંહW ુ ંતે તેના ખાનદાની અન ેભìયતાન ેતોડવામા ં

આવે છે અને હવે ત ેપોતાના બાળકના Oવન માટ& ભગવાન સાથે -છેુ છે. તેમણ ેપોતાના શાહ! ચેàબરમા ં

ûઘને બદલે જમીન પર પ´ાવીને પોતાને ખાÉુ ંલેવાની ના પાડ!. તેના ઘરના વડ!લો તેમન ે5દલાસો આપી 

શકતા નથી. તે પોતાના સવેકોની વાત સાભંળશે નહÅ અને હવે આ સેવકો તેમને કહ&તા ડરતા હતા ક& 

બાળક \તૃ થJુ ંછે. પણ દાઊદ પોતાના Çદયમા ંéણે છે ક&, યહોવાએ v કJુò છે ત ેતેણે કJુò છે. 
 

આ િપતા અન ેમાતા અન ેતેમના Mકુશાન માટ& અમારા Çદયમા ં•ુખાવો અમે એÉુ ંપણ અMભુવી શક!એ 

છ!એ ક& ભગવાન તેમના પર †બૂ કઠોર હતા. આપણ ેિવચાર! શક!એ ક& ભગવાનની માફ!એ આ બાળકના 

Oવનનો બચાવ કરવો જોઈએ. નાથાન તેની પાસે આìયો અને ભગવાન દાઊદન ેતેના પાપ કüલૂ કરવા 

લાìયા. "તમે માણસ છો!" ડ&િવડએ પોતાનો …કુાદો અને સé éહ&ર કર!. "તે હલવાનને ચારગôુ ંપાØ ં

આપી દ&શ,ે ક&મ ક& તેણે આ કJુò છે, અને કારણ ક& તેને કોઈ દયા ન હતી." નાથાન †બૂ ખરાબ સમાચાર 

લાìયા: 
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1. તલવાર Rાર&ય તમારા ઘરમાથંી જતો નથી. 

2. તમારા નOકના કોઈના ;ારા તમારા પર આફત આવશ.ે 

3. તારો જ?મ થયો છે તે -8ુ \4ૃJ ુપામશે. 
 

અને ભગવાન દાઊદને કüલૂ કરવા લાìયા: "મm 8kનુી િવT[ પાપ કJુò છે." આપણે બધી વ/Wઓુમાથંી 

જોઈ શક!એ છ!એ ક& દાઊદ ખોuંુ કર& છે, તે Nિતમ Wટૂ! છે ક& તેના પાપ ભગવાન સાથે તેના સબંધંમા ં

લાìયા હતા. તેમના સબંધંો óુ ંથાય છે ડ&િવડ Rાર&ય સામનો કરવામા ંઆવી હતી અને કüલૂ Rાર&ય છે ક& 

તેમણે ભગવાન સામે પાપ કJુò છે? Wટૂ! પડ! ગઈ હોત અને તેમને અલગ પાડતા રાåયા હોત. તેમ છતા,ં 

દાઉદ તેને શોધી કાઢ& છે અને તેના પાપ સાથે તેન ેસામનો કર& છે પછ!, ભગવાન તેને તેની નકા\ુ ંનથી 

બતાવવા, પરંW ુતેમના માબાપને તેમMુ ંમાફ બાળક તર!ક& તેના \+ૂયના દાઉદન ેયાદ કરાવવા માટ&. 
 

'"( ? 

 

+6-V2: 2 સેàJઅુલ 12: 11-12 મા,ં નાથાને પોતાના ઘરમાથંી ડ&િવડ પાસે આવનાર આફત િવષ ેકáુ.ં 

વાતાG 2 સેàJઅુલ 13 મા ંશT થાય છે અન ે2 સેàJઅુલ 18 મા ંસમા(ત થાય છે. અમે વાતાGને િવગતવાર 

ર!તે અZયાસ નહÅ કર!એ પરંW ુતમને આ દર&ક અ@યાય વાચંવા માટ& 8ો4સા5હત કરવામા ંઆવે છે vથી 

તમને óુ ંથJુ ંછે તે Nગે સમજ અને સમજણ 8ા(ત કર! શકાય. આ વાતાG શT થાય છે અને તમેા ંડ&િવડના 

8ણ બાળકોનો સમાવેશ થાય છે-દાઊદના 8થમ જ?મલેા -8ુ, આàનોન, આàનોનની અડધી બહ&ન તામર 

અને તેનો સાવકા ભાઈ, આLશાલોમ. 
 

<W+X;: વાચંો 2 સેàJઅુલ 13: 1-22. 

 

к<-#: 
1. છદંો 1-2 - સમ/યા óુ ંછે? _________________________________________________________ 

2. છદંો 3-9 - જોનાબાદ દાઉદના ભ8ીé, અમોનનની િપતરાઈ છે. તેની સલાહ óુ ંછે vનો આàનોન 

અMસુર& છે? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. |લોક 9-બી -1 9 - આàમોન તામર પર બળા4કાર કર!ને તેને કાપી. તણેીએ øgટ અને શરમાળ 

છોડ! દ!ધી. 

4. પaં6તઓ 20-22 - આLશાલોમ તેની બહ&ન પાસેથી óુ ંશીખે છે અન ેતે તનેા માટ& óુ ંકર& છે? 

______________________________________________________________________________ 

5. આLશાલોમે આàનોનન ેકóુ ંકáુ ંનથી, પણ આLશાલોમને óુ ંથJુ?ં __________________________ 
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6. ડ&િવડ v થJુ ંતે િવશ ેશીખી અમને કહ&વામા ંઆવ ેછે ક& તે I/ુસ ેહW ુ.ં આLશાલોમ તરફ 

આLશાલોમની તૈયાર!મા ંશા માટ& તેમની િશ/ત ઓછ! હતી? _______________________________ 

7. આLશાલોમ તેની આઘાતન ેિતર/કારતો હતો. મા ંóુ ંથJુ ંછદંો 23-29? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. દાઊદ& v સદં&શો મળેìયો હતો તે  óુ ંહતો(|લોક 30)? ___________________________________ 

9. યોનાદાબ (છદંો èુઓ 3-5) ડ&િવડ ખાતર! (છદંો 32-33). _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

આLશાલોમ તેની દાદ!ના ઘર& તેના િપતાની બાèુમા ંભાગી ગયો (1 કાળÉ§ૃાતં 3: 2). 8ણ વષG 

દરિમયાન તેઓ તેમના દાદાના ઘર& રોકાયા, રાé દાઊદ& આàનોન માટ& શોક કય£. તેમને 5દલાસો 

આપવામા ંઆìયા પછ!, દાઊદ આLશાલોમને જોવા આWરુ હતા. 
 

,_22$: ઈîાએલની સનેાના કમા?ડર યોઆબ éણ ેછે ક& દાઊદ આLશાલોમને જોવા આWરુ છે. તે એ 

પણ éણતો હતો ક&, આLશાલોમે તેના ભાઈન ેમાર! નાåયો હતો અને ત ે?યાયની જTર હતી. 8કરણ 14 મા ં

અમે éણીએ છ!એ ક& દાઉદ& યોઆબને ગóરૂને મોક+યો હતો vથી ત ેઆLશાલોમન ેયTશાલેમ પાછા લાવી 

શક&; તેમ છતા,ં આLશાલોમને પોતાના ઘર& મોકલવામા ંઆìયો હતો અને રાéના હાજર!મા ંઆવવાની 

પરવાનગી આપવામા ંઆવી ન હતી. 
 

к<-#: 
1. છદંો મા ં25-26 અમે દ&ખાવ િવશે કહ&વામા ંઆવે છે óુ ંવણGન આપવામા ંઆવે છે? _____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. |લોક 27 મા ંઆપણ ેતેના પ5રવાર િવશે óુ ંકહ&વાJુ ંછે? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

આLશાલોમે યોઆબને મોક+યો કારણ ક& તે તેના િપતાન ેજોવા ઇXછતો હતો. યોઆબે આવવાની ના 

પાડ!. આખર&, આLશાલોમે િનણGય લીધો ક& યોઆબMુ ં@યાન તેમની જવના પાકને બાળ! નાખવાMુ ં

હW ુ.ં કહ&É ુ ંઅશR છે, તેમણે જોઆબMુ ં@યાન મળેìJુ ંઅને તેને રાé (|લોક 33) પહ&લા ંલાવવામા ં

આìયો. 
 

U"#х;: આLશાલોમે તેના િપતા ડ&િવડ સામે કાવતsંુ િવકસાવવાMુ ંશT કJુò. તેમણ ેલોકોને આકષGવા માટ& 

મનોવૈëાિનક ìJહૂનો ઉપયોગ કય£. ત ેલોકોની ફ5રયાદો સાભંળશે અને તમેના િપતાના શાસનને કચડ! 

નાખશે. તેમણે ઇઝરાયેલના માણસોના Çદયના ચોર! કરવા માટ& તેમના આકષGક દ&ખાવનો ઉપયોગ કય£ 

હતો. તેમનો નીચેના િવકાસ થયો. ત ેએટલો બધો િવકાસ થયો ક& દાઊદને યTશાલમેથી આLશાલોમથી 
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ભાગી જÉુ ંપડ–ુ.ં દાઉદ બચી ગયો અને આLશાલોમ અને તેના અMયુાયીઓ આìયા અને શહ&ર પર કબજો 

કય£. આLશાલોફ, v આLશાલોમના સલાહકાર હતા, તેણે આLશાલોમન ેસલાહ આપી ક&, તેના િપતાની 

ઉપપ4નીઓ સાથે રહ&É ુ,ં v ઇîાએલની •ૃDgટએ છત પર એક તüંમુા ંકરવામા ંઆìJુ ંહW ુ ં(2 સàેJઅુલ 16: 

20-22). ઘટનાઓ દરિમયાન, આLશાલોમના સલાહકાર અ5હથોફ&લની સલાહ, ®સુાઈના સલાહથી િનરાશ 

થઈ હતી, v દાઉદના éAસૂી એજ?ટમાથંી એક છે, જો તમે ઇXછશો. 2 સેàJઅુલ 17: 14 બી કહ& છે, 

"આLશાલોમ પર િવનાશ લાવવા માટ& યહોવાએ અહ!થોફ&લની સાર! સલાહને હરાવÉુ ંનY! કJુò હW ુ.ં" 

 

 

દાઉદ અને તેના માણસોએ આLશાલોમની આ2મણની આëા કર!, તેથી તેણે યોઆબ, અબીશાય અને 

ઈ§ાઈના સૈિનકોને મોક+યા. vમ vમ તેઓ J[ુ માટ& ગયા, ડ&િવડ તેમને તેમના ખાતર માટ& Jવુાન 

એબીએસ સાથે નÂ હોÉુ ંકáુ.ં પરંW,ુ આLશાલોમMુ ં\4ૃJ ુભયાનક હW ુ.ં 2 સેàJઅુલ 18: 9-17 વાતાG કહ& છે 

|લોક 33 મા ંઆપણ ેતેના -8ુ આLશાલોમ માટ& રડÉુ ંતર!ક& ડ&િવડ શોક સાભંળવા. 
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AB"9 $7 2;%)" /)G?: 1#, к2f 

 
 

+6-V2 

 

ડ&િવડMુ ંશાસન એ તેના રાéઓ હ&ઠળ ઇઝરાયલના ઇિતહાસનો િશખર હતો Aલુેમાને પોતાના િપતા દાઉદન ે

રાé તર!ક& સફળ કયાG હતા. શTઆતમા ંતેના શાસનકાળે દાઊદના ઈ`ર!ય માગ£ હતા. તેમણે લોકોને 

ભગવાન ;ારા આપવામા ંઆવેલ શાણપણ સાથે દોર!. સોલોમન શાસન અને તેમને અMસુરતા ક& 

રાéઓના શાસન ના િનરાશાજનક પતન શોધો ત ેઇઝરાયલના બળવા અને આëાMુ ંઉ+લઘંનના 

ઇિતહાસમા ંએક સમય છે. ઇઝરાયેલ, બે રાùયોમા ંિવભાÊજત, ઉ§ર ઇઝરાયેલ અને દ'%ણમા ંય®દૂા. ક&વી 

ર!તે ભગવાન લોકો તનેે ફગાવી તે éણો અને પછ! ક&વી ર!તે તેમણ ેતેમને નકાર!, તેમના •ૃDgટ માથંી 

તેમને ફÀક!.  

 

રાgQને અિવ`ાA ુમાગ£ ;ારા રાéઓએ -ણૂGપણે ઉપયોગમા ંલેવો જોઈએ નહÅ, તેમની દયામા ંદ&વે તેમના 

લોકોને તેમના Iલુામ બનાવી દ!ધા હતા. તેથી, ભગવાન તેમના નામ પર કૉલ v બધા તેમના મો% 

આપવા તેમણે 8ેમ કર& છે vમને તે િશ/ત. 
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AB"9 $7 2;%)" /)G?: 1#, к2f 

 

'"( * 

+6-V2: અ?ય વાતાGઓ અને પ5રa/થિતઓ 2 સેàJઅુલ 20-24 મા ંર&કોડG કરવામા ંઆવી છે. ડ&િવડ 

યTશાલેમ પાછો ફય£ અન ેઈîાએલના રાé તર!ક& પોતાની éતન ેફર!થી /થાપી. લોકોએ બળવો કય£, એક 

kિૂમએ જમીન પર પાણી ફર! વñJુ,ં લોહ!નો બદલો લીધો અને પ'લ/તીઓ િવsુ[ J[ુો ચાe ુરVો પરંW ુઆ 

બધા વXચ,ે ડ&િવડ ભગવાન માટ& ગાJુ ંહW ુ,ં vણે તેના બધા શæઓુના હાથમાથંી તેન ેછોડાìયો હતો (2 

સેàJઅુલ 22). આ શLદો મા ંપણ લખાયા હતા ગીતશા™ 18. 
 

આ /તો8ની છદંો સૌથી વx ુઅથG થાય છે ùયાર& આપણ ે•ુ|મનોનો સામનો કર! શક!એ છ!એ v આપણને 

સામનો કર! શક& છે. દાઊદના •ુ|મનો શાઉલ અથવા પ'લ/તીઓ કરતા ંવધાર& હતા, vઓ તનેે માર! 

નાખવા અથવા તેમના -8ુ આLશાલોમને કરવાના 8ય4ન કય£ તે ર!ત ેતેમના રાùયનો પલટાવતા હતા. 

તેમના •ુ|મનોમા ંડર, લાલચ, 5ડ8ેશન અને અ/વ/થતાના સતામણીનો સમાવેશ થાય છે. તેના શæઓુ એક 

ભૌિતક બળ કરતા ંવx ુહતા v તેમણે સામ ેલડ÷ા હતા. તેના શæઓુ •ુgટોની દળો હતા, અને vણે દાઊદને 

બાધંી આ(યો હતો તે જ •ુgટ છે v તમને અને મને સOવન કર& છે. 
 

<W+X;: એ6સરસાઇઝ પર જવા પહ&લા,ં તમાર! નોટüકુમા ંબે ક& 8ણ •ુ|મનોની A'ૂચ તમે તમારા 

Oવનમા ંઓળખી શકો છો. •ુ|મનો 5હ{સક -sુુષો છે •ુ|મનો એ પણ છે ક& v તમાર! આસપાસ કોઇલ કર& છે, 

તમને \કુાબલો કર& છે, અને તમારા િવશે Ãમૂરાતો રહ& છે, િવનાશના ટોર&“સથી તમ ેpબૂી ગયા છો        

(ગીતશા™ 18: 4-5). 
 

к<-#: 
1. ડ&િવડ વખાણ આ ગીત (2 સેàJઅુલ 22) મા ં'ચ8 ભાષા ઘણા ંઉપયોગ કર& છે. ભગવાન તેના માટ& 

છે તે અ'ભìય6ત કરવા માટ& ઉપયોગ કર&લા 'ચ8 શLદોને ઓળખો. |લોક 2 મા ંભગવાન માર! 

_____________, __________________, અને ___________________________ છે. ડ&િવડ આગળ 

કહ& છે ક& તે મારો ___________, _____________, ______________________, અને મારા \aુ6તની 

________________, મારા _____________________ અને માsંુ ___________________, માsંુ 
_____________________________________________________________________________. 

2. દાઊદ પોતાના Oવન અન ેતેના •ુ|મનોના અિવરત ધધંો વણGવવા માટ& ઉપયોગમા ંલેવાતા 'ચ8 

શLદોને ઓળખો. \4ૃJનુા ___________________________ મા,ં િવનાશના __________________, 

શેઓલમા ં_____________, \4ૃJનુા _________________________________________________ 
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3. છદંો 4 અન ે7 શLદનો એક 8કારનો ઉપયોગ કર& છે, vને બોલાવવામા ંઆવે છે, અથવા sુદન કર& 

છે óુ ંતમ ેએમ માનો છો ક& ùયાર& આપણે ભગવાનને બોલાવીએ છ!એ, કારણ ક& ભગવાનને 

આપણા શæઓુથી બચાવી લેવાની જTર છે? છદંો મારફતે વાચંો 8-16. 

 એ. પછ! -çૃવી _____________________________ અને ______________________________ 

બી. આકાશના પાયા ______________________ અને ____________________ કારણ ક& તેઓ 

_________________ હતા. 

સી. xÂૂપાન, અaFનશામક આગ, ઝગઝગWુ ંકોલસા _________________________________ 

ડ!. éડા Nધકાર _________________________________________________________ 

ઈ. (|લોક 14) ભગવાન ________________________________________________ /વગGમાથંી 

એફ. (|લોક 15) __________________________________________________________ 

O. (|લોક 16) ___________________________________________________________ 

સÆનના બધા તેમના I/ુસાને 8િત52યા આપ ેછે! તે અમને બચાવવા આવતા છે! 

4. છદંો મા ંóુ ંએક 'ચ8 17-19! __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. શા માટ& તેઓ 20 ની કલમ અMસુાર તેમના તમામ "શોધ અને બચાવ" કર& છે? ______________ 

6. પાઠો 21-25 અમાર! સાથ ેતેમના સબંધં વણGન. તેમણ ેઅમને પહ&લા ંઅમને 8ામા'ણક બનાવી છે. 

તેણે અમને /વXછ બનાìJુ ંછે તેમણ ેઆપણને તમેના માગ£ éળવી રાખવા માટ& સ%મ બનાìJુ ં

છે, અમને તેમની આëાકાર! રાખવા. તેમણ ેઅમને િનદ£ષ રાåયા છે, આપણને પાપમાથંી બચાìયા 

છે. ભગવાન આપણા ઈમાનદાર! 8માણે અમને -રુ/કાર આ(યો છે. તે આપôુ ં?યાયીપôુ ંછે! 
 

'"( 5 

,_2"+$: આપણે દાઊદની 8શસંાના ગીતોના અZયાસમા ંએક %ણ માટ& િવરામ કરવાની જTર છે. 

આપણે સXચાઈ, અમારા ?યાયીપôુ ંિવશ ેવાત કરવાની જTર છે. óુ ંઆપણ ે?યાયી છ!એ? ભગવાન િસવાય 

અમે નથી. બાઇબલ શીખવ ેછે ક& બધાએ પાપ કJુò છે અને કોઈ ?યાયી નથી (રોમનસ 3: 10-12). પરંW ુ

ડ&િવડ ભગવાન વચન મા ંમાનવામા ં8બોધક િયમ¿યાહ કહ& છે ક& 5દવસ આવ ેછે ùયાર& તે એક ?યાયી શાખા 

દાઉદને ઊભા કરશે ... અન ેઆ ત ેનામ છે vના ;ારા તે કહ&વાશે: ભગવાન આપણા ?યાયીપôુ ંછે (યિમ¨યા 

23: 5-6). અને પછ!, સે?ટ પોલ આપણન ેયાદ કરાવે છે ક& તે [ઈ`રને] માટ& છે ક& તમે 'Ñ/ત ઈAમુા ંછો, 

v આપણા માટ& ભગવાન તરફથી શાણપણ છે - એટલે ક&, આપણા સ ણો, પિવ8તા અને વળતર ... તેથી 

અમે 8kમુા ંગવG લઇએ છ!એ ( 1 કોરÅથી 1: 30-31). 
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અમને યાદ અપાવવામા ંઆવે છે ક& આપણે v કJુò છે તે તેÉ ુ ંનથી v ભગવાનથી આપણને ?યાયી બનાવે 

છે, પરંW ુઆપણા 'Ñ/ત ઈAમુા ંઆપણા માટ& óુ ંકJુò છે, v આપણા 8ામા'ણકતા છે. ઈA ુસાથેનો આપણો 

સબંધં આપણામા ં†બુ †શુી કર& છે તે િપતા ઈ`ર પહ&લા ંઆપણને ?યાયી બનાવ ેછે! ભગવાન આપણામા ં

વસવાટ કરો છો અને અમન ેમારફતે કામ કર& છે અમન ેતેને પહ&લા ંિનદ£ષ હોઈ સ52ય કર& છે. તેમની 

સXચાઈ આપણા પર આવર! લે છે તેમ, ?યાયીપણાના ઝZભાએ અમન ેવસાવી છે. અમારા પાપી /વ હèુ 

પણ 4યા ંછે પરંW ુતે 'Ñ/તના સXચાઈ ;ારા આવર! લવેામા ંઆવે છે.  
 

Z2"2"!: પાછા 2 સેàJઅુલ 22 ... 

 

1. (|લોક 26-27 એક) ભગવાન પોતે _____________________________, _______________, અને 

___________________________ દયાÕ, િનદ£ષ અન ેó[ુ હોવાMુ ંબતાવ ેછે. 

2. તે ક&વી ર!તે wુ5ટલ (|લોક 27b) માટ& પોતે 8ગટ કર& છે? ______________________________ તમે 

___________________ ________________ ને બચાવી શકો છો પરંW ુતમાsંુ ______________ 

______________________________________________ તેમને નીચે લાવવા માટ& છે (|લોક 28). 

3. ડ&િવડ તેમના ભગવાન ક&વી ર!તે વણGવ ેછે? 

એ. |લોક 29 ____________________________________________________________ 

બી. કલમ 30 ___________________________________________________________ 

સી. |લોક 31 ____________________________________________________________ 

4. તે ભગવાન છે v બåતર સાથે મને શ™ આપે છે. તેમણે તાકાત સાથે મને શ™. •ુ|મન સામે 

લડવા તાકાત માગંે છે. તે એક J[ુ છે અને ®ુ ં________________________ (|લોક 35) અને 

______________ (|લોક 36) સાથે તૈયાર Ø.ં તમ ેમન ેJ[ુ માટ& તૈયાર કરો અન ેિવજય આપો. 

તમાsંુ _______________________ મને ____________________________________ બનાìJુ ંછે. 

5. કારણ ક& ભગવાનએ મને J[ુ માટ& મજüરૂ! આપી છે (|લોક 40) મારા શæઓુ, મારા શæઓુ, મારા 

•ુ|મનો (|લોક 40 બી -43) óુ ંથાય છે? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. છદંો મા ં44-46 તમે એક રાé Çદય સાભંળવા નથી? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. અને ડ&િવડ ભગવાન /Wિુત! તે Oવ ેછે! તે ____________________________________ છે! તેમણ ે

________________________ ના -sુુષો પાસેથી ___________________________________ મને. 
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,-b 8Y"9$: ભગવાન મારા •ુ|મનોથી \6ુત કર& છે. મારા Oવનમા ં"•ુ|મનો" ની સામે v ર!ત ે

સામનો કરવો ત ેહક!કત óુ ંકર! શક&? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

8"9$$": ®ુ ંપણ તમાર! 8શસંા કરવા માIં ુØ,ં હ& મારા દ&વ, મારા Oવનમા ંતમે અસåંય કામો કયાG છે. ®ુ ં

અ?યને કહ!ને તમાર! /Wિુત ગાઈશ. મારા િવચારોને ઘણી વખત યાદ કરવા માટ& ઉ§જેન આપો ક& તમે 

તાકાતથી મને સ”જ કJુò છે અને મને અલગ •ુ|મનોની 5હ{સામાથંી છોડાìયો છે v મને િનરાશ કરવા અને 

માર! નાખંશે. તમ ેમને બચાવી લીધા છે અન ેઆભાર મા?યો છે, ®ુ ંતમારા પિવ8 નામની /Wિુત કsંુ Ø.ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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+6-V2: ઈîાએલના ઇિતહાસમા ંદાઊદનો રાé સૌથી સારો સમય હતો. ડ&િવડ ભગવાન પોતાના Çદય 

(કાયદાઓ 13:22) પછ! એક માણસ હતો અન ેતેમના Oવન દરિમયાન ઈ`રની wૃપા (કાયદાઓ 7:46) 

નો આનદં માöયો હતો. હવે તે É[ૃ અન ેસાર! ર!તે વષ£મા ંઅyતન છે (1 રાéઓ 1: 1). આગામી રાé 

અ'ભિષ6ત થવા માટ& સમય આìયો છે, 

 

<W+X;: વાચંો 1 5ક{Fસ 1 
• કોણ પોતાન ેરાé તર!ક& /થાિપત કર& છે? 

• બાથશેબા અન ેસોલોમન માટ& આનો óુ ંઅથG થાય છે? 

• દાઊદ& óુ ંકJુò? 

•  ઇîાએલના રાé તર!ક& િસ{હાસન પર કોણ રાજ કર& છે? 

 

,_2"+$: 1 રાéઓના વાચંનમાથંી તમ ેશીåયા ક& ડ&િવડનો ચોથો -8ુ અદોિનયા, (2 સેàJઅુલ 3: 4), 

પોતે પોત ેરાé બ?યો છે. 8બોધક નાથાન, તેમ છતા,ં તેના માટ& અને Aલુેમાને óુ ંકહ& છે તે બÕિુશબાન ે

કáુ ંહW ુ ંક& ક&વી ર!તે તેMુ ંOવન અન ેAલુેમાનMુ ંબચાવÉુ ં(1 રાéઓ 1: 11-14). નÂતામા ંતે રાé 

દાઉદની સમ% ગયા અને તેમને વચન આ(Jુ ંક& Aલુમેાન પોતાના િપતા ડ&િવડ (|લોક 17) ની િસ{હાસન 

પર બેસી જશે. સાદોક, પાદર!, અ'ભિષ6ત Aલુેમાન (|લોક 39). ùયાર& અદોિનયાએ સાભંñJુ ંક& તેના 

િપતાએ Aલુેમાને આગામી રાé તર!ક& éહ&ર કJુò હW ુ ંઅને Aલુેમાને ડરÉુ ંત ેબધા લોકોનો આનદં સાભંñયો 
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હતો અને -છૂ¶ુ ંહW ુ ંક& સોલોમન તેમના Oવનને બચાવે છે (છદંો 49-51). Aલુેમાને અદોિનયાઆહને 

સદં&શો મોક+યો (છદંો 52-53) "જો તે પોતાની éતન ેયોFય માણસ બતાવશ,ે તો તેના વાળમાથંી એક પણ 

જમીન પર પડતો નથી, પણ જો તેની પાસ ે•ુgટતા જોવા મળે, તો તે મર! જશે." 

 

,./+`( ,.+-: ડ&િવડ \4ૃJ ુપાàયા ત ેપહ&લા ં(1 5ક{Fસ 2) તણેે સોલોમનન ેબળવાન બનવા અન ે

મોસેસના કાયદામા ંલખાયલેા તમામ કાયદા અન ેઆદ&શોMુ ંપાલન કરવાMુ ંકáુ.ં તેણે યોઆબ અને 

િશમઇને Aલુેમાનન ેચેતવણી પણ આપી હતી, પરંW ુબર'ઝલઈના વશંજોન ેદયા બતાવવાની િવનતંી કર! 

હતી, ùયાર& તેઓ આLશાલોમથી ભાગી ગયા હતા. 
 

અિવનાશ, ùયાર& અિવનાશગને રાé દાઉદ (1 રાé 1: 1-4) …કૂ&લા wુમા5રકા સાથે લFન કરવાMુ ંકહ&વામા ં

આìJુ ં4યાર& ત ે•ુgટ હતા. એડોિનઆહની િવનતંી રાજગાદ! મેળવવાની અ?ય એક 8યાસ હતી. શાહ! 

હ&ર&મની મા'લક! ધરાવનાર તે િસ{હાસનનો સાચા હકદાર હતો. અદોિનયા એ દાઊદનો ચોથો -8ુ હતો v 

\4ૃJ ુપાàયો હતો. ત ેબાળક બાથશેબા, આàનેન, આLશાલોમ અને હવ ેઅદોિનયાહ સાથે ગભGવતી હતી. 

ડ&િવડ 2 સેàJઅુલ 12: 6 મા ંઘોષણા કર! હતી ક& હલવાન લેવાની …કુવણી ચાર ગણી વધાર& હતી. …કુવણી 

-ણૂG કરવામા ંઆવી હતી.  
 

યોઆબ (|લોક 28-34) \4ૃJ ુપાàયા પછ! બનાયાએ લ|કર પર કમા?ડર તર!ક& યોઆબMુ ંપદ સભંાñJુ.ં 

સાદોકને પાદર! તર!ક&ના /થાને ઝાડોક છેવટ&, શાઊલના wુuંુબ તર!ક& િશમઈને દાઊદને કર&લા બધા જ ખોટા 

કાય£ બદલ ફટકારવામા ંઆìયો. હવે આ સાÂાùય Aલુમેાનના હાથમા ંમજüતૂ ર!તે /થાિપત થJુ ં(|લોક 

46 બ). 
 

ઘણા નામો! ઘણા અéöયા નામો! તમને તે કદાચ ટોમ, 5ડક અને હ&ર! vવા સામા?ય નામો vવા લાગતા 

નથી. આ નામો રાખીને શાઉલના શાસનથી દાઉદના સ2ંાિંત સાથે અને હવે દાઉદના Aલુેમાનની પાસેથી 

વx ુ\|ુક&લ બની éય છે. ક! નામોમા ંશામલે છે: 
 

1. દાઉદના -8ુો (આàનોન, આLશાલોમ અન ેઅદોિનયાહ) 

2. પાદર!ઓ (દાઊદના શાસન અને સાદોકની સાથે Aઅુલાનની સાથે અLયાથાર), અને 

3. સૈ?યના કમા?ડર (શાઉલ સાથે આLનેર, દાઉદ સાથ ેયોઆબ, અને હવે Aલુેમાન સાથે બનાયા). 
 

િનરાશ ન થાઓ બગડાવશો નહÅ. રાé Aલુેમાને મળવા જÉુ ંશT કરો અને શT કરો. 
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<W+X;: આ આગામી વાતાG માટ& અમે બીO 2ોિનક+સ üકુ ઓફ ચાe ુકરવા જઇ રVા છે ફ/ટG એ?ડ 

સેક?ડ 5ક{Fસમા ંજણાવવામા ંઆવેલી ઘણી વાતાGઓ પણ ફ/ટG એ?ડ સેક?ડ 2ોિનક+સમા ંનPધવામા ંઆવી છે. 

2 કાળÉ§ૃાતં 1: 1-17 વાચંો. નPધ: તમ ે મા ંનPધાયેલા એકાઉ?ટને પણ વાચંવાMુ ંપસદં કર! શકો છો       

1 રાéઓ 3: 4-15. 
 

к<-#: 
1. Aલુેમાન અને તે બધા ભગેા થયા હતા. 4યા ંóુ ંહW ુ ં(|લોક 3)? ____________________________ 

2. ડ&િવડ 5કયાGથ Êજર!મ  થી લાìયા હતા તે કરારનો આકG Rા ંહતો(|લોક 4)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કાસંાની યëવેદ! 'ગબયોનમા ંટ&બરનેકલની સામે હતી. સોલોમન óુ ંકJુò (|લોક 6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. એ રા8ે óુ ંથJુ?ં ભગવાન Aલુેમાને óુ ંકáુ ં(|લોક 7)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. સોલોમનના જવાબ óુ ંહતો (છદંો 8-10)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ભગવાનનો 8િતભાવ óુ ંહતો (છદંો 11-12)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Aલુેમાને ઈîાએલ પર રાé તર!ક& પોતાના શાસન દરિમયાન સચંય કય£ હતો (છદંો 14-17)? 

______________________________________________________________________________ 
 

,-b: કોઈ તેના આગેવાનને પોતાના પહ&લા ં\કૂ& તવેા નેતાની 8શસંા કરવામા ંમદદ કર! શકતો નથી. 

પોતાના માટ& વ/Wઓુ -છૂવાને બદલ,ે Aલુેમાને ëાન અને ëાન માFંJુ ંvનાથી તે ઈ`રના લોકો પર રાજ 

કરવા મદદ કર! શક&. ëાન મા5હતી છે. ëાન બાઇબલMુ ંëાન અન ેસમજણ છે. શાણપણ એ દ›વી Oવનની 

પ5રa/થિતઓમા ંભગવાન અને તેમના શLદના ëાનને લાI ુકરવાની %મતા છે. 
 

1. આપણે સોલોમનમાથંી શીખી શક!એ છ!એ Aલુેમાને éöJુ ંહW ુ ંક&, દ&વે તેને v કાયG કરવાMુ ંકáુ ંહW ુ ં

તે કરવા માટ& તેને જTર! હW ુ.ં ?J ૂટ&/ટામે?ટમા,ં üકુ ઓફ vàસમા,ં અમને શાણપણ -છૂવા માટ& 

8ો4સા5હત કરવામા ંઆવે છે. લખો vàસ 1: 5.______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. અમને કોઈ વ/W ુમાટ& -છૂવાની તક આપવામા ંઆવ ેછે vને અમ ેઈXછ!એ છ!એ ક& ભગવાન 

અમને આપો. શા માટ& ëાન -છૂો? ___________________________________________________ 
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3. óુ ંતમે નેW4ૃવની a/થિતમા ંછો-તમારા ઘરની Nદર? શાળામા?ં કામ પર? સ\દુાયમા?ં તમારા 

ચચGમા?ં óુ ંએવી પ5રa/થિતઓ હોઈ શક& ક& vમા ંભગવાનની ü9ુ@ધ તમને એવી ર!તે સચંા'લત 

કરવા દ& છે v તેન ે†શુ કર& છે? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( E 

+6-V2: સોલોમન પરના અમારા પાઠને ફર!થી 1 5ક{Fસમા ંશT થાય છે. દ&વે Aલુમેાને મહાન ü¬ુ[ આપી. 

અમે vàસ 1: 5 મા ંવાચંીએ છ!એ તેમ, vઓ -છેૂ છે તઓેને દ&વ ઉદારતા આપે છે. 
 

<W+X;: વાચંો 1 રાéઓ 4: 29-34. 

 

к<-#:  
1. |લોક 8માણ ેઈ`ર& Aલુેમાને óુ ંઆ(Jુ ં29? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

2. પaં6તઓ 30 અને 31 અમન ેજણાવો ક& Aલુેમાન બીé કોઈ માણસ કરતા ંવx ુü¬ુ[શાળ! હતા. તેણ ે

óુ ંકJુò છે? 

એ. કલમ 32: ___________________________________________________________ 

બી. કલમ 32: ___________________________________________________________ 

સી. કલમ 33: ___________________________________________________________ 

ડ!. કલમ 33: ___________________________________________________________ 

3. અને, પ5રણામે, ________________________________________________________ (|લોક 34). 

 

<W+X;: 1 રાéઓ 3: 16-28 વાચંો. આ વાતાG Aલુમેાને ?યાયના સચંાલન માટ& ઉપયોગમા ંલેવાતા 

શાણપણMુ ંઉદાહરણ છે. 
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к<-#: 
1. બે મ5હલાઓ રાé સમ% દલીલ કર& છે સમ/યા óુ ંછે (છદંો 16-22)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. |લોક મા ં23 સોલોમન દલીલ સારાશં તેમણે છદંો મા ંóુ ંઆદ&શ નથી 24-25? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મા ંબે ™ીઓનો 8િતભાવ óુ ંહતો |લોક 26? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. રાéના શાસન  óુ ંહW ુ(ં|લોક 27)? __________________________________________________ 

 

8/#8:`:: vમ vમ તમે આ વાતાG પર 8િત'બ{'બત કરો Aલુેમાનના શાણપણના આ 8દશGન Nગેના 

તમારા ક&ટલાક િવચારો શેર કરો: 
 

1. આવા ëાન ક&વી ર!તે 8ા(ત થાય? __________________________________________________ 

2. શાણપણ óુ ંકોઈ ìયa6તનો જ?મ થયો છે? ____________________________________________ 

3. Rાર& મને ëાન મñJુ?ં ____________________________________________________________ 

4. મારા Oવનમા ંત ેલોકો કોણ છે? ____________________________________________________ 

 

,./+`( ,.+-: Aલુેમાને પોતે નીિતવચનો અન ેસભાિશ%કના ં-/ુતકોમા ંશાણપણ િવશે બો+યા છે. તમેણે 

óુ ંકહ& છે તે éણો આ બ ેસદંભ£ છે ક& v તમન ેશT કરવામા ંઆવશે: નીિતવચનો 1-4 અન ેસભાિશ%ક 7: 

11-8: 1. તમાર! વાચંન આનદં માણો! 
 

'"( I 

,_2"+$: ફર! એક વાર આ અZયાસમા ંઆપણ ેવx ુિવગતો સાથે સામનો કર! શક!એ છ!એ તેના કરતા ં

વx ુિવગતવાર. રાé Aલુમેાને આપણો અZયાસ -ણૂG કરવા માટ& આપણે શા™ના મોટા ભાગના ંભાગોન ે

જોóુ ંv આપણને તેના શાસનની ઝાખંી આપશે. તમને આ 8કરણો વાચંવા માટ& ભાર-વૂGક 8ો4સા5હત 

કરવામા ંઆવે છે, v શLદો અને શLદસ\હૂોને નીચ ેઆ(યા છે, પણ છદંો v ઇઝરાયલના ઇિતહાસના આ 

વષ£મા ંસમજ આપ ેછે. યાદ રાખો ક& મ5ંદર ઇઝરાયેલ માટ& Q&ઝર! તર!ક& સેવા આપે છે. આ મ5ંદર 8/Wતુ 

અને સમાિવgટ દ&શની સપંિ§. 
 

1. મા ંબે \åુય બાધંકામ 8ોv6“સ óુ ંછે1 5ક{Fસ 5-7? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 
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2. તમે મ5ંદરમા ંકરારકોશ આકG લાવવામા ંના સરઘસ િવશે વાXંJુ ંતર!ક& óુ ંતમારા @યાનમા ંબહાર 

રહ& છે (1 5ક{Fસ 8)? ______________________________________________________________ 

છદંો @યાનમા ં10-11 ________________________________________________________ 

3. લોકો આશીવાGદ છે અન ેમ5ંદર સમિપ¨ત છે તે કાળO-વૂGક 8ાથGના અને 8શસંાના શLદો વાચંો (1 

રાéઓ 8: 14-66). તમારા માટ& િવશેષ અથG ધરાવતા શLદો અને શLદસ\હૂોને ઓળખો. ______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. આશાના શLદો óુ ંછે અને ભગવાન આ મહાન બાધંકામ િસ¬[ઓ -ણૂG અન ેસમપGણ પર સોલોમન 

માટ& આપે ચેતવણી (1 5ક{Fસ 9: 1-9)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. 1 5ક{Fસ 9:10 મા ં8કરણ 10 મા ંઆપણને Aલુેમાને સ'ંચત થતી સપંિ§ની સમજણ મેળવી છે. દ&વ ે

કáુ ંક& તે સોલોમન સપંિ§ આપશે (1 રાéઓ 3:13) vના માટ& તેમણ ે-છૂ¶ુ ંન હW ુ ંઅને સપંિ§ 

તેમણે મળ!! 8કરણ 11 આપણને એવી સમજ આપે છે ક& કંઈક યોFય નથી. મા ંચાવી óુ ંછે |લોક 

1? ____________________________________________________________________________ 

6. óુ ંખોuંુ હW ુ ં(છદંો 1-3)? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. શા માટ& ભગવાન િવદ&શી ™ીઓ સાથે લFન કરવા માટ& ઇઝરાયેલીઓ કહ! હતી? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

8. છદંો 4-8 અમન ેસોલોમનના આëાMુ ંઉ+લઘંન અમને જણાવો:__________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. ભગવાન I/ુસો હતો. સોલોમન પર તેની …કુાદો óુ ંહતો (છદંો 9-13)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

9/+ %(: ઈ`ર& Aલુેમાનની િવsુ[ 8િત/પધGકો ઉભા કયાG (1 રાéઓ 11: 14-40). યરોબઆમ, આ 

8િત/પધGકો એક, 8બોધક અ5હયા ;ારા કહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક& ઇઝરાયલે િવભાÊજત કરવામા ંઆવશે તે દસ 

éિતઓનો રાé બનશે પરંW ુતેના સેવક દાઉદના ખાતર બે wુળો (ય®દૂા અને 'બ?યામીન) સોલોમનના 

-8ુ સાથ ેરહ&શે. પછ! છદંો મા ં41-443 અમને કહ&વામા ંઆવે છે ક& Aલુેમાન \4ૃJ ુપાàયો અને તેના -8ુ 

રહાબઆમ તેમન ેરાé તર!ક& સફળ થયા. 
 

'"( I 

8/#8:`:: ફર! એકવાર આપણે ઈ`રના અ'ભિષ6ત રાéને મહાન સફળતા, મહાન ëાન, મહાન સપંિ§, 

બાધંકામ, સ?માન અને 8િતgઠા જોઈ છે. óુ ંથJુ?ં ખોuંુ óુ ંથJુ?ં શા માટ& Aલુેમાને પસદંગીની પસદંગી કર! 
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હતી v ઈ`રના િનયમો િવsુ[ હતી? તેમને કહ&વામા ંઆìJુ ંહW ુ ંક& જો તઓે ભગવાનથી •ૂર રVા અને અ?ય 

દ&વોની -éૂ કરતા હતા તોપણ તેમણે આëાMુ ંઉ+લઘંન કJુò અને તેમની સાથ ેI/ુસે થઇ ગયા. આખર& 

ભગવાન બે éિતઓ િસવાય તેમની પાસથેી સાÂાùય. તમારા િવચારો અને 8~ોના ક&ટલાક óુ ંછે? _______ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

,_2"+$: વાતાG સાર! નથી. અ@યાય 12-14 મા ંઇઝરાયલના રાùયો દ'%ણમા ંઅને દ'%ણમા ંય®દૂાના 

/થાપેલા હતા. દર&ક રાùયMુ ંપોતાMુ ંરાé અને તનેા 8થમ અને બીèુ ં5ક{Fસ બાક!ના ;ારા આપણ ેઆ 

રાéઓ અન ે8બોધકોના શાસન િવશે વાXંJુ ંહW ુ ંv તમેને ઈ`રની ચતેવણીના શLદથી મોકલવામા ંઆìયા 

હતા. 
 

,./+`( 6,2-: તમ ેતમાર! નોટüકુમા ંચાટG કરવાMુ ંપસદં કર! શકો છો આ રાéઓ અને એક શLદ 

અથવા બે તેમના શાસનMુ ંવણGન કર& છે. wૃપા કર!ને સમéવો ક& આ રાéઓMુ ંયાદ રાખÉુ,ં ùયાર& તેઓએ 

રાOના\ુ ંઆ(Jુ,ં અને હમણા ંતેમના િશ%ણની જT5રયાત તમારા િશ%ણ માટ& જTર! અથવા મહ4વ-ણૂG 

નથી. óુ ંમહ4વMુ ંછે તે éણવા માટ& ક& થોડા રાéઓ િસવાય આ -sુુષો લોકો પાપ કરવા માટ& થાય છે 

તેઓની બધી વ/Wઓુમા ંતમેણે નકામા \િૂત¨ઓની -éૂ કર!, ઉXચ/થાનોમા ં8િતબિંધત વેદ!ઓ, ભગવાનના 

મ5ંદરના ખéનાને તોડ!ને ભગવાનની નજરમા ંઅિનgટ કરવા માટ& પોતાને વચેી દ!ધા અને માનવ 

બ'લદાન ચઢાìયા, અને તેમની ચેતવણીઓ સાભંñયા ન5હ. 8બોધકો ક&ટલાક તઓે પણ હ4યા.  
 

,_2"+$: તો, વાતાG ક&વી ર!તે સમા(ત થાય છે? 2 5ક{Fસ 17 મા ંઅમ ેઇઝરાયલ સાÂાùયના મોત િવષે 

શીખીએ છ!એ. ઇîાએલના રહ&વાસીઓ, ઉ§ર!ય સાÂાùયને, આ|óરૂના રાé ;ારા બદં!વાન કરવામા ં

આìયા હતા, vમણે તેમન ેઆ|óરૂને દ&શવટો આ(યો હતો |લોક 18 óુ ંકહ& છે? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

કલમો 7-23 કહ& છે ક& તેમની ક&દમાથંી અને દ&શિનકાલ શા માટ& થJુ ંહW ુ.ં આ લોકો લાબંા સમય Aધુી એવા 

લોકો ન હતા vમણ ેભગવાનને 8િત'બ{'બત કય£ હતો, પરંW ુv લોકોએ તનેે નકાર! દ!ધી હતી તેઓની 

ક&ટલીક બાબતોની યાદ! આ પaં6તઓમા ંનPધવામા ંઆવી છે: 
 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 
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તેઓ ભગવાન તેમના ભગવાન નકાર! અને હવે તઓે તેમને નકાર! એક એÉુ ંઅથG થાય છે ક& ય®દૂાના 

રાùયમા ંવ/Wઓુ કોઈ અલગ ન હતી. છદંો 18 અને 19 અમને કહ& છે ક& "ય®દુાહના આ5દéિતને ફ6ત એક 

જ છોડવામા ંઆìયો ન હતો ય®દૂાએ પણ ભગવાન તેમના ભગવાન કમા?ડમે?“સ ન રાખવા ... "તેઓ óુ ં

અMસુરતા હતા? _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2 5ક{Fસ 24 અને 25 મા ંઆપણે શીåયા ક& બેબીલોનીયાના રાé નüખૂાદને/સારના શાસન હ&ઠળ, તેની 

આખી સનેાએ યTશાલેમ સામે ®મુલો કય£ અને શહ&રને ઘરેો ઘા+યો. આ કલમોમા ંઆપણે ય®દુાહના 

સાÂાùય પર બદં!વાસીઓને લાìયા હતા, નાશ કયાG, અને યTશાલેમ, મ5ંદર, શાહ! મહ&લ અને તમામ મકાનો 

અને મહ4વના ઇમારતો બાધંીને \4ૃJ ુઅન ેિવનાશ િવષે શીåયા. ય®દુાહના લોકોને બેબીલોનીયન ક&દમા ં

લઈ જવામા ંઆìયા હતા.  

8/#8:`:: એ સા…ુ ંછે ક&, અમે આ 8કરણો પર એક નજર નાåંયા; તેમ છતા,ં આ િવહગંાવલોકનનો હ&W ુ

uૂંકમા ંઆપવાMુ ંહW ુ ંક& ઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંઆ સમય દરિમયાન óુ ંથઈ રáુ ંહW ુ,ં રાéઓનો સમય. ત ે

અમારા માટ& v તે િવશ ેવાXંJુ ંમાટ& એક •ુ: ખી કરW ુ ંવાતાG છે; જો ક&, તે મદદ ન કર! શક& પરંW ુતે 

5દવસોમા ંOવવા vÉુ ંહW ુ ંતેÉ ુ ંઆ¥યG. રાéઓએ આવા િવનાશમા ંલોકોને દોર! જવાMુ ંકારણ óુ ંછે? શા 

માટ& લોકો િવદ&શી દ&શોના દ&વોની \િૂત-̈જૂક ભa6તમા ંદોર& છે, vમને ભગવાનએ દ&શમાથંી કાઢ! \Rૂો હતો? 

તેઓ આ 8~ોના જવાબ ક&વી ર!તે આપશ?ે તેમના બહાMુ ંóુ ંહશ?ે કોઈપણ િવચારો? __________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

કોઈ પણ આ 8~નો જવાબ આપી શકતો નથી: \િૂત-̈éૂની -éૂ અને ભગવાનની અવગણના સબંધંમા ં

માર! a/થિત, માsંુ વલણ óુ ંહW ુ?ં મારો જવાબ óુ ંહશ?ે મારા બહાMુ ંóુ ંહશ?ે _________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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દાઊદના શાસનની ટોચ પરથી ઇઝરાયલ Iલુામીના •ુ: óુ ંકTણાિંતકા! રાé માટ& તેમની માગં તેમન ે

ભયાવહ સમયમા ંલાવી હતી. રાgQના આગેવાનો øgટ હતા અને લોકોને અ?ય દ&વો, બઆલ અને 

અશોરોર&થના દ&વોMુ ંઅMકુરણ કરવા દોયાG હતા. વારંવાર, ભગવાન લોકો તેમના •ુgટ ર!તે પ/તાવો અને 

ભગવાન પાછા ફરવા માટ& કૉલ કરવા માટ& 8બોધકો મોકલવામા.ં પાઠ 6 મા ંબ ેપયગબંરો રèૂ કરવામા ં

આìયા છે - એ'લéહ અન ેએલીશા.  
 

આ પાઠ એવા લોકોની વાતાGઓથી ભર-રૂ છે v માને છે અને éણે છે ક& ભગવાન ભગવાન છે અને તનેે 

અMસુરવા. એ'લéહની વાતાGઓમા ંસારફાથની ™ી, ખોટા 8બોધકો સાથેનો એ?કાઉ?ટર અને આગના રથના 

વશંનો સમાવેશ થાય છે. એલીશાની વાતાGઓમા ંóમૂેન અને નામાનની ™ીનો સમાવેશ થાય છે. èુઓ ક& 

ક&વી ર!તે ભગવાન તેમની અMસુરતા અને તેમને તેમના પયગબંરો ;ારા મોકલ ેશLદ પાળે તે માટ& 

8િત52યા. 
 

ભગવાન ભગવાન છે ક& ઘોષણા પણ તેને અMસુરવા અમારા કોલ છે! 
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'"( * 

+6-V2: 8થમ અન ેબીé 5ક{Fસના -/ુતકો ;ારા પાઠ 6 બેકQ&ક. આ પાઠમા ંતમને બે નPધપા8 પા8ો, 

એ'લéહ અને એ'લશા, અને વાતાGઓ ક& v તેમના Oવનને ઘરેાયેલી છે તેની ઝાખંી આપવામા ંઆવશે. 

ઇîાએલના રાùય અને ય®દૂાના રાùયમા ં•ુgટ અને •ુgટ ઈરાદો ધરાવતા રાéઓMુ ંઆગમન થાય 4યાર& 

આ -sુુષો ઇિતહાસના સમયમા ંરહ&તા હતા. ઈ`રના કાયદા સામે અવëાના તેમના િધYારપા8 wૃ4યો 

આખર& ભગવાનન ેતેમના લોકોને નકારવા દ&તા હતા. આ|óરૂ અને બાબેલોનના રાéઓએ ઇîાએલ અન ે

ય®દુાહના લોકો પર િવજય મેળìયો અન ેતેમન ેદ&શવટો આ(યો, અને તેમને તેમના સેવકો અને Iલુામો 

બનાìયા. 

 

<W+X;: 1 5ક{Fસ વાચંો. આ 8કરણ 8ણ વાતાGઓ કહ& છે: 1) કલમ 1-6, 2) કલમ 7-16, અને 3) કલમ 

17-24. રાéઓના શાસન દરિમયાન ભગવાન ચેતવણીના સદં&શા ;ારા 8બોધકોને મોકલશે. એ'લéહ 

8બોધક છે અને આહાબ ેઉ§ર ઇîાએલના રાéના રાé છે. 
 

•  રાé આહાબને એલીયાહનો સદં&શ óુ ંહતો? 

• ઈ`ર& એલીયાને óુ ંઆ(Jુ?ં 

• ઈ`ર& એલીયાને Rા ંમોક+યા? 

• એ'લયા અને િવધવા િવષેની બે વાતાGઓ óુ ંછે? 

• ™ીની ઘોષણા óુ ંહતી? 

 

к<-#: 
 

1. મા ં1 રાéઓ 16:33 અમ ેરાé આહાબ િવષ ેóુ ંકáુ ંછે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. હવે એ'લયા અહાબ પાસ ેઆવે છે અને તે óુ ંકહ& છે (1 રાéઓ 17: 1)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. એ'લéહ માટ& ભગવાન Aચૂનો óુ ંછે (છદંો 2-4)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એલીયાએ ભગવાનMુ ં8િતિનિધ4વ કરાìJુ ંઅને તેના માટ& તેને બચાìયો. 
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4. |લોક મા ં7 કહ&વામા ંઆવ ેછે ક& ઝરôુ ંAwંુૂ અપ. 4યા ંઝાકળ અથવા વરસાદ નથી (|લોક 7). 

એ'લéહ માટ& ભગવાન આગળ Aચૂનો óુ ંછે (છદંો 8-9)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સારફાથ તાઈર અને િસદોન વXચ ેફોિનિશયન દ5રયા5કનારો સાથે આવેeુ ંએક નાનો શહ&ર છે. 

5. તે સારફાથમા ંઆવે 4યાર& એલીયાને કોણ મñJુ?ં ________________________________________ 

6. તે બે વ/Wઓુ óુ ંકર& છે?  

 એ. |લોક 10: ____________________________________________________________ 

 બી. કલમ 11: ____________________________________________________________ 

7. મા ંતેને óુ ંસમéìJુ ં|લોક 12? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. એલીયાએ પોતાની éતને અને તેણીના -8ુ માટ& ભોજન -sંુૂ કયાG પહ&લા તેને óુ ંકરવાMુ ંકáુ?ં 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. છદંો મા ંભગવાન તેના માટ& વચન óુ ંહW ુ ં14-16? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-b: એલીયા કંઈક /વય ંસેવા આપતી હોય તેÉુ ંલાગે છે ùયાર& તે ™ીને પોતાના kખૂ અને તનેા 

-8ુની kખૂન ે•ૂર કરવા માટ& કહ& છે અને 5હ{મતભેર તનેા માટ& છે+લી ભોજન બનાવવાની એકમા8 ઘટકો 

સાથે તેના માટ& ક&ટલીક રોટલી તૈયાર કરવા માટ& કહ& છે. તેમ છતા ંતે 8kનુા વચન પર િવ`ાસ કરતો હતો 

ક& ન તો લોટ ક& તલેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. આ ™ીની ß[ાની 8શસંા કરતો નથી. તે અમન ેક&ટલાક 

8~ો -છૂવા માટ& દબાણ કર& છે: 
 

1. માર& óુ ંકરÉુ ંજોઈએ ક& ®ુ ંમારા માટ& રોકવાનો િવક+પ આપી શwંુ અથવા િવ`ાસ કsંુ Ø ંક& ભગવાન 

માર! જT5રયાત માટ& -રૂતી -sુુ પાડશ?ે ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. óુ ંમને ભય છે ક& મારા સમયનો ઉપયોગ થશ?ે "óુ ંમન ેભય છે ક& મારા નાણાક!ય સસંાધનો Aકુાઈ 

જશે? óુ ંમને ડર છે ક& જગ અને éર ક& v ખોરાક, કપડા ંઅને અ?ય જT5રયાતોને પકડ! રાખે છે તે 

ખચGવામા ંઆવશે અન ેખાલી છોડ! દ&વાશે અને આ બાબતો વગર મને છોડવામા ંઆવશ?ે મને ડર 

છે તે óુ ંછે? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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к<-#: 
1. અ\કુ સમય પછ! બીO ઘટના આવી (|લોક 17) આ િવધવા -8ુ †બૂ જ બીમાર બની ગયા અને 

\4ૃJ ુપાàયા હતા. આ જ િવધવા એ 8બોધક પર મૌ'ખક ર!તે ®મુલો કર& છે. ત ેóુ ંéણવા માગંે છે 

(|લોક 18)? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે એલીયાહની સામે તનેા િવશે óુ ંછે તે éણવા માગ ેછે óુ ંત ેતેના પાપન ેયાદ કરાવે છે અને 

તેના પાપને કારણે તનેા -8ુને માર! નાખે છે? એ'લયાએ તેના \તૃ -8ુને તેના પરથી લીધો, તેને 

તેના Tમમા ંલાìયો અને તનેે પોતાના બેડ પર \કૂ! દ!ધો. તેમણ ેભગવાન માટ& રડ& (|લોક 20): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. એ'લéહ |લોક óુ ંકર& છે 21? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મા ંóુ ંચમ4કા5રક ર!તે થાય છે |લોક 22? _____________________________________________ 

 

,_2"+$: ચમ4કાર એ છે ક& Oવન છોકરાને પાØ ંઆìJુ ંઅન ેતઓે Oવતા હતા. પરંW ુઅમે 

ભગવાનની wૃપા અન ેદયા …કૂ! નથી 5હ{મત. |લોક 22 કહ& છે ક&, "8kએુ એલીયાહના પોકાર સાભંñયા છે 

..." 8kએુ સાભંñJુ ંભગવાન તેમના લોકોના રડ& સાભંળે છે અન ેતે સાભંળે છે. ઈ»ાહ!મ, આઇઝેક અને 

યાwબૂના િપતા, ઓલમાઇટ!, Aનુાવણી કર& છે. દ&વ ેvણ ેકáુ ંક& "®ુ ંતારો દ&વ થઈશ અને તમે મારા લોકો 

થશો" તેમના નામની /Wિુત કરતા લોકોની રડ& સાભંળે છે. દ&વે એલીયાહ ;ારા તેના -નુsુ4થાનની શa6તMુ ં

િનદશGન કJુò છે, v આ િવધવાના -8ુના \તૃ અન ેOવનના શર!રમા ંછે. 

 

એ'લયાએ બાળકને પકડ! લીધો, તેને નીચે લઇ ગયા અને તેને તેની માતા (|લોક 23) મા ંરèૂ કય£. આ 

દ!કરો v Oવતો હતો ત ેહવે Oવતો છે! તેના પોતાના આ¥યGમા ંઅમે તેન ેછોકરાની માતાને કહ! સભંળાવી 

શક!એ, "èુઓ, તારો -8ુ Oવતો છે!" તમે ઉજવણી અને આનદંની ક+પના કર! શકો છો! 
 
 

8/#8:`:: 
1. |લોક 24 મા ં™ી ત ેóુ ંéણ ેછે તે બો+ડ ઘોષણા કર& છે તે óુ ંકહ& છે? _______________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. હવે તે éણે છે? •ુકાળના આ સમય દરિમયાન ùયાર& લોટ અને તલે હમંેશા ં-રૂા પાડવામા ંઆìયા 

હતા 4યાર& તેમને ખબર ન હતી ક& એલીયાહ ઈ`રના માણસ હતા? óુ ંતે ફ6ત એÉુ ંમાનતા હતા ક& 

8બોધક& v વાત સાચી છે તે સા…ુ ંછે? હવે તે éણે છે! એલીયાહની sુદન સાભંળ!ને તેણે તેને તેના 
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\તૃ -8ુ અને ભગવાનને આ(યો. ભગવાન શLદ સ4ય છે. óુ ંતમે આ માનો છો? તમારો 8િતભાવ 

óુ ંહોઈ શક& છે? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. óુ ંતમારા Oવનમા ં-નુsુ4થાન થાય છે? પ5રવાર અને િમ8ોમા ંઆશા -નુઃ/થાિપત થાય છે? óુ ં

તમે તમારા Oવનમા ંભગવાનની ઉપa/થિત અMભુવી રVા છો, •ુકાળના સમયમા ંપણ? ________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ઈ`રMુ ંવચન સ4ય છે.  
 
 

'"( 5 

+6-V2: 1 રાéઓ 18: 16-40 મા ંએલીયાહની બીO એક નPધપા8 વાતાG નPધવામા ંઆવી છે. |લોક મા ં

16 ઓબાyા રાé આહાબના મહ&લના હવાલામાનંો એક માણસ હતો તે રાé ;ારા ઘાસ શોધવા માટ& રાé 

;ારા મોકલવામા ંઆìયો હતો કારણ ક& તે •ુકાળના 8ીé વષGમા ંહW ુ.ં v ર!તે ઓબાyાહ એલીયાને મñયા 

(7 મી કલમ), v ભગવાન ;ારા આહાબને 8/Wતુ કરવા માટ& મોકલવામા ંઆìયો હતો (છદંો 1-2). આ 

વાતાG શT થાય છે ùયાર& આહાબે એ'લયાન ેમળવા ગયો (|લોક 16). 
 

к<-#: 
1. આહાબની óભુXેછા (|લોક 17) óુ ંહતી? ______________________________________________ 

2. એ'લéહ કોણ \|ુક&લી ઉ4પાદકો હતા જણાìJુ ંહW ુ ંક&? ____________________________________ 

3. તેઓએ óુ ંકJુò (|લોક 18)? ________________________________________________________ 

બઆલ અને અશેરાહ એ ખોટા દ&વો હતા ક& રાé આહાબ અને તેની પ4ની ઈઝબેેલ -éૂ કરતા 

હતા. તેઓએ ફ6ત તેમની -éૂ કરવાની જ નહÅ પરંW ુલોકોએ યહોવાહને બદલ,ે એક જ સાચા 

પરમે`ર, ઈîાએલના દ&વ, આ èૂઠા દ&વોની ભa6ત કર!. 

4. એ'લéહ 8%ેકો માટ& કહ&વાય છે એVાહ (19-21 |લોક) માટ& એ'લયાના Aચૂનો óુ ંહતા? માઉ?ટ પર 

કોને એક8 કરવાMુ ંહW ુ.ં કામ¿લ? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

5. ભેગા થયલેા લોકોની એ'લéહની અપીલ óુ ંહતી (|લોક 21)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. લોકોની 8િત52યા óુ ંહતી (|લોક 21)? _______________________________________________ 
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તેમની સમ/યા óુ ંહતી? ___________________________________________________________ 

7. વ/Wઓુને પતાવટ કરવા એ'લéહની યોજના óુ ંહતી (છદંો 22-24)? _______________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. બઆલના 8બોધકોએ બળદની પસદંગી કર! અને પછ! તેઓના દ&વના નામથી બોલાìયા. એક 

વ/W ુv તઓે કર! શકતા નહોતા તે આગને 8કાશમા ંરાખવાની હતી. તઓે ના નામ પર કહ&વામા ં

આવે છે _________________________________________________________________. 

9. છદંો અMસુાર óુ ંથJુ ં26-29? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. એ'લયાએ લોકોને એકસાથ ેબોલાìયા (|લોક 30). તેમણે ઇઝરાયલના 12 wુળો રèૂ કરતા 2 

પçથરને લીધા અન ેભગવાનની વેદ! બાધંીન ેપçથરો સાથે ભગવાનની Wટૂ&લા યëવેદ!ની મરામત 

કર!. તેમણે યëવેદ!ના આધારની આસપાસ óુ ંખોuંુ કJુò (|લોક 32)? _______________________ 

11. તેમણે લાકડા પર આખલો ના કટ uુકડાઓ ìયવ/થા. 33-35 કલમો óુ ંકર& છે તે અમને જણાવ ેછે? 

______________________________________________________________________________ 

કહ&Éુ ંઆવ|યક નથી, યëવદે!, લાકpુ,ં અને તકલીફોમા ંભર&લા હતા અને ખાઈ ભર! હતી! 

12. એલીયાએ મા ંકઈ 8ાથGના કર! હતી |લોક 36? _________________________________________ 

13. એ'લéહ ભગવાન óુ ં-છૂવા (|લોક 36-37)? 

 એ. |લોક 36: તમ ેછો _____________________________________________________ 

બી. |લોક 36: ®ુ ંØ ં_______________________________________________________ 

સી. |લોક 37: અન ેતે _____________________________________________________ 

ડ!. |લોક 37: તેથી આ લોકો _________________________________________________ 

ઈ. |લોક 37: અન ેતે ______________________________________________________ 

14. એલીયાહની 8ાથGના માટ& ભગવાનનો 8િતભાવ óુ ંહતો (|લોક 38)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. લોકોની 8િત52યા óુ ંહતી (|લોક 39)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. એલીયાહની આëા óુ ંહતી અને લોકોએ óુ ંકJુò (|લોક 40)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4.$);  70?#: ઠ!ક છે, તે બાબતો /થાયી થવી જોઈએ. તમે નથી લાગWુ?ં v લોકો અMસુરવાના 8~ના 

જવાબ ન આપી શક& તેવા લોકો માટ&, ભગવાન ભગવાન અથવા બઆલ, તેઓ તમેના ચહ&રા પર પડ! અને 

üમુરાણ, "ભગવાન, તે ભગવાન છે; ભગવાન, તે ભગવાન છે. "અથવા, તેઓ ડર! ગયા હતા? óુ ંતેઓ 

પોતાના Oવન માટ& ભયભીત હતા? અમે ફ6ત વાતાGમા ંv કહ&વામા ંઆવે છે તેના ;ારા જ જઈ શક!એ 
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છ!એ. તેઓ પોતાની ºખોથી ઈ`રMુ ંશ5કતશાળ! કાયG જોઈ શકતા હતા vમણ ેદશાGìJુ ંહW ુ ંક& તે એકલો જ 

ભગવાન ભગવાન છે; તેઓ એકલા જ તેઓ છે v એક છે. 
 

તે ભગવાન ભગવાન છે એમ માની લેવા માટ& તે óુ ંલ ેછે? óુ ંતે ચમ4કા5રક ર!તે મને નOકના અન ેિ8ય 

ìયa6તને મટાડશ?ે óુ ંમને ત ેનોકર! આપવાની જTર છે v મને †બૂ જ જTર છે અથવા પગારવધારો ક& v 

®ુ ંઇXØ ંØ ંv મને માર! જT5રયાતો અને મારા પ5રવારની માગં -રૂ! પાડવાની મèૂંર! આપશ?ે તેમણે 

એમટ! પર એ'લયા સાથે કJુò છે, vમ ક& એક નાટક!ય ર!તે પોતે ભગવાન ભગવાન પોતે બતાવવાની જTર 

નથી. કામ¿લ? અથવા, એ'લéહની vમ óુ ં®ુ ંએÉુ ંમાMુ ંØ ંક& તે કોણ છે ત ેતે છે ક& તે તેના શLદમા ંછે? óુ ં®ુ ં

એવા લોકોને પસદં કsંુ Ø ંvમણે કóુ ંજ કáુ ંનથી? તે ભગવાન ભગવાન છે એમ માનવા માટ& તેમને óુ ં

કરવાની જTર છે? મારા િવચારો અને 8િતસાદ: 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

માર! 8ાથGના, ભગવાન, મારા Çદય પાછા તમ ેપાછા. 
 
 

'"( = 

+6-V2: 2 રાéઓ 2 મા ંઅમે એ'લéહ /વગG મા ંલવેામા ંઆવી રહ! િવશે વાXંJુ ંD/2(ચરમા ંએકમા8 

ìયa6ત v \4ૃJનુો અMભુવ કયાG િવના /વગGમા ંલઈ જવામા ંઆìયો હતો ત ેìયa6તMુ ંનામ હનોખ હW ુ ં

Êજનેિસસ 5: 21-24 મા ંજણાવેeુ ંછે ક& "હનોખ દ&વની સાથે ચાલતો હતો, અને તે ન હતો, ક&મક& દ&વે તેને 

લઈ લીધા." એ'લéહની કથા કંઈક વધાર& નાટíા4મક છે. તમે નવા પા8 એ'લશા સાથે રèૂ કરવામા ં

આવશે. એ'લશા એ'લéહ સાથે મ8ંાલયના ભાગીદાર હતા. 1 રાéઓ 1 9:21 મા ંઆપણન ેકહ&વામા ંઆવ ે

છે ક& એલીશા "એ'લયાન ેછોડ!ને તેને મદદ કરતો હતો." 

 

<W+X;: વાચંો 2 રાéઓ 2: 1-18. 

 

к<-#: 
1. \જુબ óુ ંથવાMુ ંછે |લોક 1? _______________________________________________________ 

2. 8થમ, એ'લéહ બેથલે (|લોક 3) અને યર!ખો (|લોક 5) મા ં8બોધકોના બાળકોન ેજોડGન તરફ 

જતા પહ&લા ં\લુાકાત લેશે. ની કલમોમા ંv કરવાMુ ંકJુò એ એ'લઝાબેહ& óુ ંરાખÉુ ંજોઈએ એ'લશાએ 

2, 4, અને 6? ___________________________________________________________________ 
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નPધ: "પયગબંરોની કંપની" ક& "પયગબંરોના દ!કરા" મા ંએવા -sુુષો હતા vમણ ેિવ;ાનો હતા 

અને આ મહાન પયગબંરો સાથે ગાઢ સબંધં ધરાવતા હતા. તેમની શાળાઓ ઇઝરાયેલના ઉ§ર!ય 

સાÂાùયની Nદરના શહ&રોમા ંઆવલેા હતા. 

3. એ'લશા óુ ંકહ& છે ક& આપણ ેéણીએ છ!એ ક& આ બધા ંતે માટ& \|ુક&લ હતા? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પયગબંરોના -8ુોમાથંી 50 માણસો આìયા હતા અન ે•ૂર રVા હતા. તેઓ મા ંóુ ંસા%ી હતા   

|લોક 8? _______________________________________________________________________ 

5. એ'લéહ પાર કયાG પછ! એ'લશાએ óુ ંકáુ ં(|લોક 9)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. એલીશાના જવાબ óુ ંહતો? ________________________________________________________ 

7. અને એ'લયાએ ક&વી ર!તે જવાબ આ(યો (|લોક 10)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. આ બ ેમાણસો થોડો સમય ભેગા થઈ રVા છે અને અચાનક óુ ંથાય છે (|લોક 11)? ____________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. એ'લશા v èુએ છે તેનાથી તે •ૂર છે. તેમણે રડ&, "મારા િપતા! મારા િપતા! ઇîાએલના રથો અન ે

ઘોડ&સવારો! "અન,ે vમ અચાનક રથ દ&ખાય છે, તેઓ એ'લયા સાથે ફર! જતા રહ& છે. તેમના 

માગGદશGક, તેમના િમ8, તેમના મ8ંાલય ભાગીદાર ગયો છે. એ'લશા óુ ંકર& છે? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. છદંો મા ંóુ ંથાય 13-14? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. તે લોકો óુ ંતારણ કાઢ& છે (|લોક 15 એ)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

8/#8:`:: આ ચોYસપણ ેએક રોÊજ{દા ઘટના ન હતી અને તે ચોYસપણે તરત જ જોનારાઓ ;ારા કોઇ 

પણ સમય ેkલૂી જશ ેતે કંઇ ન હતી. એ'લéહ તેના ડગલો સાથે જોડGન નદ! બનાìયા અને તે અલગ પછ! 

તેઓ ógુક જમીન પર પાર આગામી વ/W ુતે éણ ેછે ક& તે રથ અને અaFનના ઘોડા ;ારા એ'લયાથી અલગ 

છે. તે -sંુૂ થJુ.ં એલીશાએ તેને જોયો ન5હ. 
 

એલીશાએ એલીયાહને તેના આ4માની ડબલ 5હ/સા માટ& -છૂ¶ ુ ંહW ુ,ં પરંW ુતેણે v માFJુ ંતે મા8 ઈ`ર જ 

આપી શક&. uૂંકમા,ં એલીશા બો+ડ િવનતંી કર! રહ! હતી. તે એ'લéહ માટ& સભંાળ લેવાMુ ંકહ&તો હતો. આv 

એલીયાહની vમ 8ચાર કાયG માટ& 8ચારની િવનતંી થઈ શક& છે. તમે છતા,ં એલીયાએ તેમને એવી આશા 

આપી ક& જો એલીશાને એલીયાને જોવામા ંઆવે ક& તેને તેની િવનતંી મèૂંર કરવામા ંઆવશ ેતો એકવાર 

એલીયાહના ડગડાને પકડ!ને પાણી પર 8હાર કરનારા 8બોધકો éણતા હતા ક& એલીયાહનો આ4મા હવે 
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એ'લશા પર આરામ કર& છે. તેઓ તેન ેકારણે સ?માન /વીકાJુò તેમને સમ% નમ/કાર. નેW4ૃવ અને 

જવાબદાર!નો આવરણ પસાર થઈ ગયો હતો. 
 

,-b: આ બ ેપયગબંરો વXચે વાતચીત પહ&લા ંતઓે અલગ છે નPધપા8 છે. એ'લéહ -છેૂ છે, "મને 

કહો, ®ુ ંતમાર! પાસેથી લઈ લેવા પહ&લા ં®ુ ંતમારા માટ& óુ ંકર! શwંુ?" ùયાર& તમે તનેા િવશે િવચાર કરો 

4યાર& અમે આ¥યG પામી શકતા નથી, પરંW ુએ'લયાએ િવચાJુò ક& તે માટ& થોડો સમય બાક! છે. એલીશા 

છેવટ&, તે ફ6ત બે માણસો જ વાત કર& છે. ત ેóુ ંકર! શRા હોત? એલીશાએ óુ ંકJુò? 

 

બીO બાèુ, એ'લશા જવાબ આપે છે, "ચાલો, ®ુ ંતમાર! શa6તનો બેવડો ભાગ બોલાવીશ." ત ેદશાGવે છે ક& 

એ'લશા v માગંે છે તે ફ6ત ઈ`ર જ આપી શક& છે. એÉુ ંલાગે છે ક& દર&ક સવાલો -છેૂ છે ક& ફ6ત ઈ`ર જ 

જવાબ આપી શક& છે. 
 

તમે v 8મે કરો છો અને v તમને 8મે કર& છે તમેાથંી અલગ થવાના સમયનો િવચાર કરો. તમે તેમન ેકહો 

છો? óુ ંતમે એ'લયાન ે-છૂવામા ંઆìJુ ંક&, "®ુ ંતમારા માટ& óુ ંકર! શwંુ? 8ો4સાહન અને સશa6તકરણના શLદો 

યોFય હશ?ે આવા સમય માટ& તૈયાર! કરવા તમે óુ ંકહ! શકો છો? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

અથવા કદાચ સજંોગો એલીશાના vવા હોય છે ùયાર& કોઈ તમાર! પાસેથી લેવામા ંઆવે છે. તમે -છૂશો ક&, 

"wૃપા કર!ને મને તમાર! ભાવનાનો બેવડો ભાગ બોલાવો?" એનો અથG એ થાય છે ક& પાછળથી óુ ંરáુ ંછે. óુ ં

આ વારસો તમે કોઈન ે-છૂો છો? જો 8~ -છૂવામા ંઆìયો હોય, તો તમે óુ ંશેર કરવા માટ& તૈયાર થÉુ ં

જોઈએ? ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

8"9$$": હ& ભગવાન, તમે અમને દર&ક આશીવાGદ આ(યા છે. તમ ેઉપરો6ત વ/Wઓુમા ંઅમને સ\[ૃ 

બનાવી છે. તમે અમારા પર તમારો આ4મા ર&ડ÷ો છે. óુ ંઆપણ ેઅ?ય લોકો પર આપનો આશીવાGદ 

ર&ડવાની ઉદારતા દાખવીએ ક& તે કામચલાઉ ભાગલા ક& \4ૃJમુા ંછે? અ?ય લોકો પર આપનો આશીવાGદ 

તેમને જવાબદાર!ઓ અને તકો માટ& સશa6તકરણ કર& છે અને તમ ેતેમને આ(યા છે અને તઓે તમારા 

આ4માના ડબલ ભાગ સાથે અ?ય લોકોને આિશવાGદ આપી શક& છે ક& v બધા તમારા -8ુ ઈA ુ'Ñ/ત ;ારા 

શા`ત Oવન 8ા(ત કર! શક& છે, v આપણી ¬; ભાગ છે. ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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'"( ? 

+6-V2: આગળની વાતાG એ બીO એક એવી પ5રa/થિત છે vમા ંભગવાન િવધવા અને તેના -8ુોન ે

8દાન કર& છે. મોસેસના કાયદામા ં(-નુિન¨યમ 14:29) આપણે éણીએ છ!એ ક& લોકોના દશમો ભાગ અને 

દહનાત£એ -રૂતા 8માણમા ંખોરાક -રૂો પાડવાMુ ંહW ુ ંvથી િવધવાઓ અને અનાથો સતંોષ થઈ શક&. 

ભગવાન ભગવાનMુ ંવચન તેમના લોકોના આશીવાGદન ેઆશીવાGદ આપવાMુ ંહW ુ ંકારણ ક& vમણ ેઆ(Jુ ં

હW ુ.ં 
 

<W+X;: વાચંો 2 રાéઓ 4: 1-7. 

• આ ™ી કોણ છે? 

• óુ ંસમ/યા છે? 

• દ&વે તેના અને તનેા બ ેદ!કરાઓ માટ& óુ ંકJુò? 

 

к<-#:  
1. તમારા પોતાના શLદોમા ંવાતાGને પાછ! આપો: ______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. પ5રa/થિત મ5હલા માટ& અશR લાગWુ.ં એલીશાએ મા ંóુ ં-છૂ¶ ુ ં|લોક 2? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

 

,-b: 
1. ઈ`ર& તે તેલને આશીવાGદ આ(યો છે vથી તે પ5રa/થિતને Øટકારો મેળવવા માટ& -રૂતા 8માણમા ં

આપી શક&. આ વાતાGમા ંતમારા માટ& એક એ9(લક&શન શોધો: ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન તમને વધારવા અને અ?ય Oવનમા ંસ\[ૃપણ ે8ગટ કરવા માગં ેછે ક& óુ ંઓછ! છે? 

તમાર! પાસે v થોડ! છે ત ેતમાર! પાસે છે vનો ઉપયોગ તમે અ?ય લોકોની ભલાઈથી આશીવાGદ 

આપવા માટ& કર! શકો છો? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

યાદ રાખો, ભગવાન તમારા હાથના ંતમામ કામોન ેઆશીવાGદ આપવાMુ ંવચન આપે છે! 
 

 
 



71 

<W+X;: વાચંો 5ક{Fસ 4: 8-17  
 

к<-#: 
 

1. આ óનૂામી ™ી અન ેતેના પિતએ છદંો મા ંએ'લશાને ઉપલLધ કરાવવાની જોગવાઈઓ óુ ંહતી 8-

10? ___________________________________________________________________________ 

2. ùયાર& તેઓ óનૂેમ આìયા 4યાર& તેમની ઉદાર જોગવાઈ માટ& એલીશા તેમન ેઆભાર ઇXછતા હતા. 

તેણે પોતાના સેવક ગેહઝીન ે™ીને બોલાવી અને એ'લશાએ તેને óુ ંઆ(Jુ ં(|લોક 13)? _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેણે óુ ંજવાબ આ(યો? ___________________________________________________________ 

4. એલીશા હèુ પણ સWંgુટ નથી તેથી તેમણે ગેહઝીને તનેા માટ& óુ ંકર! શકાય તેÉુ ં-છૂ¶ ુ ં(|લોક 14). 

તેનો જવાબ óુ ંછે? _______________________________________________________________ 

5. એલીશાએ ™ીને óુ ંકáુ ં(|લોક 16)? _________________________________________________ 

6. દ&ખીતી ર!તે, આ ™ીએ Rાર&ય માતા બનવાની આશા છોડ! દ!ધી હતી અને ફર! આશામા ંિનરાશ 

થવા માગતા નથી. પરંW ુભિવgયવાણી અMસુાર એક વા/તિવકતા બની હતી |લોક 17: ________ 

________________________________________________________________________ 

 

<W+X;: છદંો વાચંો 18-37 વાતાG ચાe ુછે. 
 

к<-#: 
1. અચાનક છોકરો બીમાર થઈ ગયો. નોકરો તેને તેની માતા સાથે લઇ éય છે, v તનેે પકડ! રાખે છે 

અને બપોર Aધુીમા ંતે \તૃ છે (છદંો 18-20). આ માતા આગળ óુ ંકર& છે (છદંો 21-25 થી)? ____ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેણીએ તેના પિતને કáુ ંછે ક& બxુ ંબરાબર છે હવ ેતે ગહેઝીને કહ& છે ક& બxુ ંબરાબર છે. પરંW ુતે 

એલીશાને óુ ંકહ& છે (|લોક 28)? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ગેહઝીને તેના આદ&શો óુ ંછે (|લોક 29)? _____________________________________________ 

4. આ છોકરોની માતાએ એ'લશા છોડ! જવાનો ઇનકાર કય£ હતો vથી તે તનેા ઘર& તેના અMસુરતા. 

'ગહાઝીને એલીશા અન ે™ી સાથે મñયા હતા. તેમણ ેóુ ંઅહ&વાલ (|લોક 31)? _________________ 

5. અલીશા ઘર& પહPXયા 4યાર& (|લોક 32-35) óુ ંકJુò? 
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6. \તૃ બાળકને Oવન આપવામા ંઆìJુ ંહW ુ ંછદંો મા ં36-37 એ'લશા તેની માતાને આ બાળકને રèૂ 

કર& છે દ&ખીતી ર!તે તણેે કóુ ંજ કáુ,ં પરંW ુ____________________________________________, 

__________________________________,_____________________________ અને બહાર ગયા. 
 

,_2"+$: તે રસ8દ છે ક& ઈîાએલના ઇિતહાસમા ંઆ સમય દરિમયાન દ&વ ેપોતાના 8બોધકો ;ારા 

લોકો સાથે વાત કરવાMુ ંપસદં કJુò. તે 8બોધકોના અસåંય 8બોધકો ;ારા રાéઓ પાસે 8બોધક નાથાન 

;ારા દાઊદ પાસે આìયો, અને તે એ'લયા અને એ'લશા vવા 8બોધકો ;ારા લોકો પાસે આìયા. 8બોધકોએ 

તેમના શLદની આëા પાળવાની અને તેમની જ -éૂ કરવાની આશા રાખનારાઓને Oવન અને આશા પણ 

લાìયા. 
 

2 રાéઓથી •ૂર રાખવામા ંઅમે આ ™ી અને તેના પિતને દશાGìJુ ંહW ુ ંક& ઈ`રની દયાની આ વાતાG વાચંી 

છે. •ૂર tucked અમે તેના મદદ તેમના નોકર, 8બોધક એ'લસા ;ારા ભગવાન તરફથી આવે છે ક& v éણે 

છે v એક મ5હલા શોધવા અમે Wટૂ! ગયેલાને જોઈ શક!એ છ!એ ક& દ&વના તારણને આ -8ુન ેલાવવામા ં

આìયો છે, vમને તે \4ૃJથુી Oવનમા ંલઈ આìયો છે! ઇઝરાયેલ અને èુડાહના રાéઓના બધા અવગણના 

અને અવëા વXચે ભગવાન આ પ5રવાર& તેમના ઘિનgઠ 8ેમ અને કsુણા માટ& લાવ ેછે. તેમની દયા તેમન ે

બચાવી લ ેછે અન ેØટકારો લાવે છે. 
 

ક&ટલીક બાબતોમા ંઆ વાતાG ઇઝરાયલની વાતાG છે. ઈ`ર& પોતાના લોકો પાસે આìયા અને તેમન ેતેમનો 

બચાવ કરનાર તેમણ ેતેમના Çદયની ઇXછાઓ -રૂ! પાડ!ને આશા આપી ક& તેમને વચનના દ&શમા ં

લાવવામા ંઆવશે. અને ઘણા વષ£ પછ! તેમની આશા -ણૂG થઈ ગઈ હતી કારણ ક& તેઓ તેમના 

ભગવાનની સલામત a/થિતમા ંરહ&તા હતા. પરંW,ુ મરણ આìJુ.ં તેઓએ ભગવાનને ફગાવી દ!ધો અને 

રાéને માગણી કર! vથી તઓે અ?ય રાgQોની vમ બની શક&. છેવટ& આ રાéઓ તમેને •ૂરથી અને •ૂરથી 

તેમની પાસેથી લઈ ગયા. છે+લ,ે તેમણે તેમના લોકો તેમની હાજર! થી ધYો -રૂો પાડવામા ંઅસમથG 

કાયદો, 8બોધકના કમGચાર!ઓ, તેમને બચાવવા સ%મ ન હતા કારણ ક& કમGચાર! Oવન આપવા સ%મ ન 

હતા. કાયદાએ કóુ ંજ કJુò ન હW ુ ંપરંW ુતેમને િન{દા કર!. કમGચાર!ઓએ કંઈ કJુò નથી પરંW ુછોકરાના 

\4ૃJનુી -Dુgટ કર! છે ... ન તો અવાજ ક& 8િતસાદ vમ 8બોધકને આવવા અન ેબાળકના મPથી મP, ºખ, 

ºખ અન ેહાથને હાથમા ંરાખવાની આવ|યકતા છે અન ેઆમ આ િનજzવ શર!રમા ં8વેશવા માટ& આવ|યક 

છે, તેથી તે જ ઈ`ર v સÆન પર Oવનના `ાસમા ંOìયા હતા, vણે ઈAનુે આવવા મોક+યા એક માણસ 

તર!ક& અને અમાર! •ુઃખ, \4ૃJ,ુ અને -નુsુ4થાન ;ારા અમને Oવન લાવવા માટ& અમારા િવ`મા ંદાખલ. 
 

2 કોરÅથી 5:21 (એનઆઈવી) આપણન ેજણાવ ેછે ક& ઈ`ર óુ ંકર& છે "ઈ`ર& તેમને (ઈA)ુ બનાìયો છે, 

vમણે આપણા માટ& પાપ ન કJુG, vથી કર!ને આપણ ેતનેામા ંદ&વMુ ં?યાયીપôુ ંમળેવીએ." ઈA,ુ ઈ`રના 

દ!કરા, પાપહ!ન હતા. તે ?યાયી હતો. તે એકમા8 એવી ìયa6ત હતો ક& v અમને ભગવાન સાથે યોFય 
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બનાવી શક& પરંW ુત ેકરવા માટ& તે અમારો પૈક!Mુ ંએક બની ગJુ.ં તેમન ેઆપણા પાપના િવ`મા ં8વેશ 

કરવો પડ÷ો હતો. /પો?જની vમ ત ેઆપણા બધા ખોટાને પોતે લઈ જતા હતા અન ેતેના કારણે \4ૃJ ુ

પાàયા હતા. ઇA ુઅમને 8ામા'ણક બનાવવામા ંઅને અમને Oવન આ(યો કારણ ક& તેમની દયા મા ં

ભગવાન અમન ેઆ અિધિનયમ મા ં\aુ6ત આપી હતી! ઇ?ડ&6સ કાp્Gસની તમાર! લાઇ»ેર!મા ંઉમેરવા માટ& 

આ એક મહાન |લોક છે. 
 

"!-Xш[\#: ઈîાએલની રાùયો અને ય®દુાહની બાબતો પોતાની જ ર!તે કરવાMુ ંચાe ુરાખવા માટ& 

ગીતશા™ 130 Çદયની Tદન કહ&વાય છે. óુ ંતમે એવા લોકોની રડ÷ા સાભંળો છો ક& vમણે ઈ`ર 84યેના 

5દલને નકાર કય£? óુ ંતમે સારફાથની િવધવા અને óનૂામી ™ી અન ેતેના પિતની િવલાપ સાભંળ! શકો છો? 

તમે તેમન ેસાભંળ! શકો છો? "હ& 8k,ુ ®ુ ંગÆના કsંુ Ø;ં હ& 8k,ુ માર! વાણી સાભંળો. દયા માટ& માર! 

અરજની વાણી સાભંળો. " 

 

કદાચ આ તમાર! sુદન છે કદાચ તમે િનરાશાના ûડાણોમા ંછો ùયા ંતમ ેRાથંી ફ&રવતા નથી તે éöયા 

વગર, ભગવાનની દયા અન ેતેમની માફ! મળેવવા Rાથંી éણી શકતા નથી? કદાચ તમાsંુ Oવન એક છે 

v તમારા બધા ખોટા કાય£માથંી \6ુત કરવામા ંઆવ ેઅને સાચવવામા ંઆવે. ભગવાન માટ& રાહ èુઓ અને 

તેમના શLદ પર તમાર! આશા \કૂ!. ભગવાનમા ંતમાર! આશા રાખો, ક&મક& તેમની સાથે અિવરત 8ેમ છે, 

તેની સાથે સ-ંણૂG Øટકારો છે. 
 

આ ગીતના છદંો લખવા માટ& સમય કાઢો. તેમને તમાર! યાદશa6તમા ં\કૂો અને તમારા ઈ?ડ&6સ કાડGની 

પાછળ લખો v તમાર! પાસે ûડાણમા ંછે. ûડાણમાથંી \6ુત, િવત5રત અને બચાવી લેવા માટ& કહો 

ભગવાન તમે સતત તેમના માટ& અનતં 8ેમ અને દયા તમને યાદ કર! શક& છે તમાર! આશા અને તનેા 

શLદમા ંતેમની પાસે \કૂો. તેમણે તમારા \aુ6ત છે, તમારા \aુ6ત છે.  
 

8"9$$": હ& મારા દ&વ, ®ુ ંતમને ûડાણોમાથંી બોલાવીશ. મારા આ4મા તમારા 8ેમ અને %મા માટ& ભયાવહ 

છે. દયા માટ& ®ુ ંતમન ેપોકાર કsંુ Ø.ં નીચે Aધુી પહPચો અને માર! પકડ! રાખો v મને Oભ અને કાદવમા ં

અટવાઇ રાખે છે તેમાથંી મને બચાવો. મારા પાપો મારા પહ&લા ંહમંેશા ંછે. ઈAનુા ઉ[ાર માટ&, મારા ઉ[ારક, 

રૉક અને મારા \aુ6ત માટ& મને તેમની Iલુામીમાથંી \6ુત કરો. મન ેખmચી દો, મને તમારા ર6ત અને 

?યાયીપણામા ંધોઈ નાખો, અને ફર! એક વાર મને તમને આભારિવિધની /Wિુત કરવા માટ& સ%મ કરો. vમ 

vમ ™ીનો દ!કરો મર! ગયો હતો અને તમ ેતેમન ેફર!થી Oવન આ(Jુ ંહW ુ,ં તમાર! -નુsુ4થાનની શa6તથી 

મને ફર! જÅદગી આપો vથી ®ુ ંતમારા પિવ8 નામની /Wિુત કર! શwંુ. __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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,_2"+$: એક એÉુ ંઅથG થાય છે ક& ભગવાન પોતાના લોકોથી પોતાને પાછો ખmચી રVા છે. તેમણે vન ે

બોલાìયા છે, vમને તેમણ ેતેમના બાળકો તર!ક& પસદં કયાG છે તેઓ હવે તેમની છબીને 8િત'બ{'બત કરશે 

નહÅ પરંW ુકમાન •ુ|મનની છબી, •ુgટ એક પોતે. તેઓ ભગવાન સામે અવëા, •ુgટ અને •ુgટતાના wૃ4યોના 

wૃ4યો કર& છે. તેઓ લાકpુ ંઅને પçથર, બા+સ અને અશેરાહના દ&વો તરફ નમન કર& છે. ભગવાન આસપાસ 

વળગી રહ&É ુ ંનથી લાગWુ ંનથી. તે અવગણના કરનાsંુ અને øgટ લોકો સાથ ેસકંળાયેલા હોવાMુ ંઇXછWુ ં

નથી. તેઓ એÉુ ંમાને છે ક& આ લોકો v તમેના ર/તે આવે છે તે દર&ક xનૂ મારફત œકંાય છે. તઓે 

\જુબની પરંW ુ\ખૂG લોકો તર!ક& કાયG કરતા નથી. તેઓ બધી વ/Wઓુ ઉપર તેને 8મે કરતા નથી અને 

િવ`ાસ કરતા નથી તઓે તમેના તમામ Çદય, આ4મા અને મન સાથ ે8ેમ કરતા નથી. તેઓ તેમના 

ભગવાન ભગવાન તર!ક& ચોYસપણે તેમને નકાર! છે ùયાર& તેઓ óુ ંકરÉુ ંછે? óુ ંતમને લાગ ેછે ક& તણેે 

અલગ ર!તે કામ કરÉુ ંજોઈએ? તમે તેન ેóુ ંકરવા માગો છો?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ક5ઠન 8ેમ Rાર&ક અમે 8ેમ તેમાથંી éતને •ૂર કરવાની માગણી કર& છે. આવા 8ેમથી પણ ìયa6તન ે

પાપના કાદવ અને કાદવમા ંિવપર!ત 8ેમ નકાર! શક& છે. તે એક •ુઃખદ 5દવસ છે ùયાર& એક માWભૃાષા 

બાળક સાથે wુશળ થવા માટ& માતા અને િપતાન ેઆવ ેછે અને બાળકને તેમની પોતાની ર!તમા ંજવા દ&વા 

દ&વામા ંઆવે છે. 
 

+6-V2: આ પાઠમા ંઆપણે v છે+લી વાતાG અZયાસ કર!óુ ંતે નાઅન નામના માણસની વાતાG છે v 

તેના રોગમાથંી સાé થવા માટ& 8બોધક એ'લશા પાસે આìયા હતા. 
 

<W+X;: વાચંો2 5ક{Fસ 5: 1-19એ. 

 

• નામાન કોણ હતા? 

• નોકર છોકર!એ તેના િશ'%કાને óુ ંકáુ?ં 

• એ'લશાએ નામાનને óુ ંAચૂના આપી? 

• નામાનનો જવાબ óુ ંહતો? 

• વાતાG ક&વી ર!તે સમા(ત થાય છે? 
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к<-#: 
1. મા ંઆપણે નામાન િવશે óુ ંકહ&વાJુ ંછે |લોક 1? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

અરામ તમારા નકશા પર a/થત કર! શકાય છે. આ ઇઝરાયલના ઉ§ર--વૂGમા ંસી5રયા જોવા મળે 

છે. દમ/ક અરામના નગરોમાનંા એક છે. 

2. એક Jવુાન ઈîાએલી છોકર!ને બદં!વાન કરવામા ંઆવી અને નાઅનની પ4નીની સવેા કર!. આ 

છોકર!એ તેના િશ'%કાને óુ ંકáુ ં(છદંો 3-4)? __________________________________________ 

3. તેથી નાયાન પોતાના મા'લક રાéની પાસે ગયો. તેમણે કáુ ંહW ુ ંક& છોકર!એ óુ ંકáુ ંહW ુ ંઅને 

જવાની પરવાનગી માગી છે. રાéનો જવાબ óુ ંહતો અને રાéએ તેના માટ& óુ ંકJુò? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

4. નાયાન ભેટો અન ેપ8 લઈ ગયો. પ8 óુ ંકહ& છે (|લોક 6)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ઇîાએલના રાéએ અરામના પ8ના રાéને ક&વી ર!ત ેજવાબ આ(યો (|લોક 7)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

6. રાéએ v કJુò તે સાભંñJુ ં4યાર& એલીશાએ óુ ંસદં&શો મોક+યો? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તેથી, નાઅમાન અને તેના wુuંુબે એ'લશાના ઘર& પહPXયા, ફ6ત એક સદં&શવાહક ;ારા તેઓMુ ં

/વાગત કJુò. નામાનંે óુ ંકરવા કáુ ં(|લોક 10)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. એને બદલ,ે એલીશાએ v કરવા કáુ ંતેને બદલ,ે I/ુસે થઈને તે I/ુસે થયો. નામાન óુ ંઅપે%ા 

કરશે (છદંો 11-12)? ______________________________________________________________ 

9. તમારા પોતાના શLદોમા,ં નામાન ખર&ખર óુ ંબોલતો હતો? ________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

તે રાéના સૈ?યના કમા?ડર હતા. કમા?ડરની vમ કામ કરÉુ ંતે હવે તેના ઉપચારન ેલગતા 

આદ&શો આપવા માગંે છે. તમેણે િવચાJુò ક& ત ેકોઈ નPધપા8 છે ક& 8બોધક પાસ ેઓછામા ંઓØ ં

"માર! પાસે આવવા અન ેઊભા રહ&વા અને ભગવાન ભગવાનના નામ પર બોલાવÉુ ંઅને તે /થળ 

પર તેમનો હાથ લગાડ& છે અને કોઢની ઇલાજ" કરવાની શાતંતા છે. ઉક&લ મñયો. એને બદલ,ે તેને 

ઇîાએલના એક નદ!ન,ે યરદન નદ!મા ંમોકલવામા ંઆવે છે, અને સાત વખત જવા અને ધોવા 

માટ& કáુ.ં 
 

10. મા ંóુ ં-છેૂ છે નામાકં 12? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 



76 

સારમા ંતેમણે કáુ ંહW ુ ંક&, "®ુ ંયરદન નદ!મા ંજઈન ેધોવા માટ& કહ&વામા ંઆìયો Ø.ં ®ુ ંતે ઘર& પાછો 

આìયો નથી? " 

11. છદંો મા ંóુ ંથાય 13-14? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. નામાન 8બોધકના ઘર& પાછા ફર& છે. તેણ ેએલીશાને óુ ંકáુ?ં ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. તેમણે એલીશા (|લોક 15) માટ& ભેટો આપી હતી ક& 8બોધક ;ારા નકારવામા ં(|લોક 16). નાયાનને 

'ચ{તા હતી ક& ùયાર& તઓે પોતાના ઘર& પાછા ફરતા ફરતો હતા. મા ંóુ ં-છેૂ છે |લોક 18? ________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

14. એલીશાના િવદાય શLદો óુ ંહતા? ___________________________________________________ 

 

,-b: 
 

1. એક સમય યાદ કરો ùયાર& તમે ભગવાનને કઈ ર!ત ેપ5રa/થિતને િનયિં8ત કરવા કહ! શકો છો: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. તમે 8ાથGનામા ંકંઈક માટ& ભગવાનન ે-છૂ¶ુ ંછે અન ેતમારા મનમા ંતે બધાએ óુ ં/વીકાJુò છે ક& ત ે

óુ ંજવાબ આપશ?ે _______________________________________________________________ 

 

,_2"+$: નામાનં આખા હ!'લ{ગ 852યા ક&વી ર!તે કામ કરશે તે તેના -વૂG િવચારસરણી સાથે એ'લશા 

આìયા હતા. ત ેભìય અને નાટíા4મક બનશે. તેમણે ભગવાન પર બોલાવવામા ં8બોધક તર!ક& સાર! જોવા 

જવા અને તેના પર તેમના હાથ વટાવી હતી પરંW ુએલીશાMુ ં"ઉપચાર" કંઈ પણ ભìય હWુ.ં તેના ઓડGરો 

હતા: éઓ અને ધોઈ અને સાત વખત કરો. આ સારવારને નામાનં ગદંા ગણ ેછે! આ 4વચા રોગ Oવલેણ 

હોઈ શક& છે. તેમણે પોતાની éતન ેબીમાર તર!ક& જોયો, ગદંા નહÅ. તેના નોકરો અને સેવકોએ તેમન ેóુ ં

કરવાMુ ંહW ુ ંતે Nગેના તેમના -વૂG:5હત િવચારોને •ૂર કરવા અને 8બોધક& v કáુ ંછે તે જ કરવાMુ ંતેમન ે

8ો4સાહન આ(Jુ,ં "ધોવા અને /વXછ રહો!" 

 

નાયને ચામડ!ના એક રોગથી વધાર& @યાન આપવાની જTર હતી. તેમને સબંધંની સમ/યા હતી. તેમણ ે

એક પાપ રોગ હતો. તેની ચામડ! અને પાપા રોગો બનંે માટ& મારણ પાણી હW ુ.ં અમે તેને પાણીમા ંનીચે 

જઈને િવઝ–અુલાઇઝ કર! શક!એ છ!એ અને તેને ó¬ુ[કરણ માટ& h 2 o ના ઉક&લમા ંpુબાડ! શકો છો. પરંW ુ

ûડા સફાઇ થઇ રહ! છે. ùયાર& આપણ ેપાણી અન ેવડG સાથે બા9(ત/મા પામીએ છ!એ 4યાર& તે બધા 

આપણા માટ& óુ ંથાય છે. બા9(ત/માના પાણીમાથંી પસાર થવાના સરળ કાયGમા ંઆપણન ેમાફ કરવામા ં
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આવે છે અને કાયમ અમારા પાપના રોગન ેસાજો કય£ છે. બા9(ત/મામા ંપાપ ;ારા થતા Wટૂ&લા સબંધંને 

-નુઃ/થાિપત કરવામા ંઆવે છે. પાપના રોગ અમને ભગવાનથી અલગ રાખવામા ંનહÅ રાખ.ે એક 

ર6તિપ§ હોવા Nગે સૌથી \|ુક&લ વ/Wઓુ પૈક!ની એક એવી હતી ક& તેઓ રોગથી અ?ય લોકોથી અલગ 

થયા હતા. તેવી જ ર!ત,ે આપણા ંપાપ આપણન ેઅ/વ/થ éહ&રાત બનાવે છે v આપણન ેઅમારા હ&વનલી 

ફાધરથી èુદા પાડ& છે. પરંW,ુ ઈAનુે કારણે આપણે માફ કર! અને ó[ુ થઈ ગયા છ!એ. vમ vમ પાણીને 

નાનને તેની ચામડ!ના રોગથી બચાવી લીધા, તેમ જ બા9(ત/માના પાણીથી આપણે આપણા પાપના 

રોગથી મટાડ!એ છ!એ. અમે માફ કરવામા ંઆવ ેછે અને ઇA ુ'Ñ/ત ;ારા વસવાટ કરો છો સબંધં મા ં

લાવવામા ંઆવે છે. 

 

8"9$$": ઓ ભગવાન માટ& આભાર આપો, તે સાsંુ છે ... ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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!"#"$% '()"$ !*+"$, ,!"-. /$0 1/2 

 
 

<!;i" к-% 
 

અ'ભનદંન! તમે અZયાસ -ણૂG કય£ છે ઈ`રની મસz, અમારા સા+વેશન તમ ેઅનેક નવી વાતાGઓ અન ે

અ%રો સાથે પ5ર'ચત બ?યા છો હવે સમી%ા કરવાનો સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર!%ણ નથી, ફ6ત 

તમને અને તમાર! 8ગિતની ખાતર! કરવાની તક છે, કારણ ક& તમે આ આકષGક 8વાસ ચાe ુરાખો v 

તમારા Oવનને આકાર આપી રáુ ંછે. vમ vમ તમે અZયાસ કરો છો તેમ તમે કથાઓના હક!કતો અને 

ભગવાન અન ેમાનવéત િવશેના સ4યો શીખી રVા ંછો. આ 21 મી સદ!મા ંતમારા Oવનમા ંહક!કતો અને 

સ4યો ક&વી ર!તે લાI ુપાડવાના ંછે તે તમે શોધી રVા છો. 
 

 

8Y%$; <!;i" к-%: 
 

1. માણસના મMgુય તર!ક& ઈ`રMુ ંÇદય લખેeુ ંકોણ છે? _______________________ èુઓ 8ે5રતોના ં

wૃ4યો 13:22. 

2. ડ&િવડ અને ગો+યાથની કથા Rા ંમળ!? _______________________________________________ 

3. ડ&િવડ સાથે શાઊલનો સબંધં વણGવો: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. શાઊલ માટ& દાઊદMુ ંમાનÉુ ંજોઈએ: ____________________________________________ 

èુઓ 2 સેàJઅુલ 26: 9-11 

5. ડ&િવડ ભગવાન મ5ંદર 'બ+ડ કરવા કáુ;ં તેમ છતા,ં ભગવાન તેની િવનતંી નકાર! દ&વે v વચન 

આ(Jુ ંછે ત ેóુ ંહW ુ?ં èુઓ 2 સેàJઅુલ 7: 12-13 ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ડ&િવડ અને બાથશેબાની કથા Rા ંછે? ________________________________________________ 

7. દાઊદના પાપના 8ણ પ5રણામો óુ ંહતા? 

 એ. 2 સેàJઅુલ 12:10 _____________________________________________________ 

બી. 2 સેàJઅુલ 12: 11-12 __________________________________________________ 

સી. 2 સેàJઅુલ 12:14 _____________________________________________________ 

8. સ'ં%(તમા ંઆLશાલોમની વાતાG uૂંકમા ં(2 સેàJઅુલ 13: 20-18: 33): _____________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. રાé Aલુેમાન ેભગવાનને óુ ં-છૂ¶ ુ ં(1 રાéઓ 3: 9)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Aલુેમાને કયા બે મોટા 'બD+ડ◊ગ 8ોv6ટ શT કયાG? 

એ. 1 5ક{Fસ 6 ____________________________________________________________ 

બી. 1 5ક{Fસ 7 ___________________________________________________________ 

11. સોલોમનના શાસનMુ ંપ5રણામ óુ ંહW ુ ં(1 રાéઓ 11: 1-13)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. રાé આહાબના શાસન દરિમયાન 8બોધક કોણ હતા (1 રાéઓ 17: 1)? ____________________ 

13. સારફાથની ™ીની વાતાGનો સારાશં (1 5ક{Fસ 17: 7-24): _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. એ'લéહ અને માઉ?ટ પર બઆલ પયગબંરો ની એ?કાઉ?ટર વણGવો. કામ¿લ (1 રાéઓ 18: 16-

40): ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. એ'લયાના અMગુામી કોણ હતા (2 રાéઓ 2: 1-12): ________________________________ 

16. એલીશા િવશે કઈ બે યાદગાર વાતાGઓ કહ&વામા ંઆવ ેછે? 

એ. 2 રાéઓ 4: 1-7 ______________________________________________________ 

બી. 2 5ક{Fસ 5 ___________________________________________________________ 

17. મા ંભગવાનનો I/ુસો પ5રણામ óુ ંહતો2 રાéઓ 24:20? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

18. બાબેલોનનો રાé કોણ હતો (2 રાéઓ 25: 1)? _______________________________________ 

19. રાéઓના ંઆ વાતાGઓમાથંી તમે ભગવાન અન ેતેમની દયા િવશે એક સ4ય શીખો છો? _________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

VV"$ 8Y: જો કોઈ તમન ે-છેૂ ક& ભગવાનની દયાએ તમારા Oવનમા ંóુ ંતફાવત છે, તો તમે ક&વી ર!તે 

8િતસાદ આપી શકશો? __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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8"9$$": હ& 8k,ુ ®ુ ંતમાર! 5દલમા ંઊતર& Ø ંકારણ ક& ®ુ ંતમાર! દયાની vમ મારા Oવનન ેએટલી વધી 

ગયો Ø ંતમાર! દયાએ મન ેOવન અને \aુ6ત આપી છે. તમાર! દયા એ 8ેમ છે v મm Rાર&ય કમાય ક& 

લાયક નથી. તમાર! ઇXછા \જુબ, vણે મારા /થાન ેલીધેeુ ંછે, તે મારા ;ારા મને આપવામા ંઆવેલ દયા 

માટ& આભાર, v પિવ8 હતો અને હèુ પણ મારા માટ& પાપ બ?યા છે, vણે માર! િનઃ/વાથG a/થિતને માર! 

લીધી અને મારા /થાન ે\4ૃJ ુપાàયો અને \4ૃJ ુપાàયો. આભાર. તમાર! બધી wૃપા અને દયાદા માટ& ®ુ ં

તમાર! સૌથી પિવ8 નામની 8શસંા કર! શwંુ. ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આpુઅવÕં જોડાણ બાઇબલ અZયાસ ડાઉનલોÿસ કોઇ પણ ખચG પર ઉપલLધ છે. 

મ8ંાલય વેબ સાઇટ ની \લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર! પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકG 5ટફની: admin@crosscm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


