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

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

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

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

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

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

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

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

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

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

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

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

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ:“માતાનો ભગવાન Aયાયીપbુ,ં અમારા ર#ડ)cપશન” 

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

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

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

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

3. પેન અથવા પoિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાr્Iસ 

 

1. # 2 મા ંC*ૂચબ] <ણ Cિુવધાઓ સાથે તમે તમારા અ\યાસ માટ) પયાI+ત Vપે 0tુૂ પાડશો અને આ પાઠ ?ારા 

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

તમે બાઇબલની શોધ કરવાOુ ંશV કર# શકો છો. આ અ\યાસ નેિવગેશનલ v.ૂસ :દાન કર) છે w તમને 

xુશળતા િવકસાવવા અને તમને વy ુિવzાસ ધરાવતી બાઇબલ િવ{ાથ| બનાવવા માટ) રચવામા ંઆવી છે. 

www.crosscm.org પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) “માતાનો ભગવાન 

Aયાયીપbુ,ં અમારા ર#ડ)cપશન”. જો ક) આ અ\યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ)વના વચન, અવર 

Nલેિસ}ગનો અ\યાસ કરવામા ંસફળતા માટ) આવ~યક નથી. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñદય 2વીકારÖુ ંશક) આ બાઇબલ વાતાIઓ તમે તેમના 0<ુ ઈC ુ*Ü2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને 

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

સપંાદકની નRધ: 2પiટતા માટ), ક)પીટલાઈáડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કâુ ંહY ુ.ં 
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બાઇબલનો ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ ભાગ ર)કોડI તર#ક) ભગવાન માતાનો :ામા*ણકતા અ\યાસ આ એકમ, અમારા 

ર#ડ)cપશન ઇઝરાયેલના ઇિતહાસ ઓવરને માટ) અમન ેલાવે છે અમ ે:બોધકોના ં02ુતકોમા ં<ણ કથાઓ 

જોનાહ અને દાનીયેલનો િવચાર કર#äુ.ં આ કથાઓ અમને ઘણા નવા અ(રો રåૂ કરશે, wમ ક) Lનૂા, 

ડ)િનયલ, શાkાખ, મેશચ અન ેઅબેAગો. વyમુા,ં અમે એ2તેર, એઝરા અને નહ)cયાહના <ણ 02ુતકોનો 

અ\યાસ કર#äુ.ં ફર#થી, અમે તેમના લોકો માટ) ઈzરની િવzાC ુિનર#(ણ કર#äુ ંકારણ ક) તેમણે તેમના 

હ)Yઓુ 0ણૂI કરવા માટ) ઘણી åુદ# çયé:તઓના Qવન ?ારા કામ કLુè હY ુ.ં 

 

પાઠ 1 મા ંસામ<ી :બોધકો િવશે ક)ટલીક સમી(ા સામ<ી સાથે શV થાય છે, w તેઓ હતા અને :બોધકો 

તર#ક) તેમનો હ)Y ુäુ ંહતો. પછ# અમે આ ઐિતહાિસક સદંભIમા ંજોઈäુ ંwમા ંઆ અ(રો રહ)તા હતા અને wમા ં

તેમની કથાઓ યો!ઇ હતી. આપણ ેએ !ણીäુ ંક) એક દરિમયાન ઇઝરાયલે (ઉëર) અને યíદૂા (દ*(ણ) 

ની રાજધાની અO7ુમે આ~äરૂ અને બાબલેોનીઓની સAૈય ?ારા Qતી લીધા ંત ેપહ)લા ં0વૂI-િનવાIિસત વષî, 

બી) 70 વષIના દ)શિનકાલના શાસન દરિમયાન બેબીલોનીયન અને ફારસી રા!ઓ, અને સી) વષI પછ# 

દ)શિનકાલના વષîમા ંñયાર) રા! સાયરસ અન ેડ)8રયસને ઈóાએલીઓને યVશાલેમ પાછા લેવાની મåૂંર# 

આપી હતી. 

 

થોડો સમય ફાળવો અને C*ૂચબ] C*ૂચમા ંફ)રવો ñયા ંબાઇબલના ં02ુતકોની C*ૂચ છે. wમ wમ અ\યાસમા ં

:ગિત થાય છે તેમ આપણ ેયાદ અપાવીäુ ંક) બાઇબલના ં02ુતકો કાલ7િમક 7મમા ંનથી પરંY ુતે åૂથમા ં

યાદ# થયેલ છે. ઉદાહરણ તર#ક), ^સૂા, અથવા પેAટાZLકુના 02ુતકો, :થમ પાચં 02ુતકો છે. યહોäઆુથી 

એ2તરની આગામી બાર 02ુતકો ઇઝરાયલના ઇિતહાસનો અહ)વાલ છે. :બોધકોના લખાણો યશાયાહની 

02ુતક સાથે શV થાય છે અને માલાખીની છે.લી ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ Åકૂમાથંી ચાg ુરહ) છે. ઈóાએલના 

ઇિતહાસના વષî દરિમયાન :બોધકોએ ખાસ લોકો અન ેપ8રé2થિતઓ સાથ ેવાત કર# હતી, ખાસ કર#ને 

Å:ૂસ ઑફ ફ2ટI એAડ સેકAડ 8ક}Hસ અને 7ોિનક.સ, એ2થર, એઝરા અને નહ)cયાહ. 
 

wમ wમ તમે વચનના દ)શમાથંી બહાર કાઢ# નાôયા હતા અને તેમના ક)દની જમીનમા ંલાçયા ત ેલોકોની 

öદોલનન ેBયાનમા ંરાખીન ેતમે ક)ટલાક નકશામા ંકામ કરતા લાભ મળેવશો. આ સફર વy ુમહ77વ0ણૂI 

બનશે કારણ ક) અમ ેતેમને õૂર કરવા માટ) જVર# મહાન Pતર અને äiુક mિૂમ પર િવચારણા કર# શક#એ 
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છ#એ. અને અમે mલૂી ગયા નથી ક) ઇિતહાસમા ંઆ સમય 21 મી સેAZLરુ# ^સુાફર#ના અથI અને શાર#8રક 

કટોકટ#થી õૂર છે. 
 

તેથી, ચાલો :ારંભ કર#એ! અ\યાસનો આનદં માણો. આ બાઈબલના ઉપદ)શો, વાતાIઓ અને તમારા 

પોતાના Qવન માટ)ના ંપા<ોની અરQ માટ) åુઓ તેમ નવા િવચારો અન ેCઝૂન ેભગેી કરવા માટ) સખત 

મહ)નત કરો. એવા 2થાનો åુઓ ñયા ંભગવાન તમારા Ñદય સાથે બોલતા હોય છે. Lનૂાએ મોટ# માછલીના 

પેટમા ં:ાથIના કર# અને ડ)િનયલ િસ}હોના Kફુામા ં:ાથIના કર#. શાkાખ, મેશાખ અને અબેúેગો અéHનની 

ભùીમા ંબેસાડûા હતા અન ેએ2તર રા! સમ( 8હ}મત0વૂIક ઊભો હતો. કદાચ તમે પોતાને Kલુામી અને 

ક)દમાથંી પસાર થઈ ગયેલા સમય પછ# વચનના દ)શ પર પાછા આવવાના લોકોની ભીડમા ંશોધી શકો છો 

અને હવે તમે પ8ર*ચતમા ંપાછા આવવાથી નવા Qવનની શVઆત કરવા તૈયાર છો. કદાચ તમે 

અ2વ2થતાની અOmુિૂત કર# રXા ંછો અન ેઆગળ äુ ંઆવે છે તેની અિનિ†તતા ?ારા પડકારવામા ંઆવે છે. 

જો તમે આ ર2તો Tાર)ય નહÉ ચા.યો હોત તો તમાર# આસપાસ નજર ન mલૂીએ. તમે અAય ઘણા લોકો 

સાથે ^સુાફર# કર# રXા છો. અમે અમારા પિવ< ભગવાન સાથે ચાલીએ છ#એ w અમાર# સાથે !ય છે, 

આપણા mતૂકાળન ેછોડ#ને ભિવiય માટ) આશા આપે છે, તેના Aયાયીપણાના ^ગુટ! 

 

અમે શV કરતા પહ)લા ંએક સ*ં(+ત નRધ ... ર#ડ)cપશન કંઈક અથવા કોઈ çયé:તન ેપાછા ખર#દવાની 

કાયIવાહ# છે °કુવણી કરવામા ંઆવી છે કારણ ક) ત ે^:ુત અથવા ^:ુત કરવામા ંઆવી રહ# છે 8રલીઝ. wOુ ં

ર#8ડમ કરવામા ંઆçLુ ંછે ત ેિવત8રત અથવા મફત સેટ કરવામા ંઆçLુ ંછે આ અ\યાસમા ંભગવાનની 

:થાને તેમના લોકોની ^éુ:તની :87યા ચાg ુછે. ઈóાએલીઓ ઈóાએલીઓને તેમની Kલુામીમાથંી હ!રો 

વષî અગાઉ છોડાવી (િનગIમન 1-14). હવે આપણે જોઈäુ ંક) ઇઝરાયલ દ)શિનકાલથી પાછો ફયî છે અને 

ભગવાન ફર#થી વચનના દ)શમા ંફર# એકવાર તેમની 2થાપના કર# રXા છે. બાઇબલ આપણને છોડાવે છે 

તે ભગવાન બોલે છે અને અમને તેમને પહ)લા ંમાફ, માફ, અને શાzત Qવન વારસદારોOુ ંપહ)લા ંAયાયી 

રહ)વા માટ) ^:ુત! તેમના લોકો, ઇઝરાયેલીઓ, માટ) ભગવાનના વળતર કામ åુઓ આ અ\યાસમા ંઉક)લÖુ.ં 
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પરમેzરના માગIદિશ§કાના અમારા જવાબો હમંેશા આ•ાપાલનની :િત87યા નથી. જોનાહ ભગવાન માટ) 

"હા" કહ#ને ટા¶Lુ ંઆ પાઠમા ં!ણવા મ¶Lુ ંક) ઈzર) Lનૂાને äુ ંકરવા અને તેને જોનાહના :િતભાવની શોધ 

કર#. ઈzર) યોનાહની આ•ાOુ ંઉ.લઘંન ક)વી ર#તે કLુè? ક)વી ર#તે જોનાહની આ•ાOુ ંઉ.લઘંન તેને અસર 

કરતા હતા? äુ ંભગવાન Lનૂાને છોડાçયા? ભગવાન આપણા પર છોડ# દ) છે? 

 

wમ wમ તમે જોનાહની ચોપડ# વાચંી શકો છો, તેમ છતા ંઆ નાOુ ંશNદ "પરંY.ુ" વYુIળ અથવા આ એક 

શNદને :કાિશત કરો w સરળતાથી પસાર થઈ શક) છે. ñયાર) તમે વાચંવાOુ ંસમા+ત કLુè 7યાર) આ શNદનો 

વારંવાર ઉપયોગ કરો. આ તફાવત પર અસર કરવા માટ) સમય લો "પરંY"ુ જોનાહ Qવનમા ંકરવામા ં

તમે પણ તે સમયે તમારા પોતાના Qવનમા ંિવચારણા કરવાOુ ંપસદં કર# શકો છો ñયાર) "પરંY"ુ બધી 

ફરક પડûો છે. 
 

જોનાહ 2: 9 કહ) છે, "પણ íુ ંતમાર# આભાર2Yિુતની વાણીથી તમને બ*લદાન આપીશ; મo w વચન આ+Lુ ં

છે તે íુ ં°કૂવીશ. તારણ ભગવાન માટ) છે! "માતાનો ભગવાન :ેમ જોનાહની આ•ાભગં અન ેબળવો કરતા 

વધાર) છે ભગવાન જોનાહ પ2તાવો Ñદય આપે છે, તેને આશા આપવા માટ) ભગવાન માટ) વખાણ અને 

આભાર સાથે જવાબ આપે છે ક) w Ñદય, તેમની અડગ :ેમ મા ંCયુોßજત છે, w આશા. 
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*1#9(: યશાયાહથી માલાખી Cધુીના ઓ.ડ ટ)2ટામAેટના 02ુતકો :બોધકોએ લôયા હતા. આ માણસો 

દ)વના આ7માથી ભર)લા હતા, તેમણે લોકોને દ)વના વચન, તેમના પર શાસન કરનાર રા!ઓન,ે અને 

તેમના વતી ભગવાન સાથે વાત કરતા યાજકોને કâુ ંહY ુ.ં અગાઉના અ\યાસ, ગો®સ મસ|, અવર સા.વેશન 

એ રા!ઓ અન ેફ2ટI એAડ સેકAડ 8ક}Hસ અને પહ)લા અને બી! 7ોિનક.સમા ંક)ટલાક :બોધકોની રåૂઆત 

કર# હતી. આ અ\યાસમા ંઇC ુઅને િયમ©યાહ wવા સા8હß7યક :બોધકો ન હતા તેવા બે અ<ણી :બોધકો 

એ*લ!હ અને એ*લશા હતા, ઉદાહરણ તર#ક). 
 

>R(%*$: પયગબંરો કોણ હતા અને :બોધકોએ તમેનો હ)Y ુäુ ંહતો તેની સમી(ા કરવાનો આ સારો 

સમય છે. Bયાનમા ંરાખો ક) લોકોએ પોતાન ેઅAય દ)વો સમ( વે~યાગીર# આપી હતી અને તેમના શાસનને 

7યQ દ#yુ ંહY ુ ંઅન ેઅિનiટ કરવાOુ ંપસદં કર#ને તેમના Qવનમા ંશાસન કLુè હY ુ,ં તેમ છતા,ં ભગવાન 

અિવરતપણે તેમના 2થાયી :ેમથી તેમન ેઅOસુયાI હતા. તેમની Pિતમ ઇZછા તેમના પસદં કર)લા લોકો 

સાથે ગાઢ, :ેમાળ સબંધં હોવાની હતી. પયગબંરો ભગવાન તેમના અવાજ તેમના લોકો પાછા તમેને ફોન 

હતા. 
 

આ સદં)શવાહક ભગવાન ?ારા પસદં કરવામા ંઆવી હતી અને તેઓ તેમના Qવન Qવવા માટ) પસદં કLુè 

õુiટ ર#તે ઇઝરાયેલીઓ માટ) િનણIય એક શNદ !હ)ર કામ આપવામા.ં તેઓએ ભગવાનને તેમના ભગવાન 

તર#ક) છોડ# દ#ધા અને નીચ ેવાળ#ન,ે બઆલના દ)વની 0!ૂ અને :જનન દ)વી આ2તારોથ. તેમની લપંટ 

0!ૂમા ંભિવiયકથન અને મેલીિવ{ા, માBયમો અન ેિપશાચવાદ#ઓનો સપંકI કરવો, અને આગમા ંમOiુયોનો 

બ*લદાન પણ સમાવશે થાય છે. 
 

:બોધકોની વાણી ?ારા લોકોએ તેમના õુiટ માગîમાથંી પાછા ફરવા માટ) લોકોને બોલાçયા અને તેમની 

પાસે પાછા ફયાI ત ેબધા સાથે તેમના સબંધંને 0નુઃ2થાિપત કર#ને તેમની દયાOુ ંવચન આ+Lુ.ં આખર), 

:બોધકોએ ઈzરના લોકો પર Bયાન આ+Lુ ંહY ુ,ં w તમેને ^éુ:તદાતા અને ઉ]ારક, ઈC ુ*Ü2ત, :ામા*ણક 

એક  તર#ક) આવશે ત ેમાટ) તેમને પોઇAટ કરશે(િયમ©યાહ 23: 5-6). 
 

આ અBયયનમા ં:બોધકોના કાયIના <ણ પાસાઓં માટ) åુઓ: 1) ઈzરના °કુાદાની ઘોષણા, 2) પ2તાવો 

કરવા માટ) કૉલ - તેમના õુiટ ર#તે õૂર કરવાથી અને ભગવાન તરફ વ¶યા અન ે3) તેમની દયાOુ ંવચન 

ક) તેમના લોકો સાથે તેમના સબંધં 0નુઃ2થાિપત. 
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S$7"%$!к ,0';/): અમાર# આગામી પડકાર એ છે ક) રા!ઓના શાસનકાળ દરિમયાન અને આ 

રા!ઓના °કુાદાના ભગવાનના શNદન ે!હ)ર કરનારા :બોધકોએ કાલ7મથી äુ ંથઈ રâુ ંછે તે સમજÖુ.ં 

2 કાળÖëૃાતં 36: 15-21 મા ંઆપણ ેશીôયા ક) બા*બલના રા! નÅખૂાદને2સાર) યVશાલેમને કબw કર# 

લીyુ ંઅને યVશાલેમના િવનાશ દરિમયાન મરણમાથંી બચી ગયેલા ઈóાએલીઓના બચી ગયેલા 

બાબેલોનમા ંગયા. િસëેર વષI Cધુી આ અવશેષ Kલુામો અને નોકરો તર#ક) રહ)તા હતા. આ સમય 

દરિમયાન પિશ§યાના રા! સëામા ંઆçયા અને બાબલેોન પર િવજય મેળçયો. 
 

5 T;<- :#ш$$к%2 - આ વષî દરિમયાન ઈóાએલીઓ ઇઝરાયેલ અન ેåુડાહમા ંરહ)તા હતા. ઇસાઇઆહ 

અને િયમ©યાહ બધા ંપયગબંરોમાથંી બે હતા wમણે ઇઝરાયલ અને યíદુાહના રાñયોમા ંવસતા લોકો પહ)લા ં

દ)શવટો આપવામા ંઆçયા હતા. 

1. ઇસાઇઆહ 5: 4-6 મા ંયશાયાહના ચેતવણીના શNદો વાચંો wમ wમ તમ ેછùો 8-23 વાચંશો તેમ, 

આ અBયાયમા ં"õુ: ખી" શNદને નીચ ેઆ+યા છે. ઇસાઇઆહ 5 એ ઈóાએલીઓને :બોધકની 

ચેતવણીનો એક ઉદાહરણ છે. આ પીડા અને °કુાદાનો :કરણ છે ~લોક 7 મા ંયશાયાહ વાઇનયાડI 

તર#ક)નો સદંભI આપે છે? __________________________________________________________ 

 એ. wઓ ભગવાનના કાયîને Bયાનમા ંરાખતા નથી તમેના પર °કુાદો äુ ંછે (છદંો 11-15)? ____ 

 ____________________________________________________________________________ 
બી. પાપ, કપટ અને õુiટતા માટ) પોતાને બાધંી આપનારાઓ માટ) ચેતવણી äુ ંછે, wઓ õુiટ, 

સારા અને ખરાબ અિનiટ કહ) છે, wઓ પોતાની નજરમા ંશાણા છે, અને દાV પીનારા લોકો માટ) 

દોિષત છે અન ેિનદîષ Aયાય (છદંો 18-25)? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. િયમ©યાહ 3: 6-14 વાચંો અને wમ wમ તમ ેવાZંLુ ંતેમ "ઇzર" (ઇઝરાયલ રાñય) અને 

"િવzાસઘાત" (યíદુાહના રાñય) શNદોને નીચે આ+યા. િયમ©યાહ તેના પર દ)વના લોકોની 

બેવફાઈ િવશે બોલ ેછે. તમેને વફાદાર રહ)વા કરતા ંતેઓ પોતાની !તને અAય દ)વોને આપીને 

õુiટતા અને õુiટતા ?ારા çય*ભચાર કર#ને çય*ભચાર કરવાOુ ંપસદં કLુè. 
 

એ. િયમ©યા છદંો મા ંવણIન *ચ< äુ ંછે 6-10? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
બી. મા ંઈzર પોતે äુ ંકહ) છે ~લોક 12? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

સી. છદંો મા ંઅિવzાC ુઇઝરાયેલ માટ) :બોધક ?ારા ભગવાન સદં)શ äુ ંછે 12-14? 

વારંવાર ભગવાન તેમને __________________________________________________ (છદંો 12, 14) 

 

ડ#. ~લોક મા ં13 ભગવાન તેમને ____________________________________ તેમના અપરાધ કહ)વાય છે. 
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ઈ. અને, તેઓએ äુ ંકLુè (~લોક 13)? 

i. __________________________________________________________તમારા ભગવાન સામે ભગવાન 

ii. ________________________________________________િવદ)શી દ)વતાઓ વZચે તમારા તરફ)ણ, અને 

iii. äુ ંનથી _______________________________________________________________________ મારા 
 

યશાયાહ અને િયમ©યાહ બ ે:બોધકોના ઉદાહરણો છે wમણે ઈóાએલ અન ેયíદુાહના બúે રાñયોમા ં

રા!ઓના શાસન દરિમયાન તેમના લોકો માટ) ભગવાનની ચેતવણીઓ આપી હતી. ઇઝરાયેલ 

ઉëર# 8ક}ગડમ નાશ કરવા માટ) :થમ સા™ાñય હY ુ.ં ત ેરા! શાલમેિનસરની આગવેાની હ)ઠળ 

એિસ8રયનો ?ારા લેવામા ંઆçયો હતો. ઇઝરાયેલ 8ક}ગડમ ઓફ નાશ પહ)લા ંલôLુ ંહY ુ ંજોનાહ Åકુ 

ઓફ. 
 

шN.79%- - આ એવા વષî છે ñયાર) ઈóાએલીઓ રા! નÅખૂાદને2સારના રા! બાબેલોનમા ંહતા. 

ડ#એલ Åકુ ઓફ ઇઝરાયલના ક)ટલાકં ઇિતહાસને ર)કોડI કર) છે ñયાર) લોકો બાબલેોનમા ંરહ)તા હતા અને 

નÅખૂાદને2સાર રા! હતા. આ અ\યાસમા ંકથાઓ ñયાર) ઇઝરાયેલ દ)શિનકાલ કરવામા ંઆવી હતી તેમા ં

ડ#એલ અને એ2થરના ં02ુતકોનો સમાવેશ થશે. દ)શિનકાલ વષI 539 બીબીમા ંસમા+ત થLુ.ં ñયાર) ફારસી 

રા! સાયરસે બાબેલોનને હરાçLુ ંજો ક), યVશાલેમ પરત આવવાથી, પરતના મો! સાથે નRધપા< સમય 

ગણાતા હતા. 
 

*063--Q!)2? - આ એવા વષî છે ñયાર) ઈરાનીએ ફરોશીઓના રા!ઓ સાયરસ, ડ)8રયસ અને 

ઝેé:સIસની આગવેાની હ)ઠળ યVશાલેમમા ંપાછા ફરવાOુ ંશV કLુè હY ુ,ં w આટાI:સI:સI તર#ક) પણ ઓળખાય 

છે. એઝરા અને નહ)cયાના 02ુતકો, વષîમા ંક)દમાથંી િસëેર વષI પછ# ઈóાએલીઓને વચનબ] mિૂમમા ંફર# 

એકવાર પોતાને ફર# 2થાપવાની અને ફર# 2થાિપત કરવાની તક આપવામા ંઆવ ે7યાર) યો!ય છે. 
 

ગમે તે કારણોસર 02ુતકો, કાલ7િમક 7મમા ંનથી. અ\યાસ, ઈzરના :ામા*ણકતા, અમાર# ર#ડ)cપશન, 

નીચેની વાતાIઓ ?ારા ઇઝરાયલના ક)ટલાક ઇિતહાસન ેકહો: 
 

1. જોનાહ અને િનનેવેહ માટ) કૉલ 

2. ડ)િનયલ અને િસ}હની Kફુા 

3. શાkાખ, મેશાખ, અબેAડ)ગો અને અéHનની ભùી 

4. એ2થર, પિશ§યાની રાણી 

5. ઝtુNબાબલે, નેતા અને એઝરા, કાયદો આપનાર 

6. નહ)cયાહ, *બ.ડર 
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:ો7સાહનનો એક શNદ ... બધા åુદા åુદા પા<ો, 02ુતકોની સôંયા, અથવા સમયર)ખાના નામથી ભરાઈ 

ગયા ંનથી. ભાગ 1 મા ંતમ ેયશાયાહ અને િયમ©યાહ ?ારા :બોધકો અન ેતેમના કાયIને રåૂ કર# છે. તમન ે

દ)શિનકાલ પહ)લાના વષîની સ*ં(+ત ઐિતહાિસક Vપર)ખા આપવામા ંઆવી છે, બેબીલોનીઅન અને ફારસી 

શાસન હ)ઠળના દ)શિનકાલના વષî અને પો2ટ-એé:સ*લક સમયગાળો આવર# લેતા 02ુતકો. વyમુા,ં તમાર# 

પાસે વાતાIઓની C*ૂચ છે ક) w આ અ\યાસમા ંશામલે છે. તેથી, ચાલો દબાવીએ અને જોનાહની ચોપડ# 

તરફ વ¶યા. 
 

 

%%, 6 

 

!U*/): જોનાહની ચોપડ# સ*ં(+ત છે, ચાર vૂંક# :કરણો ચો[સ છે. તમન ેઆ અBયાય એક બેઠકમા ં

વાચંવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. તમારા માટ) Lનૂા અન ેમોટ# માછલીની વાતાI વાચંીને આનદં 

માણો! wમ તમ ેવાચંી શકો છો, તેમOુ ંBયાન દોરતા શNદો અને શNદસ^હૂોને નીચે આપવો. 
 

к!#7: 
1. Lનૂા 1: 1 મા ંઅમને જણાવવામા ંઆçLુ ંછે ક) ભગવાનનો શNદ આçયો હતો ________________ 

ના 0<ુ ______________________________________________________________________. 

જો તમાર# પાસે 7ોસ-ર)ફરAસ સાથે બાઇબલ છે, તો 2 રા!ઓ 14: 23-25 åુઓ. 

એ. ~લોક 23 મા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક) યરોબઆમ બી! ઇóાએલનો રા! હતો. મા ંઆ રા! 

િવશે äુ ંકહ)વાLુ ંછે ~લોક 24? ____________________________________________________ 

 બી. :બોધક કોણ હતા w તમેને ભગવાનના શNદથી બો.યા (~લોક 25)? __________________ 

 :બોધક ગથે હ)ફ)ર, ઉëરમા ંઝÅલુોનમા ંઆવેલા એક નગરમાથંી આçયા હતા. 

2. મા ંLનૂાને મળેલા ભગવાનનો શNદ äુ ંહતો Lનૂાહ 1: 2? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તમાર# બાઇબલની પાછળના નકશામાનંા આ :થમ નકશા પર િનનેવેહOુ ંઆ મહાન શહ)ર શોધો. 

શહ)ર Tા ંé2થત છે? 

3. ક)વી ર#તે જોનાહ ~લોક જવાબ આ+યો 3 મા?ં __________________________________________ 

 

>R(%*$: િનનવેહ જવા માટ) Lનૂાને ઈzર) Cચૂના આપી હતી તેના બદલ,ે તેમણે ભગવાન õૂર ચાલી 

હતી દ)વના Cચૂન માટ) જોનાહના :િતભાવને સમજવા માટ) આપણે નીનવેહ િવશે !ણવાની જVર છે 

િનનેવેહ આ~äરૂની રાજધાની હતી અને શાલામાનસેર રા! હતા. હોશીઆ હવે ઇઝરાયલના રા! હતા. 
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રા! શા.માનેસ ેઇઝરાયલીને કબw કરવાOુ ંહY ુ ંઅને ઈóાએલીઓએ આ~äરૂન ે(2 8ક}Hસ 17) દ)શિનકાલ 

કયî હતો. 8ક}ગ શા.મનેેસેર ઇઝરાયલ સા™ાñયને તેના વસાહત બનાવશ ેwનો અથI એવો થયો ક) 

ઈઝરાયલ તેના માટ) ´]ાજં*લ આપશે. 
 

આ~äરૂના આ7મણ 2પiટ હતો અને ભગવાન જોનાહને કહ) છે, "નીનવેહના મહાન શહ)રમા ં!વ અન ેતેની 

િવtુ] બોલાવો ..." ભગવાન Lનૂાન ેદ)શના Ñદયમા ંમોકલી રXો હતો, આ મહાન રાજધાની શહ)ર ક) w 

રાñયને પકડવાની તૈયાર#મા ંછે. ઇઝરાયેલ! અને :બોધક) äુ ંકરÖુ ંહY ુ?ં "... તેની િવtુ] બોલાવÖુ.ં" 

ભગવાન äુ ંિવચારતા હતા? ઈzર) જોનાહને äુ ંકરવાની જVર છે? ક)F+ટવ લેવામા ંઆવશ?ે Kલુામ બનવા 

માટ)? ^ખૂIમા?ં 

 

શા માટ) િનનવેહને પ2તાવો કરવાની તક મળ#? äુ ંLનૂા િવtુ] 8દશામા ંચાલી શTા હોત, ક)મ ક) તે એક 

અલગ વશંીય åૂથ તર#ક) આ~äરૂ#ઓ (િનનવેહ#ઓ) િધ[ારતા હતા. એક ¨ર õુ~મન તર#ક)? 

 

નીનવેહની આ 0iૃઠmિૂમ, Lનૂાની Åકુ ઓફ બાક#ના ભાગ માટ) 2ટ)જ Cયુોßજત કર) છે. અને તે બધા :mનુા 

ભિવiયવëેા જોનાહ આવતા શNદ સાથ ેશV થાય છે ... 
 

J$71V(% JW0: કોઈ મદદ ન કર# શક) પરંY ુ:Ä 0છેૂ છે: 
 

1. જો ભગવાન મન ેTાકં જવા માટ) 0છેૂ, તો íુ ં!Õ? જો ઈzર) મને માtંુ Qવન જોખમમા ં^કૂવાOુ ં

કâુ,ં તો äુ ંíુ ં!Õ? જવાનો િનણIય લવેાથી ક) નહÉ જવાના િનણIય પર äુ ંઅસર થશે? __________ 

______________________________________________________________________________ 

2. íુ ંજોનાહ સાથે ઓળખી શક) છે તે વ2Yઓુ ક) w મન ેõૂર ચલાવવા માટ) કારણ äુ ંછે? __________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

%%, < 

к!#7: 
1. પરંY ુજોનાહ ભાગી ગયો અને ___________________________________ (~લોક 3) તરફ આગળ 

વBયો. કોઇપણ !ણે નથી ક) તારિશશ પિ†મ Lરુોપમા ંતÆન સભંવતઃ હY ુ,ં પરંY ુતેમનો માગI 

પિ†મ અને િનનેવેહ 0વૂIમા ંહતો. દ)ખીતી ર#ત,ે તે સ0ંણૂIપણે અલગ 8દશામા ંઆગળ વBયો હતો. 

2. નકશા પર ઝÅલુોન શોધો અને પછ# 8કનાર) દ*(ણમા ંજ+પાના શહ)રને é2થત કરો. 7યા ંતેને 

તાશીશશ માટ) એક જહાજ મ¶Lુ.ં ~લોક 3 ^જુબ સઢવા માટ)O ુ ંતેO ુ ંકારણ äુ ંહY ુ?ં ____________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. તમારા પોતાના શNદોમા ંજહાજ પર ભયાવહ પ8રé2થિતOુ ંવણIન કરો:_____________________ 

4. પરંY ુLનૂા Tા ંગયો અને તે äુ ંકર# રXો હતો? ________________________________________ 

5. ક+તાન ગભરાયલેા હતા. તમેણે äુ ંકરવા જોનાહ કરવા માગંો છો (~લોક 6)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ખલાસીઓનો ઉક)લ äુ ંહતો (~લોક 7)?_______________________________________________ 

7. પ8રણામ äુ ંહY ુ?ં ________________________________________________________________ 

8. ખલાસીઓ ઝડપથી તમેના પેસેAજર સાથે પ8ર*ચત બAયા હતા તેઓએ જોનાહને w :Äો 0છૂ–ા તે 

બધા પર િવચાર કરો. તેમના :Äોના જવાબ äુ ંહતો (છદંો 8-9)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ખલાસીઓ દ)ખીતી ર#તે !ણતા હતા ક) ત ેભગવાનથી õૂર ચાલી રXો છે, પરંY ુહવે તેઓ શા માટ) 

!ણતા હતા! ત ે2વગI ના સ±ક, સ^kુ અન ેજમીન 0!ૂ !હ)ર કયાI પછ#, તેઓ ______________  

______________________________હતા. તેઓ äુ ં!ણÖુ ંછે (~લોક 10)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. હવે ખલાસીઓ આ K2ુસ ેભગવાનને “શુ કરવા äુ ંલેશ ેતે !ણવા માગે છે. તેથી તેઓએ Lનૂાને  

0છૂ”ુ(ં~લોક 11),”_______________________________________________________________” 

11. જોનાહનો જવાબ äુ ંહતો (~લોક 12)? ________________________________________________ 

12. તે !ણતો હતો ક) તે દોિષત હતો. તેમણ ેતોફાન માટ) દોિષત હતો પરંY ુતેને સ^kુમા ંફ¥ક# દ)વા 

કરતા,ં ખલાસીઓએ äુ ંકLુè? ________________________________________________________ 

13. પરંY ુમહાન તોફાન તીµ ખલાસીઓ જમીન પર પાછા ન શક) ~લોક મા ં14 તેઓ ભગવાન માટ) 

Åમુરાણ તમેની :ાથIનાનો સાર äુ ંહતો? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. મા ંäુ ંથLુ ં~લોક 15 અન ે16? 

એ. જોનાહ માટ)? ________________________________________________________________ 

બી. સ^kુમા?ં ___________________________________________________________________ 

સી. ખલાસીઓન?ે ________________________________________________________________ 

15. પરંY,ુ મા ંભગવાન äુ ંઆ+Lુ ં~લોક 17? _______________________________________________ 

"અને જોનાહ ____________________________________________________________ “ 
 

J$7XY>Y: આ :કરણમા ંપા÷ ંજોવા માટ) થોડો સમય ફાળવો અને થોડ# વ2Yઓુ Bયાનમા ંલો ... 
 

1. äુ ંતમને તે રસ:દ લાગે છે ક) એક Lનૂા wમાથંી ચાલી રXો છે ત ેતે છે wની 0!ૂ કર) છે (~લોક 

9)? તમારા િવચારો äુ ંઆવ ેછે? ñયાર) તમે પોતે wણે તમને બનાçયા છે તમેાથંી તમે પોત ેજ 

ચલાવો છો? ____________________________________________________________________ 
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2. જોનાહ w ભગવાનની ઉપાસના કરતો હતો ત ેતેમની અવગણના કરનાtંુ છે, ñયાર) તેમના પોતાના 

દ)વો ધરાવતા ખલાસીઓ ત ેતેને અOસુરતા હતા. જોનાહના આ•ાOુ ંઉ.લઘંન કર#ને ભગવાનના 

7ોધને “શુ કરવાના :ય7નમા ંખલાસીઓએ äુ ંકâુ ંઅને äુ ંકLુè તેની સમી(ા કરો: ___________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. wમ ક) જોનાહ ભગવાનથી ચાલી રXો હતો, તો તેમાથંી દ)વ ક)ટલો õૂર હતો? 

એ. ~લોક મા ં4 કોણ એક 8હ}સક તોફાન કારણે એક મહાન પવન મોકલી? ____________________ 

બી. ~લોક 17 wણ ેએક મહાન માછલી આપી હતી? ______________________________________ 

4. અને જોનાહ પોતાન ેઅAય પેટમા ંમળ#. 

એ. ~લોક 5 બી અમન ેકહ) છે ક) તે તેના પેટમા ંહતો _________________________________ 

બી. ~લોક 15 આપણન ેકહ) છે ક) તે ગભIમા ંહતો ____________________________________ 

સી. ~લોક 17 આપણને કહ) છે ક) તે તેના પેટમા ંહતો _________________________________ 

5. જોનાહ માટ) આ "પેટ" 2થાનો äુ ંછે? આ 2થાનો બધા તેને સમાવવા માટ) 0રૂતી મોટ# લાગYુ ંહY ુ,ં 

તેમને ÷પાવવા માટ) 0રૂતી મોટ#. તમે äુ ંિવચાર) છે ક) તે äુ ંશોધી રXો હતો? ÷પાવવા માટ)O ુ ં

2થળ? તેમણે ÷પાવી શક) એÖુ ંલાગે છે? 

એ. ઉ7પિë 3 મા ંઆદમ અને હવાએ પાપ કLુè અને દ)વ તેમને શોધી કાઢ–ા. તેમણે તેમન ેમળ# 

ñયા ંયાદ (ઉ7પિë 3: 8-9): ___________________________________________________ 

બી. ßજનેિસસ 4 મા,ં ભગવાનને કાઈનને Tાથંી મ¶યો? __________________________________ 

સી. ઉ7પિë 19 મા,ં ભગવાનને લોટને Tાથંી મ¶યો? ____________________________________ 

ડ#. િનગIમન 3 મા ંઈzર) ^સુાને Tા ંશોBયા? __________________________________________ 

ઈ. Vથ 1 મા,ં ભગવાન Vથન ેTાથંી શોધી કાઢ–ો હતો? __________________________________ 

એફ. 1 શ^એૂલ 3 મા,ં ભગવાનને શ^એુલને Tાથંી મ¶યો? _______________________________ 

Q. 1 સેcLઅુલ 16 મા,ં ઈzર) દાઊદને Tાથંી શોધી કાઢ–ો? _______________________________ 

 

6. જોનાહ !ણતા હતા ક) ભગવાન તેમના મિસહા હતા. તમેણે મા ંäુ ં!હ)ર નથી જોનાહ 2: 6 બી? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

># : 
 

1. તે સમયે ñયાર) તમે ÷પાવી શકો છો અને શોધી શકતા નથી? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે Tા ં÷પાવવા માટ) !ઓ છો? તમારા "પેટ" 2થાનો Tા ંછે? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. વાચંો િયમ©યાહ 23: 23-24. 

એ. ભગવાન äુ ં0છેૂ છે તે :થમ :Ä äુ ંછે? ___________________________________________ 

બી. તેમનો બીજો :Ä äુ ંછે?_______________________________________________________ 

સી. છેવટ), તે äુ ં0છેૂ છે? __________________________________________________________ 

4. આ સવાલો ક)વી ર#તે ભગવાન િવશેની માર# સમજને પડકાર) છે, ભગવાન w સવI< હાજર છે? ___ 

______________________________________________________________________________ 
 

*4к%#: wમ íુ ંમારા xુvંુબ અને િમ<ો અને મારા કાયI2થળે ત ેિવચાર# રXો ÷ ં... 
 

1. ઈzરના હાજર# િવશે !Kિૃત લાવવાના હ)Yથુી íુ ંકઈ ર#તે કાયI કર# શxંુ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. íુ ંäુ ંકહ# શxંુ? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

J%:<$%: માર# :ાથIના છે ક) ભગવાનન ેકોઈની જોડ) જોડાવા માટ) મારા ?ારા કામ કરÖુ:ં ____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

69#/шZQ7: íુ ં÷પાવીને ભગવાનથી અલગ થઈ શકતો નથી, એ !ણીન ે“બૂ 8દલાસો છે. ભગવાન 

પોતે ÷પાવ ેનથી અને આપણે તેનાથી ÷પાવી શકતા નથી. તેમણ ે2વગI અને 0◊ૃવી બનાવી છે અન,ે 

તેમણે મન ેબનાવી છે. કારણ ક) íુ ંતેમનો ÷ ંઅન ેતે માtંુ છે, ગીતશાÿ 139: 7-10 માર# યાદમા ંહમંેશા 

યાદ અપાવે છે ક) íુ ંતેમની હાજર#થી નાસી શકતો નથી 7યા ંકોઈ 2થાન નથી ñયા ંíુ ંજઈ શxંુ ÷ ંઅને તેન ે

શોધી શxંુ ÷.ં તે 7યા ંમાર# સાથે છે. ઇAડ):સ કાડI પર આ પéં:તઓ લખો અને તને ેછદંોની તમાર# 

લાઇŸેર#મા ંઉમેરો. તમે તેની હાજર#મા ંઆરામ કરો 7યાર) આરામ મેળવો એ !ણીને શાિંત શોધો ક) બધી 

CFૃiટમા ંકäુ ંતમને અન ેતનેા :ેમથી અલગ કર# શક) છે (રોમનો 8: 38-39)! તમારા િવચારો: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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%%, ? 

># : 
1. Lનૂા 2: 8 નાલાયક ^િૂત§ઓને વળગી રહ)નારાઓ િવષે બોલે છે. આ ~લોક આ સવાલ 0છેૂ છે: íુ ં

કઈ િનરથIક વ2Yઓુને વળગી રíુ ં÷?ં _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. આ કલમ એ પણ !હ)ર કર) છે ક) ñયાર) આપણે બી! લોકો અને વ2Yઓુમા ંઆપણી ´]ા અને 

ભરોસો ^કૂ#એ છ#એ 7યાર) આપણે äુ ંKમુાવÖુ.ં આપણ ેäુ ંકર# શક#એ? ______________________ 

અમે બનાવવા માટ) એક િવક.પ છે, પરંY ુઅમે બનંે હોઈ શક) ન8હ}. અમે નકામા વ2Yઓુ (^િૂત§ઓ) 

ને ચRટાડવાનો િવક.પ પસદં કર# શક#એ છ#એ અને <સે જ+ત કર# શક#એ છ#એ અથવા આપણ ે

નકામા વ2Yઓુને જ+ત કર# શક#એ છ#એ અને <ેસને વળગી રહ#એ છ#એ, પરમેzરના મહાન :ેમ. 

3. અમે äુ ંકરવા માટ) :ો7સા8હત કર#એ છ#એ તે એ 0રુાવો આપ ેછે ક) અમ ે<ેસ (´ા?તી) ને વળગી 

રહ#એ છ#એ (~લોક 9)? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

આભારિવિધના ંગીતો ગાઇન,ે ભગવાનન ેઅપIણો અને 2Yિુતના અમારા બ*લદાન અપIણ કરો, અને 

:ામા*ણકતા સાથે Qવવાથી આપણા િવzાસની સા(ી આપીએ: "સા(ા7કાર :m ુતરફથી આવે છે." 

4. જોનાહમા ં:િત*બ}*બત અન ેપ2તાવો કરવાનો સમય હતો અને હવે તેOુ ંQવન મહાન માછલીના 

પેટમા ંછે. મા ંäુ ંકહ)વાLુ ંછે ~લોક 10? _______________________________________________ 

 
 

!U*/): ફર# વાચંો જોનાહ 3.  
 

[(%(%9: અલબë, આપણે !ણીએ છ#એ નહÉ પરંY ુઆપણ ેક.પના કર# શક#એ છ#એ ક) જોનાહ બીચ 

પર ફ)લાતો હતો. ત ેખર)ખર Cુદંર õૃFiટ નથી; છેવટ), તે <ણ 8દવસ Cધુી માછલીની Pદર છે. äુ ંતમ ેતેન ે

હQ પણ બધા ચચંળ ગણી શકો છો અને સીવીડના બોગમા ંલટકતા છો? 

 

1. મા ંäુ ંથાય છે ~લોક 1?____________________________________________________________ 

2. જોનાહ  પર દ)વના બી! શNદનો સાર äુ ંહતો(~લોક 2)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સાર äુ ંભગવાન જોનાહ મા ંજણાçLુ ંહY ુ ંક) બદલી હતી 1: 2? _____________________________ 
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4. ~લોક 3 ^જુબ äુ ંLનૂાનો જવાબ હતો? મા ંતેના :િતભાવમાથંી તે ક)વી ર#તે બદલાઈ ગયો જોનાહ 

1: 3? _________________________________________________________________________ 

5. ભગવાન ક)વી ર#ત ેછદંો મા ંજોનાહ ઉપયોગ 3-5? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ઈzરના સદં)શો િનનેવીના 8હતો પર પહRZયા. આ સદં)શ રા!ના Ñદય Cધુી પહRZયો (~લોક 6). 

તેણે äુ ંકLુè ક) wણે પોતાOુ ંપ2તાÖુ ંબતાçLુ?ં 

એ.______________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

7. પછ# તેમણ ેએક !હ)રાત !ર#. તેમણ ેિનનેવીના લોકોના પ2તાવો અન ે:ાથIનાના સમયને દોયાI. 

પ†ાતાપમા ંપોતાન ેશોકના :લોથથી ઢંકાયેલો છે, wણે 8હ}સા અને õુixૃ7યો માટ) તેમના õુ: ખ અન ે

ન™તાની સા(ી આપી હતી. પ2તાવોમા,ં તેઓ w કર# રXા હતા તેનાથી õૂર રહ)વા અને ચાg ુ

રાખવા માટ)નો જવાબ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. તે તેમના માગî બદલવા માટ) કૉલ હતો. 

તેઓએ äુ ંકLુè તેના પર ભગવાનનો :િતભાવ äુ ંહતો (~લોક 10)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈzરના <ેસ તમેના પ2તાવો Ñદય :ા+ત થઈ છે અન ેતેમના કtુણા w તેમને િવનાશ તેમણ ે

ધમક# લાવવામા ંમાથંી રાખવામા ં:કાિશત. 
 

1#\2?Qш$: ભગવાનની xૃપાથી ભર)gુ ંvૂંકા :કરણ! 
 

1. xુલ શV કર#ને જોનાહ માટ) દયા⁄ હતા જોનાહની આ•ાOુ ંઉ.લઘંન હોવા છતા,ં તેમની બળવો, 

તેમના ªપાઇ અને ભગવાનથી ચાલતા હતા, ભગવાનએ તેમના હ)Yઓુ માટ) યોનાને બચાçયો અને 

તે શNદો સાથે ફર#થી તેમની પાસે આçયા, “__________________________________________” 

2. Lનૂા આ•ા0વૂIક ગયા અન ેભગવાનOુ ંવચન આ+Lુ:ં "________________ 8દવસો અને નીનવેહ 

__________________ હશે!" માતાનો ભગવાન <સે ?ારા, તેમના અ:ગટ :ેમ ?ારા, નીનવેથ 

_____________ ભગવાન, _____________ માટ) કહ)વાય છે, અને _____________________ પર 

^કૂવામા ં_______________________________________________________________. 

3. રા!એ સદં)શ સાભં¶યો અન ેલોકો äુ ંકર# રXા હતા તે જોLુ.ં તેમણે !હ)રાત કર# હતી ક) દર)ક 

માણસ અને પä-ુફા2ટ, શોકના વÿો પહ)ર#ને, અને ભગવાન પર શé:તશાળ# ર#તે બોલાવશે. દર)ક 

çયé:ત ___________ તેના ___________________ ?ારા અને તેના ____________________ થી 

______________ મા ંછે _____________________________________________________. 

4. અને તેમની xૃપામા ંભગવાન દયા⁄ હતા. તમેણે _____________________________ લાçયા નથી 

ક) તેમણે કâુ ંહY ુ ંક) તેઓ તમેના માટ) äુ ંકરશે. 
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J$71V(% JW0: 
1. ભગવાનની બધી xૃપા◌ો પર ચમકાવતી, íુ ંભગવાન અને તેના :ેમ િવશે w શીખી રXો ÷ ંતે íુ ં

wનાહ અથવા િનનવેહ સાથ ેઓળ“ુ ં÷ ંતે બનાવી રXો ÷?ં _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે આપણા અિવzાસ, અમારા બળવા, અમારા કઠણ Ñદય અને આપણા પસદંગીને અસલ ^િૂત§ઓન ે

વળગી રહ)વા માટ) ઘણી વખત આપણી વાત કર) છે. _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. äુ ંમo Tાર)ય ભગવાનને બીQ તકનો ભગવાન ગણાçયો છે? äુ ંíુ ંએક ÷ ંw બીQ તક માગે છે? 

______________________________________________________________________________ 
 

># : અમે ñયા ંCધુી અમે "તેથી äુ"ં :Ä 0છૂવામા ંનથી 7યા ંCધુી ખસેડવા નથી કાળQ. તો, આ વાતાI 

મારા Qવન પર äુ ંફરક છે? íુ ંમારા માટ) xૃપા ક)વી ર#તે અરQ કર# શxંુ? íુ ંબી!ને ક)વી ર#તે વધાર# શxંુ? 

<ેસ મા< :ેમ.  
 

1. તે વખત ેTાર) મન ેમાર# પોતાની ßજ}દગી પર xૃપા રાખવાની જVર છે, માર# દયા⁄ :ેમાળ, 

:ેમાળ, અને માફ કર# અને 2વય ંઅપમાનજનક િવચારો અને 87યાઓ w દોષારોપણ કર) છે અને 

િન}દા કર) છે તેનાથી õૂર રહ)વાની જVર છે? ____________________________________________ 

2. äુ ંઆw કંઈક છે wના માટ) માર) માફ કરવાની જVર છે, મo w કâુ ંછે ત ેકLુè છે, કંઈક ગવI નથી, 

કંઈક મo કâુ ંછે અથવા કLુè છે w બી! કોઈને õુઃખ પહRચાડ›ુ ંછે? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન તમને માફ કર# દ) તે ર#તે તમન ે(મા આપી શક) તેમ છે. 

3. તે લોકો કોણ છે wને :મે કરવો ^~ુક)લ છે?____________________________________________ 

íુ ંઆ çયé:તઓન ેદોિષત !હ)ર કtંુ ÷ ંઅને તમેની તરફ દયા⁄ અને xૃપા⁄ કામ કરતા કરતા ં

તેમણે w કLુè ત ેમાટ) તે °કૂવણી કર) છે. íુ ંતેમન ેસ! કtંુ ÷ ંઅને તેમને િવનાશ કરવા લાગીશ. 

íુ ંઆw કોઈન ેપણ <ેસ સાથે ક)વી ર#તે :ેમ કર# શxંુ, ñયાર) તે કરÖુ ં^~ુક)લ છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

ભગવાન તમને (મા આપી શક) છે, કારણ ક) તેણે તમન ેમાફ કયાI છે. 
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%%, @ 

!U*/): જોનાહ ફર#થી વાચંો 4. આ જોનાહ પા< છે w વy ુસમજ માટ) åુઓ. 
 

*1#9(: આ અBયાય વાZંયા પછ# આપણે જોનાહને :ેમ કરવો વy ુ^~ુક)લ બની શક) છે. અમે !ણીએ 

છ#એ ક) તે હઠ#લા અને બળવાખોર છે, w પોતાના મનના માણસ છે. મા< ત ેજ િનનેવેહમા ંજવા માટ) 

દ)વના આ•ાOુ ંઉ.લઘંન કLુè હY ુ,ં પરંY ુયોHય વ2Y ુઅને આ•ા પાળવાન ેબદલ ેદ8રયામા ંrબૂી જવા તૈયાર 

હતો. આ :કરણ અમને વy ુમા8હતી આપે છે ક) શા માટ) તેઓ િનનેવેહમા ં:થમ 2થાને જવા માગંતા ન 

હતા. ચાલો ચાg ુરાખીએ ... 
 
 

к!#7: 
1. જોનાહ 3:10 મા ંઆપણે િનનવેહ તરફ ભગવાનની દયા િવશે વાચંીએ છ#એ અને મા ંજોનાહને ક)વી 

ર#તે જવાબ આપે છે જોનાહ 4: 1? ___________________________________________________ 

2. મા ંયોનાહ િવષ ેäુ ંસા°ુ ંપડ›ુ ં~લોક 2? 

એ. ___________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________ 

ડ#. ___________________________________________________ 

ઈ. ___________________________________________________ 

3. તેમણે આ વ2Yઓુને ભગવાનની 0!ૂ માટ) સા°ુ ંહોવાOુ ં!æLુ ં(Lનૂા 1: 9). એટલ ેતે શા માટ) 

ભાગી ગયો. તે ક)વી ર#તે õૂર ભાગી ગયો, તે િનનેવીના લોકો માટ) તેના િવષે äુ ંકહ) છે?________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ક)વી ર#તે જોનાહને ઈzર) િનનેવીના લોકો સાથે çયવહાર કરવો જોઈએ? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ક)વી ર#તે ભગવાન જવાબ આ+યો (~લોક 4)? 

6. જોનાહ િનનવેહOુ ંäુ ંથવાOુ ંહY ુ ંતે "રાહ åુઓ અને åુઓ" જવાOુ ંબધં કLુè. એક લાગણી અOભુવે 

છે ક) તે બોલી જતા હતા. તમેOુ ંQવન તેમના િવશે હY ુ.ં ફર# એકવાર, ભગવાન Lનૂા માટ) <ેસ 

સાથે આçયા અને તેના માટ) શેડ 0રૂ# પાડવામા ંક) છોડ વધવા માટ) એક છોડ કારણ.ે Lનૂાની 

kા(ની :િત87યા (~લોક 6) äુ ંહતી? _________________________________________________ 

7. અOસુાર બી! 8દવસ ેäુ ંથLુ ં~લોક 7 અન ે8? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. અને ફર#, જોનાહ ^7ૃLનુી ઇZછા દશાIવે છે. િનનેવીના લોકો પર દ)વની xૃપાથી તમેનો K2ુસો હતો. 

તેઓ ^7ૃL ુપાcયા હતા અન ેફર#થી ^7ૃL ુપામ ેછે ઇZછતા શેડ +લાAટ િવશે K2ુસો હતો. ક)વી ર#તે 

ભગવાન 10-11 છદંો મા ંતમેને જવાબ આ+યો? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

>R(%*$: Lનુાહ, હક#કતમા,ં નીનવેહના 1,20,000 કરતા વધાર) રહ)વાસીઓ કરતા ં^7ૃL ુપાcયા તે વલેો 

િવષે વy ુ*ચ}તા કરતા હતા, wઓ તેમને !ણતા ન હતા, તેમને :ેમ કરતા હતા અને તેમને આશીવાIદ 

આપવા માગતો હતો. તેઓ ભગવાનન ેxૃપા⁄, દયા⁄ અને દયા⁄, K2ુસામા ંધીમા, અિવરત :ેમમા ંિવ0લુ, 

અને િવનાશ મોકલવાથી õૂર રહ)નાર ભગવાન તર#ક) ઓળખતા ન હતા. જોનાહના પ8ર:ેøયમા ંઈzરના 

ઈóાએલીઓનો ઈzર જ ઈzર હતો. હåુ Cધુી ભગવાન નિવનીઓ તેમના <ેસ િવ2Yતૃ કરવાOુ ંપસદં કLુè, 

ભગવાન લોકો ન હતા, w સબંધં ન હતી w, માટ) આમ, ભગવાન પોતાને બધા લોકોના ભગવાન તર#ક) 

દશાIવતા હતા. 
 

J$7XY>Y: આ વાતાI અચાનક Pત થાય છે તેમ છતા ંતમામ સવાલોનો જવાબ આપવામા ંઆçયો નથી. 

જોનાહ પરમેzરના Pિતમ :Ä પર ક)વી ર#તે જવાબ આ+યો? ભગવાન સાથે આ એAકાઉAટર પછ# જોનાહ 

äુ ંથLુ?ં äુ ંLનૂા સાથે ધીરજ Kમુાçયો અને પોતાનો Qવ લઈ લીધા? પરંY,ુ આ મહ7વ0ણૂI :Äો છે? આપણ ે

આ વાતાIને સમકાલીન Qવનમા ંBયાનમા ંલઈએ તો äુ ંવy ુમહ7વ0ણૂI :Äો હોઈ શક) છે? 

 

1. íુ ંåુદા åુદા 8રવાજો અને વશંીય પ†ાદm ૂધરાવતા અAય લોકોન ેક)વી ર#તે :િતસાદ આપી શxંુ? 

2. åુદા åુદા દ)વ (ઓ) મા ંિવzાસ કરનારાઓને íુ ંક)વી ર#તે ગણી શxંુ? 

3. ñયાર) íુ ંમારા પડોશમાનંા લોકો સાથે ભગવાનનો શNદ શેર કરવા માટ) કહ)વામા ંઆçયો ÷ ં7યાર) íુ ં

ક)વી ર#તે :િતસાદ આપી શxંુ? 

4. äુ ંમારો :િતભાવ એવા લોકો :7યેનો ઈzરનો :ેમ અને દયા દશાIવે છે wઓ તેમને ઓળખતા 

નથી? 

 

># : ભગવાન આપણન ેતેમની :િતમાને િવz પર :િત*બ}*બત કરવા કહ) છે (ઉ7પિë 1:27). આ 

વાતાIમા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક) <ેસ, કtુણા અને દયા, :ેમ, અને K2ુસામા ંધીમા છે તે બધા શNદો છે w 

વણIવે છે ક) તે કોણ છે. ભગવાન કોઈ પ(પાત બતાવે છે તે િનનવેીના લોકો સાથે વત© છે કારણ ક) તે 

Lનુાહને :ેમ અન ે(મા સાથે વત© છે. મા◊થી 5: 43-48 વાચંો. ઈC ુતેમના ઉપદ)શો સાભંળવા માટ) એકઠા 

થયા હતા. આ કલમો આપણને પડકાર) છે ક) ક)વી ર#ત ેઆપણ ેઅAય લોકો સાથ ેçયવહાર કર#એ છ#એ w 

તેમને :િત*બ}*બત કર) છે. તે :થમ :ેમ અને િધ[ાર િવશે વાત કર) છે. પછ# ત ેપાપ અને વરસાદની વાત 
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કર) છે, õુiટ અને સારા બનં,ે :ામા*ણક અને અAયાયી બનંેને આશીવાIદ આપ ેછે. ઈC ુલોકોન ેઉઠાવવા માટ) 

બોલાવે છે તે તેમને કામ કર) છે તે માટ) તમેને બોલાવ ેછે. તે તેમને :િત*બ}*બત કરવા માટ) બોલાવતા છે. 

ñયાર) ભગવાન CયૂI અને વરસાદની સાથે ઉ7પú કર) છે 7યાર) તે પસદંગીના નથી. તેમણે અમન ેતે જ 

પડકાર) છે. પસદંગીની :ેમ ન કરો, પરંY ુwઓ તમને :મે કરતા નથી તેમન ે:ેમ કરો. અમને ઈzરની 

પિવ<તા, અમારા િપતાએ તેમના 0<ુ ઈC ુ*Ü2તમા ંપિવ< બનાવી દ#ધા છે. કારણ ક) અમે સ0ંણૂI હોઈ 

શકતા નથી, અમને બચાવનારની જVર છે! 
 

69#/шZQ7: મે◊L ુ5: 44-45 અને 48 ની યાદ રાખવા માટ) આન8ંદત રહો. તમેને અAય ઇAડ):સ કાડI 

પર લખો અને પાછળથી તમાર# :ાથIનાને ભગવાનને 0છૂ# આપો ક) w તમન ે:ેમ કરવા માટ) સ(મ કર) છે 

કારણ ક) તેણે :થમ તમન ે:ેમ કયî છે. 
 

Y-2 13]*/)=: અમ ેતારણ પર લાવવા તર#ક) જોનાહ Åકુ ઓફ અમારા અ\યાસ તમે એક વy ુસમય 

:કરણો ?ારા 2ક)ન કરવા માટ) :ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે આ સમય,ે એક પેન અથવા હાઇલાઇટઅર લો 

અને ñયાર) શNદ વાપરવામા ંઆવે છે 7યાર) "પરંY"ુ શNદને નીચે લીટ# કરો. 
 

1. તમે સમ< Åકુમા ંર)ખા8ંકત કયાI પછ#, તમે જોશો ક) ઓછામા ંઓછા 9 વખત શNદ "પરંY"ુ નો 

ઉપયોગ થાય છે. ધ AL ૂઇAટરનેશનલ વઝIન (એનઆઈવી) 13 વખત શNદનો ઉપયોગ કર) છે. 

એ. :થમ :કરણમા ંભગવાન કંઈક કહ) છે અને તરત જ જોનાહ તેન ેઅOસુર) છે પરંY ુ... 

(જોનાહ 1: 3) 

બી. આ હોડ# તાશ|શના માગIમા ંછે પરંY ુભગવાન ... (જોનાહ 1: 4 ઇ એસ વી મા<) 

સી. બી! બધા તો તોફાન સામે લડતા ડ)ક પર છે, પરંY ુજોનાહ ... (Lનૂા 1: 5) 

ડ#. જહાજ પરના માણસોએ જમીન પર સળંગ કરવા માટ) ´ેiઠ બનાવી દ#ધી ... ... (જોનાહ 

1:13) 

ઈ. 0tુુષોએ Lનૂાને rબૂી અને ^તૃ તર#ક) આ+યો પરંY ુભગવાન ... (જોનાહ 1:17 એનઆઈવી) 

એફ. તેની :ાથIનામા ંયોનાએ િવચાLુè ક) તે ^7ૃL ુપામશે પરંY ુ... (જોનાહ 2: 6 બી એનઆઈવી) 

Q. Lનૂાએ કâુ ંક) <સે જ+ત કર) છે અને પોતાની !તને તે કહ) છે, પરંY ુ... (જોનાહ 2: 9) 

એચ. રા! ઉપવાસ કરવા માટ) íકુમના^ુ ંઆપ ેછે અન ેઉમેર) છે પણ ... (જોનાહ 3: 8) 

íુ.ં ભગવાન િનનવેવકોને સ! કર) છે અન ેLનૂાન ેસ! કર) છે ... (Lનૂાહ 4: 1) 

w. જોનાહ ^7ૃL ુપામે છે પરંY ુભગવાન ઇZછે છે ... (જોનાહ 4: 4 એનઆઈવી) 

ક). વેલો વધ ેછે અન ેછાયંડો આપે છે, પરંY ુભગવાન ... (જોનાહ 4: 7) 

એલ. ફર#, જોનાહ ^7ૃL ુપામે છે પરંY ુભગવાન ઇZછે છે ... (જોનાહ 4: 9) 

મી. જોનાહ ^7ૃL ુપામે માટ) 0રૂતી K2ુસો છે, પરંY ુભગવાન ... (જોનાહ 4:10 એનઆઇવી) 
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એન. જોનાહ વેલો િવશ ે“બૂ *ચ}િતત છે પરંY ુિનનેવેહ ... (જોનાહ 4:11 એનઆઇવી) 

2. મોટા ભાગના ભાગ માટ), "પરંY"ુ Lનૂા અન ેભગવાન વZચે L]ુ છે. જોનાહ Qવનન ેતેના માગ© 

માગે છે પણ ઈzર પાસે åુદા åુદા િવચારો છે. Lનૂા 3 મા ંLનૂા દ)વની આ•ા આપ ેછે. ભગવાન 

િનનેવેહ લોકો માટ) તેમના મ<ંાલય આશીવાIદ આપે છે. લોકો :િતસાદ આપ ેછે અને પછ# ~લોક 

10 આવ ેછે: "ñયાર) દ)વે જોLુ ંક) તઓેએ äુ ંકLુè ..." 7યા ંકોઈ "નથી" પણ છે! ભગવાન અને Lનૂા 

વZચ,ે માણસ અને :xૃિત વZચ,ે વેલો અન ેxૃિમ વZચે કોઈ સઘંષI નથી. હા, જયાર) જોનાહ િનનવેહ 

પહRZયા 7યાર) તે 7યા ંક)વી ર#તે મ¶યો તે િવશ ેજણાવવા માટ) એક વાતાI હતી. આ વાતાI “બૂ vૂંક# 

રહ# શક) છે ફ:ત જણાçLુ ંહY ુ ંક), જોનાહ એÖુ ંકહ# શTા હોત ક) તેમણે ભગવાનની આ•ા પાળવી, 

િનનેવીના લોકોએ ભગવાનOુ ંમાનÖુ ંઅને પ2તાવો કયî, અને ભગવાનને તમેના પર દયા આવી 

(Lનૂા 3). કોઈ Åમૂ! 
 

J%:<$%: ભગવાન ભગવાન ઓલમાઇટ#, બધા ઘણી વાર íુ ંમાર# !તે જોનાહ સાથે ઓળખી શોધવા તમ ે

કૉલ કરો અને íુ ંઅAય ર#તે ચલાવો. íુ ંતમાર# પાસેથી ÷પાવા માKં ુ÷ ંíુ ંઆ•ાકાર# બનવા નથી માગતા. 

íુ ંઆ•ાભગં અને બળવો મારા પાપ કÅલૂ. તેથી ઘણી વખત íુ ંમાર# પોતાની ર#ત ઇZ÷ ં÷.ં íુ ંહઠ#લા 

અને હઠ#લા ÷.ં íુ ંતમાર# <સે અને કtુણા લાયક નથી પણ, મારા પાપને લીધ,ે તમે મને :ેમથી પાછા જતા 

રહો છો. તમે w åુઓ છો ત ેજોવા માટ) માર# öખો ખોલો. માર# બધી દલીલોને શાતં કરો અને તમાર# 

પિવ< ઇZછાને અOસુરવા માટ) ઝડપથી ચલાવવાની xૃપા આપો. íુ ંતમને :મે કtંુ ÷ ંકારણ ક) íુ ંઅAય 

લોકોને :ેમ કtંુ ÷.ં _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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*1#9( 
 

આ Lવુાન માણસો કોણ હતા, wઓએ રા!ના ટ)બલમાથંી ખોરાક નકાર# દ#ધો, સપનાનો અથI કયî હતો 

અને માનતા હતા ક) w દ)વે w સેવા આપી હતી ત ેસળગતા ભùીમાથંી તેઓન ેછોડાવવાની (મતા હતી? 

રા!ના આ•ાને અવ•ા કરનારા અને ભગવાનની અવગણના કરવાને બદલે ^7ૃL ુપાcયા તે માટ) તેમને äુ ં

મ¶Lુ?ં આ માણસો રા!ના રોષ સામે ઊભા હતા. 
 

એવી પ8રé2થિતઓ äુ ંહતી wમણે આ ^~ુક)લ પ8રé2થિતઓમા ંઆ 0tુુષોને ^Tુા? તેમને દ)વમા ંઊભા 

રહ)વાના પા<ને äુ ંઆ+Lુ,ં wમને તઓે માનતા હતા? તેમના સા(ીના પ8રણામે, દ)વની શé:તએ તેમને 

કાયIરત કયાI હતા. wમ wમ તમે શાkાચ, મેશેચ અને અબેAગોગો િવશ ેશીખો છો તમે Qવનની ^~ુક)લ 

પ8રé2થિતઓમા ંતમાર# પોતાની :િત87યા પર િવચાર કરો. તમે કોની સેવા કરો છો? ભગવાન અમાર# સૌથી 

^~ુક)લ સમયમા ંઅમને સાથ ેવચન આ+Lુ ંVમી 8:28 આપણન ેભગવાનOુ ંવચન આપે છે w આપણન ેઆ 

શNદોથી ખાતર# આપ ેછે ક), "અને આપણ ે!ણીએ છ#એ ક) wઓ ઈzરને :ેમ કર) છે તે બyુ ંજ સારા માટ) 

ભેગા થાય છે, wઓ તેમના હ)Y ુ^જુબ બોલાવ ેછે." અને તે આપણન ેતેમની ખાતર# આપે છે શNદો સાથે 

હાજર#, "íુ ંતમાર# સાથે હમંશેા ં÷,ં વયના Pત Cધુી (મ◊ેL ુ28:20)." 
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*%' 6 

%%, ) 

*1#9(: :બોધક જોનાહ ઇઝરાયલ રા!ઓ, ઉëર# 8ક}ગડમના શાસન દરિમયાન ભિવiયવાણી (2 8ક}Hસ 

14:25). 2 8ક}Hસ 17: 6 મા ંઅમને કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) આ~äરૂ#ઓએ જમીન પર આ7મણ કLુè હY ુ ંઅને 

સા™ાñયની રાજધાની શહ)ર કબw કLુè હY ુ,ં તે 2થળ ñયા ંઉëર#ય 8ક}ગડમના રા!ઓએ શાસન કLુè હY ુ.ં 

ઈzરના લોકો ઉëરમા ંરહ)તા હતા તે આ~äરૂને દ)શવટો આપવામા ંઆçયા હતા. 
 

2 8ક}Hસ 25 મા ંઆપણ ેયí8ૂદયાના યVશાલેમની રાજધાની શહ)ર, દ*(ણ 8ક}ગડમના પતન િવષ ેવાચંીએ 

છ#એ. બા*બલના રા! નÅખૂાદને2સાર, યVશાલેમ પર તેની સૈAય સાથ ેxચૂ કર#, મ8ંદર અને શાહ# મહ)લમા ં

આગ લગાડ›ુ ંઅન ેલોકોન ેબદં#વાસમા ંદ)શવટો આ+યો. હવે પાઠ 2 મા ંઆપણે :બોધક દાનીયેલ િવશેની 

એક વાતાI વાચંીએ છ#એ ક) wઓ ક)દમાથંી બચી ગયા હતા અને બાબલેોનમા ંરહ)તા હતા. 
 

!U*/): વાચંો 1: 1-21. 
 
 

к!#7: 
1. äુ ંઇિતહાસ મા ંર)કોડI છે ડ#એલ 1: 1-2? 

એ. યíદૂાના રા! કોણ હતા? ______________________________________________________ 

બી. બાબલેોનનો રા! કોણ હતો? ___________________________________________________ 

સી. ભગવાન äુ ંકLુè? _____________________________________________________________ 

ડ#. લોકો બધં કરવામા ંઆçયા હતા. äુ ંપણ લેવામા ંઆવી હતી? __________________________ 

ઈ. આ લેખ Tા ં^Tૂા ંહતા?ં _______________________________________________________ 

2. રા! નÅખૂાદને2સાર) અ~પાસઝને äુ ંકરવા કâુ ં(દાનીયેલ 1: 3-5)? 

એ. અશ+નઝન ેકોણ જોવાOુ ંહY ુ?ં ___________________________________________________ 

બી. આ Lવુાન 0tુુષો લ(ણો અને લ(ણો વણIવે છે? 

i. _________________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 
iv. _________________________________________________________________ 
v. _________________________________________________________________ 

vi. _________________________________________________________________ 
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સી. તેમને શીખવવા અ~પાસઝ äુ ંહતો? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સી. રા! äુ ંઆપ ેછે? ____________________________________________________________ 

ડ#. તાલીમના <ણ વષI પછ# äુ ંથવાOુ ંહY ુ?ં __________________________________________ 

3. åુડાહમાથંી ચાર માણસો કોણ હતા (છદંો 6-7)? 

 

   $%90    $_,- $%9 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

4. પરંY ુડ)િનયલને રા!ના íકુમ સાથે સમ2યા હતી (~લોક 8). 

એ. સમ2યા: ______________________________________________________________ 

બી. િવનતંી: ______________________________________________________________ 

5. દાનીયેલના વતી પર ભગવાનનો હ2ત(ેપ äુ ંહતો (~લોક 9)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. સëાવાર સમ2યા äુ ંહતી (~લોક 10)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. દાનીયેલે સëાવાર સાથે કર)લી સોદો äુ ંહતો (છદંો 11-14)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ટ)2ટOુ ંપ8રણામ äુ ંહY ુ ં(છદંો 15-16)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ^જુબ દ)વ ેઆ ચાર Lવુકોન ેäુ ંઆ+Lુ ં~લોક 17? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈzર) દાિનયેલને ચો[સ äુ ંઆ+Lુ?ં _________________________________________________ 

10. રા! નÅખૂાદનેઝારને :2Yતુ કરવાના સમયનો સમય આçયો. 

એ. રા! äુ ંન[# કર) છે (~લોક 19)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

બી. તેમને :Ä 0છૂ–ા પછ# આ 0tુુષો િવશે äુ ંશીôયા? (~લોક 20)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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11. દાિનયેલ ક)ટલો સમય રા!ના સેવામા ંરXો? __________________________________________ 

 

%%, 6 

 

J$7XY>Y: 
1. જો તમે Lવુાન હતા, 8કશોર વયે અથવા તમારા વીસેક વષIમા,ં ડ)િનયલ અન ેતેના <ણ િમ<ો િવશ ે

વાચંતા, તમારા ક)ટલાક િવચારો äુ ંહોઈ શક)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમના પા<Oુ ંવણIન તમન ેક)વી ર#તે પડકાર) છે? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ~લોક 9 મા ંઆપણે શીôયા ક) ભગવાને દાનીયલેને તરફ)ણ અને સહાOmુિૂત દશાIવવા માટ) 

અિધકાર#ને જવાબદાર બનાçયા. તમારા સબંધંોમા ંäુ ંતમે ઈzરને અAય લોકો ?ારા xૃપા દશાIવી 

રXા છો ત ેåુઓ છો? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ~લોક 17 મા ંઆપણે વાZંLુ ંછે ક) ઈzર) આ åુવાન 0tુુષો _________________ અને 

_______________ ને બધા ___________________ અને __________________ મા ંઆ+યો છે. 

ડ#એલ ______________________ મા ંતમામ ________________ અને ____________________ 

દ)વે આપલેી ભેટો äુ ંછે ક) તમાર) પણ 2વીxૃિતની જVર છે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

69#/шZQ7: ડ#એલ 2 મા ંરા! નÅખૂાદને2સારન ેએક 2વ+ન હY ુ ંઅને તેમણે કâુ ંક) તેમના 

ñયોિતષીઓ મા< 2વ+નOુ ંઅથIઘટન કર# શકતા નથી, પણ તેમન ેકહો ક) તેમOુ ં2વ+ન äુ ંહY ુ.ં તઓે દાવો 

કર) છે ક) આ અશT હYુ ંડ)િનયલએ રા!ન ેસમય માટ) 0છૂ” ુ ંક) તે તેના 2વ+નOુ ંઅથIઘટન કર# શકશે 

(~લોક 16). દાિનયેલ અને તેના <ણ િમ<ોએ દયાની xૃપા માટ) ભગવાનને િવનતંી કર# હતી ક) 2વ+ન 

ઓળખાય અને અથIઘટન કર# શકાય અને આ બધા 0tુુષોને ચલાવવામા ંન આવે. રાત દરિમયાન 

ભગવાન એક kFiટ મા ંડ)િનયલ માટ) રહ2ય !હ)ર તેમનો તા7કા*લક :િતભાવ äુ ંહતો (છદંો 20-23)? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

તમારા ઇAડ):સ કાડI પર આ ચાર પéં:તઓ લખી અન ેતેમને યાદ કરવા માટ) સમય લો! 

1. શાણપણ અન ેશé:ત ધરાવતી ઓળખો ___________________________________________ 

2. તે શાણપણ અને •ાન કોન ેઆપે છે? ________________________________________________ 

3. કોણ ¡ડા અને Pધકારમા ં:કાશમા ંલાવે છે? __________________________________________ 

4. ~લોક 23 મા ંડ)િનયલે äુ ં2વીકાLુè? 
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એ. તમે મને આ+Lુ ંછે ______________________ અને ______________________________ 

બી. તમે મને ખબર છે _______________________________________________________ 

સી. તમે અમન ેજણાçયા ંછે ___________________________________________________ 

 

*1#9(: :બોધક દાનીયલેની 02ુતકની આગળની વાતાI w આપણે અ\યાસ કર#äુ ંતે ડ#એલ 3 મા ં

લખાયેલ છે. યાદ રાખો ક) આ 0tુુષો રા!ની સેવામા ંછે તેઓ એક િવ*ચ< અને િવદ)શી જમીનમા ંQવે છે 

અને બાબેલોનીઓ ?ારા બદં#વાસ ચલાવ ેછે. હવે ડ)િનયલના <ણ િમ<ોન ેPિતમ પર#(ા આપવામા ંઆવે 

છે. 
 

:કરણ બે ઓવરને Pતે (છદંો 48-49) આપણે !ણીએ છ#એ ક) ડ)િનયલ એક ઉZચ 2થાને ^કૂવામા ંઆવ ે

છે અને રા! નÅખૂાદને2સાર પાસેથી ઘણી ભેટ સાથે છે તે બાબેલોનના સમ< :ાતં પર શાસક 

બનાવવામા ંઆçયો છે અન ેતે રા!ના •ાની માણસોની જવાબદાર# સભંાળે છે. ડ)િનયલે િવનતંી કર# ક) 

તેમના <ણ િમ<ો શ¬ાચ, મેશેચ અને અબેAગોગો :ાતં પર સચંાલકો તર#ક) િનL:ુત થાય છે. ડ)િનયલ શાહ# 

દરબારમા ંરâુ.ં  
 

!U*/): વાચંો દાનીયેલ 3: 1-18. 
 

к!#7: 
1. રા! નÅખૂાદને2સાર  ની છબી િવશે આપણે äુ ંશીખી શક#એ(ઈ.સ. 1)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પછ# રા!એ છબીOુ ંસમપIણ કLુè છે. આવવા માટ) કોને બોલાવવામા ંઆવે છે (~લોક 2)?________ 

______________________________________________________________________________ 

:ાતંના અિધકાર#ઓ તર#ક) શાkાચ, મેશચ અને અબેAગોનો સમાવેશ થાય છે. 

3. છદંો મા ંઆદ)શ äુ ંહતો 4-5? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ આદ)શની આ•ાધીનતા માટ)ના પ8રણામ äુ ંહતા (~લોક 6)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેથી, સગંીત વગાડ›ુ ંઅન ેદર)કએ äુ ંકLુè? ____________________________________________ 

6. નÅખૂાદનઝેારના ñયોિતષીઓએ äુ ંકâુ ં(છદંો 8-12)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એક અ!યબ છે ક) જો આ તે જ çયé:તઓ હતા w રા!ના િવનતંી ?ારા તેના 2વ+ન અને તેના 

અથIઘટનને કહ)વામા ંઆçLુ ંહY ુ.ં äુ ંઆ ત ેજ 0tુુષો હતા wમને ડ)િનયલના અથIઘટનને અમલમા ં

^Tૂા હતા? 
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7. આ અહ)વાલને નÅખૂાદનેઝારની :િત87યા äુ ંહતી (છદંો 13-15)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ. 0tુુષોને બોલાવવામા ંઆçયા હતા. 

બી. આ 0tુુષો :Ä કરવામા ંઆવી હતી. 

સી. આ 0tુુષો બી! તક ઓફર કરવામા ંઆવી હતી. 

8. શાkાખ, મેશાખ અને અબેAગોનો જવાબ äુ ંહતો (છદંો 16-18)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

આ માણસો લીટ# પર વ2Yઓુ નાôયા.ં તઓેએ તેમના ભગવાનન ેએક મા< ભગવાન તર#ક) !હ)ર 

કLુè ક) તેઓ 0!ૂ અન ેસેવા આપશ ેતેઓ અAય દ)વતાઓને નમન કરશે. 
 

 

%%, < 

#`\2?Qш$: એક બળતણ ભùીમા ં^7ૃL ુપામલેા જોખમ પર રા!ના આદ)શની િવtુ]મા ંજવા માટ) આ 

0tુુષોની 8હ}મત Pગ ેકોઈ આ†યI નથી. તેમ છતા,ં તેમOુ ંમાનÖુ ંહY ુ ંક) તેમOુ ંભગવાન તેમન ેબચાવી દ)શ,ે 

પણ અ7યાર Cધુી કહ)તા હતા ક), "જો ન હોત, હ) રા!, અમે તમારા દ)વોની 0!ૂ નહÉ કર#એ અને તમે w 

સોનેર# ^િૂત§ની 2થાપના કર# છે તેની 0!ૂ કરશો નહÉ ( ~લોક 18). " 

 

અમે આ પાઠ વાચંીએ છ#એ 7યાર) કોઈ એક Qવન અથવા ^7ૃLનુી પ8રé2થિતનો સામનો કરવો પડûો ન 

હતો. અમને ક)ટલાક છે આપણામાનંા ક)ટલાકને તે 8હ}મત છે ક) ત ેભીડ સામ ેઅથવા સëાવાળાઓ સામ ે

ઊભા રહ)વા માટ) !ણે છે ક) આપણી ઘોષણામા ંનોકર#ની :મોશન, િમ<ો અન ેxુvંુબીજનો સાથ ેસબંધંો 

Kમુાવવો, é2થિત Kમુાવવી, માAયતા, મåૂંર# અને અસôંય બીQવ2Yઓુ. 8હ}મત માટ) કૉલ :વત© છે. અમ ે

કહ# શક#એ, "પરંY ુજો નહÉ ... અમે તમારા દ)વોની 0!ૂ નહÉ કર#એ અથવા સોનેર# છબીની 0!ૂ કર#äુ ં

નહÉ ...?" 

 

આ માણસોની જ લા(*ણકતાઓ ક) wણે તેમન ેરા!ની સેવામા ં2થાન આ+Lુ ંહY ુ ંતે હવે અ(ર લ(ણો છે w 

જોખમ પર પોતાOુ ંQવન ^„ુુ ંછે. તઓે !ણતા હતા ક) તેમની 87યાઓના પ8રણામ äુ ંહશે. તેમ છતા,ં 

તેઓએ દ)વોની 0!ૂ કરવાનો ઇનકાર કયî હતો, wઓએ હવે પોતાના દ)વના લોકોને બદં#વાસમા ંરાôયા છે. 

આવા 8હ}મત અને માAયતાઓનો ÿોત äુ ંહતો? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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તમારા પોતાના ક)ટલાક :િત*બ}બે શેર કરો: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

!U*/): વાચંો ડ#એલ 3: 1 9-30. 
 

к!#7: 
1. શાkાખ, મેશાખ અને અબેAડ)ગોના િનવેદન પર નÅખૂાદનેઝારની :િત87યા äુ ંહતી ક) તેમના 

દ)વોની સેવા કરતા ંઅથવા ^િૂત§ની 0!ૂ કરવાને બદલ ેતેઓ ^7ૃL ુપામશ?ે ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. નÅખૂાદનઝેારની íકુમ äુ ંહતી (~લોક 19 બી)? ________________________________________ 

3. રા!ના આદ)શ  äુ ંહતો(~લોક 20)? _________________________________________________ 

4. અમને કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) 0tુુષો ñયાર) બાધંીને ભùીમા ંફ¥કાયા 7યાર) äુ ંપહ)યાI હતા. તમે äુ ં

નRBLુ ંછે (~લોક 21)? _____________________________________________________________ 

એ. સૈિનકોને äુ ંથLુ?ં _____________________________________________________________ 

બી. નÅખૂાદનેઝર) äુ ંજોLુ?ં અસામાAય äુ ંહY ુ ં(~લોક 25)?_______________________________ 

5. મા ંનÅખૂાદનેઝારનો :Ä äુ ંહતો ~લોક 24? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ. અને જવાબ äુ ંહતો? __________________________________________________________ 

બી. નÅખૂાદનેઝર) äુ ંજોLુ?ં અસામાAય äુ ંહY ુ ં(~લોક 25)? 

i. _________________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 
iv. _________________________________________________________________ 

6. આ માણસો રા!ના સેવકો હતા. શાÿ 26 ~લોકમા ંતેમને äુ ંકહ) છે ? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. રા!એ તેમને ભùીમાથંી બોલાçયો. બધા તેમના આસપાસ ભેગા. તેઓ બધા 0tુુષો િવશે äુ ં!ણ 

હતી? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ડ#. ___________________________________________________________________ 

8. નÅખૂાદને2સાર) આ <ણ Lવુાનોને રા!ના સેવકો તર#ક) જોયા ન8હ. તેમણ ેતેમન ેતેમના ભગવાન 

નોકરો તર#ક) ગણવામા.ં આનો અથI એ ક) (~લોક 28b) તેઓ _____________________ અને 
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તેમનામા ં_________ _______________ રા!ના આદ)શ અને ___________________ અથવા 

___________________ તેમના પોતાના ____________ િસવાય અAય કોઇ ભગવાનને બદલ ે

તેમના Qવનના ________________________________________________ માટ) તૈયાર હતા. 

9. ~લોક મા ંરા! íકુમના^ુ ંäુ ંહY ુ ં29? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. રા! શાkાખ, મેશાખ અન ેઅબેúેગો માટ) äુ ંકLુè? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

%%, ? 

#`\2?Qш$: ફર#, જો આ <ણેય Lવુાનો હતા, પણ 8કશોરો, તો તમ ેઅને મારા માટ) દ)વની િવzાCતુાના 

તેમના શé:તશાળ# 0રુાવા äુ ંછે? __________________________________________________________ 

 

># : 
 

1. મારા Qવનમા ંભùી Tાર)ય બળતી નથી. તઓે મારા િવzાસ, માર# માAયતાઓ અથવા મારા 

Qવનના ંઅOભુવો માટ) પડકારો હોઈ શક) છે. íુ ંક)વી ર#તે Qવી શxંુ? äુ ંíુ ંમારા Qવનને Cરુ*(ત 

કtંુ ÷,ં wથી મને Tાર)ય આવા કોઈ સા(ી આપનાર કસોટ#નો સામનો કરવો પડûો નથી? તો પછ# 

માtંુ Qવન äુ ંસા(ી આપ ેછે? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. íુ ંw સેવા આ0ુ ં÷ ંતેની સા(ી આ0ુ ંએ માટ) íુ ંäુ ંકર# શxંુ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

J%:<$%: હ) :m ુદ)વ સવIશé:તમાન, Yુ ંમારો દ)વ છે, íુ ંw દ)વની સેવા કtંુ ÷.ં મને તમારા િવzાસની એક 

શé:તશાળ# સા(ી તર#ક) બોલાવવા આવે 7યાર) તમે મને િવzાસ કરો. જો íુ ં^7ૃLનુો સામનો કtંુ તો પણ, 

મને નમÖુ ંનહÉ અન ેઅAય દ)વોની સેવા આપવી અથવા માનવ હાથથી બનાવેલી છબીની 0!ૂ કરવી નહÉ. 

તેના બદલ ેમને કહ)Ö ુ ં8હ}મત આપ ેછે ક) જો તમ ેમને બચાવશો નહÉ તો íુ ંતમારો સેવક ÷.ં આ Lવુા 0tુુષો 

અને åુબાની માટ) આપનો આભાર માનતા લોકોOુ ંQવન સદ#ઓથી નીચે છે. માર) Qવન આપને અAય 

લોકો માટ) સા(ી આપવી, કારણ ક) íુ ંભગવાન wOુ ંíુ ંસવેા કtંુ ÷.ં _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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$;"-,%;20к$: ડ)િનયલ 1:17 મા ંજણાવવામા ંઆçLુ ંછે ક) ડ)િનયલ તમામ :કારના 2વ+નો અન ે

2વ+નો સમQ શકશે. બી! બે :કરણમા ંરા! 2વ+ન ધરાવે છે અને 0છેૂ છે ક) તેના ñયોિતષીઓ તેને 

2વ+ન કહ) છે અન ેતેનો અથIઘટન કર) છે. :કરણના Pત Cધુીમા ંડ#એલએ 2વ+નOુ ંઅથIઘટન કLુè છે. રા! 

દાિનયેલ સમ( પરાßજત કર) છે અને તેન ેસAમાન આપે છે અને તેને અપIણ અને yપૂ સાથ ેરåૂ કર) છે. આ 

પાઠમા ંઅગાઉ વણIçયા ^જુબ રા! નÅખૂાદનેઝાર ડ)િનયલને ઉZચ 2થાન પર ^કૂ) છે અને તેના પર ઘણા 

ભેટો આપ ેછે. ત ેબાબલેોનના સમ< :ાતં પર શાસક બAયો છે અને તેના તમામ •ાની માણસોની 

જવાબદાર# સRપવામા ંઆવી છે. 
 

:કરણ 4 મા ંરા!ને બીજો 2વ+ન છે ક) તેમના રાñયમાનંા •ાની માણસોની કોઈ પણ અથIઘટન કર# શક) 

નહÉ. ફર#થી, તે દાિનયેલ પાસે આવે છે અને ડ#એલન ે0છેૂ છે ક) 2વ+ન äુ ંછે. ડ)િનયલ 2વ+નની અથIઘટન 

કર) છે, પરંY ુઆ વખતે ત ેરા!ને તેની સલાહ 2વીકારવા અને "Aયાયીપણાથી, અને તમારા અપરાધોને 

દ*લતો :7યે દયા કર#ન,ે તમારા પાપોને તોડ# નાખે છે, wથી તમાર# સ^ƒૃ] લબંાઈ લાગી શક) (દાનીયેલ 

4:27). " 

 

પછ# અBયાય 5 મા ંરા! બ.ેશા2સાર, નÅખૂાદને2સારના દ#કરાએ, પોતાના િપતાએ યVશાલેમમા ંદ)વના 

મ8ંદરમાથંી w પ◊થરો લઈ લીધા ંહતા ંતેમાથંી kા(ારસ પીવાથી, 8દવાલ પરના માનવ હાથની 

öગળ#ઓને åુએ છે. બે.શા2સારની પ7ની દાિનયેલ િવશે રા!ને જણાવે છે ક) તે પછ# તેમને લાવવામા ં

આવે છે. ડ)િનયલ રા!ને લખે છે ક) w બબેીલોનીયન સા™ાñયનો Pત દશાIવે છે. બ.ેશા2કાર આદ)શ આપે 

છે ક) ડ)િનયલ !બંલીમા ંકપડા પહ)ર) છે, એક સોનાની સાકંળ તેની ગરદનની આસપાસ રાખવામા ંઆવે છે, 

અને તેને રાñયમા ં<ી! સૌથી મોટા શાસક તર#ક) !હ)ર કયî. તે રા<ે બે.શા2સારન ેમાર# નાખવામા ંઆવે 

છે અને માદાર) દાર)ય રા!Oુ ંરાñય સભંાળે છે. 
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શાkાખ, મેશાખ અને અબેAગોનો િવzાસ મા< એટલા જ સા*બત થયો ન હતો પરંY ુતેમના િમ< ડ)િનયલની 

´]ા હતી. ફર# એકવાર, õૂિષત 0tુુષો પર#(ણ Qવન Qવતા ભગવાન નોકર છે w એક Qવન ^કૂવા 

પસદં. äુ ંઆ 0tુુષો આટલા õુiટતાથી વ7યાI? ડ)િનયલની તેમની સારવાર માટ)ની 0iૃઠmિૂમ äુ ંછે? 

 

એક íકુમના^ુ ંઅથવા કાયદો પર હ2તા(ર થયા પછ# તે રદ કર# શકાતી નથી, તેથી, ડ)િનયલના આરોપને 

શોધવા માટ) w લોકો બહાર આçયા હતા તે રા!ના નબળાઈ, તેમની પર :m ુહોવાની ઈZછા, અને 

íકુમના^ુ ંસાથે રા!ન ેફસાવતા હતા. રા! આ લેખમા ંäુ ંલખે છે ક) ડ)િનયલ નથી કર# શકતો અને ન 

રાખે? સમ2યા äુ ંહતી? 

 

પરંY ુડ#એલ તેના ભગવાનનો ઇAકાર કરશે નહÉ. તેમણ ેરા!ની આ•ા તોડ# અને સ! ^7ૃL ુહતી. wમ 

તમે આ અéHનપર#(ા ?ારા ડ#એલના વતIન અને પા<નો અ\યાસ કરો છો, ઇઝરાયલના દ)વ સાથેના તેના 

સબંધં પર િવચાર કરો. તે ભગવાન િવશે સા°ુ ંખબર äુ?ં ભગવાન સાથેના તેના સબંધંને િવકિસત કયાI 

પછ# તેમની િશ2ત äુ ંહતી? િશ2તબ] Qવન Qવવાના આશીવાIદોમાથંી એક äુ ંહY ુ?ં 

 

દાનીયેલે તેમન ેદ)વના િવzાC ુરા!ને સા(ી આપી હતી. ડ)િનયલએ રા!ન ેગર#બ અને Âiટ સલાહ આપી 

અને સલાહ આપી. કાળQ0વૂIક સાભંળો કારણ ક) િસ}હો વZચે રહ)તા હોવા છતા ંદાનીયેલે દ)વની xૃપા 

દશાIçયો હતો. 
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*1#9(: ડ#એલ Åકુ ઓફ સમ< સપના અન ેkFiટકોણો કહ)વામા ંઆવે છે. ત ેસપના અને kFiટકોણોની 

ભિવiયવાણીOુ ંઅથIઘટન પણ કહ)વામા ંઆવ ેછે અન ેછેવટ) તેમની પ8ર0ણૂIતા વા2તિવકતા બની !ય છે. 

ડ#એલ 6 મા ંªટ# પડûા, તેમ છતા,ં અમાર# પાસે એક !ણીતી બાઇબલ વાતાIઓ છે િસ}હની વાતાIમા ં

ડ)િનયલની વાતાI છે. બબેીલોન સા™ાñયનો Pત આçયો હતો અને હવે માડ#સ અને પિસ§યન લોકોએ જમીન 

પર શાસન કLુè હY ુ.ં રા! દાર)ય, મેડ), ડ)િનયલને !ણતો નહોતો. 
 

!U*/): વાચંો ડ#એલ 6 .  
 

к!#7: 
1. એક દાયકા માટ) ડ)8રયસ ?ારા 2થાપવામા ંઆવલેી સ2ંથાક#ય માળખાનો િવચાર કરો (છદંો 1-2). 

એ . ___________________________________ સમ< રાñયમા ંCયુોßજત કરવામા ંઆવી હતી. 

બી. <ણ _____________________ એ તેમના ઉપર શાસન કLુè wથી_____________________ 

________________________________________________________________________ 

સી. ડ#એલની mિૂમકા કઈ હતી (~લોક 3)? ____________________________________________ 

ડ#. äુ ંડ#એલ બધા અAય ઉપર અલગ? ______________________________________________ 

2. આ çયવ2થામા ંઈષાIનો સમાવેશ થતો હતો. સ< અન ેસચંાલકોએ äુ ંકરવાનો :ય7ન કયî હતો 

(~લોક 4)? _____________________________________________________________________ 

3. તેમ છતા,ં તેઓ ડ#એલ સામેના આરોપો માટ) મેદાન શોધવા માટ) અસમથI હતા ______________ 

________________________________________________________________________ 

4. માણસોએ દાિનયેલના સરકાર# બાબતોના વતIનમા ંદોષ શોધવાનો :યાસ કયî. તેઓએ äુ ંકરÖુ ં

જોઈએ તે સમજÖુ ં(~લોક 5 બી)? ___________________________________________________ 

5. રા!ને તેમની દરખા2ત äુ ંહતી (છદંો 6-7)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. રા!ને તેમOુ ંમન બદલવાથી અને íકુમના^ુ ંપા÷ ંલાવવા માટ), åૂથ äુ ંકરવા રા!ને કહ) છે 

(~લોક 8)? _____________________________________________________________________ 
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1#\2?Qш$: રા!એ íકુમના^ુ ંલે*ખતમા ં^„ૂુ ંછે. ત ેમે®સ અને પિસ§યનોનો કાયદો હતો ક) કોઈ 

દ2તાવેજ રદ ન કર# શકાય. 
 

1. જો તમે રા! હોત, તો äુ ંતમે આવા íકુમના^ુ ંબનાવવા અને તેના પર સહ# કર# શકશો? માનવ 

2વભાવની અપીલ äુ ંછે? __________________________________________________________ 

2. દ)ખીતી ર#તે, લોકોએ તેમના રા!ને ક)વી ર#તે ગæLુ ંછે? __________________________________ 

3. રા!એ આ િનણIય લેવાOુ ંકારણ äુ ંછે? äુ ંતે આ હ)રફ)ર એ:ટની અસરો જોવા િનiફળ જશ?ે _____ 

______________________________________________________________________________ 

4. દ)ખીતી ર#તે, સચંાલકો અને સëાઓ ?ષેના ઉÆેશ સાથ ેરા! પાસ ેઆçયા. તમે äુ ંિવચારો છો ક) ત ે

ડ#એલના અસાધારણ Kણુો (~લોક 3) િવશ ેછે wણે ઈiયાIને ઉëેßજત કયî અને તમેને ડ#એલની 

તરફ અAયાયથી કાયI કરવાની ધમક# આપી? __________________________________________ 

5. તમે કયા અ(રથી ઓળખી શકશો? રા!? સચંાલકો અન ેઅિધપિતઓ? ડ)િનયલ? તમારા િવચારો 

અને :િત*બ}બે શેર કરો: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

># : ડ#એલOુ ંQવન એક Aયાયી Qવન દશાIવે છે. ~લોક 4 કહ) છે ક) "તઓે _________________ માટ) 

_________________ અથવા કોઇ __________________ માટ) કોઈ ________________ શોધી શTા નથી, 

કારણ ક) તે ________________ હતા, અને __________________ અથવા _______________ તેમને મ¶યા 

નથી." 

 

1. કોઈ નોકર#દાતા ડ)િનયલને તેના માટ) કામ કરવા માગંતા નથી? પેઇડ કમIચાર# તર#ક) કામ કરતા 

અથવા 2વયસંેવક હોÆામા ંસેવા આપતા હોય તેÖુ ંતમારા પોતાના કામના નીિતમëાને Bયાનમા ં

લો. äુ ંએમ કહ# શકાય ક) તમારામા ંકોઈ દોષ અથવા Âiટાચાર નહ# મળે, કારણ ક) તમે વફાદાર 

અને ભરોસાપા< છો અને ન તો Âiટ ક) બેદરકાર#? _____________________________________ 

2. wમ તમે તમારા કાયIને Bયાનમા ંલો છો, તમે કયા (ે<ોમા ંડ#એલની કાયIિનiઠાને :િત*બ}*બત કરો 

છો? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કયા િવ2તારોમા ંતમે તમારા કાયI પયાIવરણમા ંçયé:તગત બદલાવOુ ં0નુઃ^.ૂયાકંન અને 

çયé:તગત પ8રવતIન કરવાOુ ંપસદં કર# શકો છો? ______________________________________ 

 

J%:<$%: હ) :m,ુ íુ ંદાિનયેલની :િત*બ}*બત થતા ંજ માર# પોતાની ßજ}દગી પર :િત*બ}*બત કરવામા ંમદદ 

કર# શકતો નથી. તમારા શNદ ?ારા તમે મારા પહ)લા ંએક ઈzર# કાયદા અOસુાર માણસOુ ંમોડ)લ સેટ કરો 
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wમOુ ંQવન અAય લોકો ?ારા જોવામા ંઆçLુ ંછે, રા!ઓ અને તનેા પરના અિધકાર#ઓ ?ારા પણ. મન ે

:મા*ણકપણે તમને સેવા આપવા માટ) સ87ય કરો અને આ7મિવzાસથી !ણો ક), માર# é2થિતને અOલુ(ીન,ે 

માtંુ Qવન એક સા(ી છે તમે અAય લોકોને તમાર# સાથેના સબંધંમા ંલાવવા માટ) ઉપયોગ કર# રXા ંછો. 

wમ wમ તમે માર# સાથ ેરXા છો તેમ íુ ંપણ તમને વફાદાર રહ# શxંુ ÷.ં મને તમાર# હાજર#થી ભર# દો, 

wથી íુ ંતમાર# મદદ કર# શxંુ નહÉ, પરંY ુમારા Qવનના બધા જ 8દવસો તમન ેઅને તમાર# ઇZછાઓન ે

“શુ કરવા ંકર#શ. ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

%%, 6 

*1#9(: 2ટ)જ સેટ કરવામા ંઆçયો છે. સચંાલકો અને અિધકાર#ઓએ íકુમના^ુ ંસાઇન કરવા માટ) રા! 

દાર)યને સહમત કયાI છે. w કોઈપણ <ી! 8દવસમા ંરા! િસવાય બી! કોઈની પણ 0!ૂ કર) છે, તે િસ}હોના 

Kફુામા ંફ¥ક# દ)વામા ંઆવે છે. એ ખાતર# કરવા માટ) ક) રા! પોતાના મનમા ંફ)રફાર નહÉ કર) અને તે ચા± 

ડ#એલ િવtુ] કરવામા ંઆવ ેછે અને તઓે આ<હ રાખ ેછે ક) íકુમનામા પર હ2તા(ર કરવામા ંઆવશે. 

આમ, મેદ)સ અને પિસ§યનOુ ંકાયદાOુ ંઅમલીકરણ થાય છે અને íકુમના^ુ ંરદ કર# શકાY ુ ંનથી. 
 

!U*/): પર ફર#થી વાચંો ડ)િનયલ 6.  
 

к!#7: 
1. ~લોક ^જુબ ડ#એલની વતIbકૂની પ]િત 10. _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. 8ડકલેનની આQવન Qવનમા ંäુ ંફરક હતો? ___________________________________________ 

 

J$7XY>Y: 
1. દાનીયેલે તેમની િશ2તબ] :ાથIના Qવન !ળવી રાôLુ ંતે ર#તે રા!ના íકુમોમા ંકોઈ તફાવત 

નહોતો. અમને કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) તે તેના ઉપરના માળે ગયો હતો ñયા ંબાર#ઓ યVશાલેમ તરફ 

ખોલવામા ંઆવી હતી. äુ ંતમે આ અસામાAય વતIન શોધી શકો છો? શા માટ)? ક)મ ન8હ? _________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. જો તમે !ણતા હોવ ક) તમ ેિસ}હને ફ¥ક# દ)વા માગંો છો, તો તમે äુ ં!ણી શકો છો? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મા< એક વાર નહÉ પરંY ુએક 8દવસમા ં<ણ વખત ત ેÊ ૂટંણે પડ#ને :ાથIના કર#. તેમણે હમંેશા ંકLુè 

તેમ જ તમેના ભગવાનનો આભાર માAયો. 7યા ંકોઈ :Ä હતો તે દ)વે પોતાના સમયના માગ© 

ભગવાન દ)વની સાથે આવવા દ)તા નથી. મન ેપોતાન ે0છૂ# લેવાની જVર છે, મારા ભગવાન 

ભગવાન સાથે મારા શાતં સમયના માગIમા ંw કઈ વ2Yઓુ મળે છે? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

># : 
 

1. ફ)રફાર અને પસદંગી íુ ંäુ ંકરવા માગંો છો? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. :ાથIનાના િશ2તને 2થાિપત કરવાથી આપણને લાલચનો ભોગ બન ેછે w આપણને િવ^ખુ થઈ શક) 

છે. :ાથIના, બધા પછ#, હાડI વકI છે! :ાથIનામા ંઆવ ે7યાર) આપણામાનંા ક)ટલાકને Qવન અન ે

^7ૃLનુી પ8રé2થિતઓમા ંધમક# આપવામા ંઆવી નથી પરંY ુઘણીવાર આપણી :ાથIના Y+ૃત થઈ 

!ય છે અને ઊ!I અને ઉ7કટ અભાવ છે. તમ ેડ#એલની :ાથIના િશ2ત િવશે äુ ં!ણ કરો છો? 

એ . તે Tા ં:ાથIના કરવા ગયા? ____________________________________________________ 

બી. તેમણ ેકઈ વખતે :ાથIના કર#? __________________________________________________ 

સી. :ાથIનાનો ^ગુટ äુ ંહતો? ______________________________________________________ 

ડ#. તેણે äુ ં:ાથIના કર#?___________________________________________________________ 

3. :ાથIના કરવા માટ)ની જHયા, :ાથIનાનો ^દુત, :ાથIનાનો સમય, અને આભારિવિધની :ાથIના કરવી 

:ાથIનાના િશ2તને !ળવવામા ંમદદVપ થાય છે. આ િવ2તારોમા ંíુ ંäુ ંકર# શxંુ ક) w માર# :ાથIના 

Qવનને :ો7સા8હત કરશે અને આશીવાIદ આપશ?ે 

એ. :ાથIનાની જHયા Tા ંછે? _______________________________________________________ 

બી. :ાથIનાનો મારો સમય Tાર) છે? _________________________________________________ 

સી. :ાથIનાની માર# ^ùુીમા ંäુ ંછે? ___________________________________________________ 

ડ#. માર# :ાથIનાની સામ<ી äુ ંછે? __________________________________________________ 
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к!#7: 

1. સચંાલકો અને સ< એક åૂથ તર#ક) !ય છે અન ેતેઓ äુ ંશોધી કાઢ) છે (~લોક 11)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ડ)િનયલ äુ ં:ાથIના કર) છે (~લોક 11)? _______________________________________________ 

 

69#/шZQ7: 11 ~લોકમા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક) ડ)િનયલ તેની પ8રé2થિતની ગભંીરતાથી વાક)ફ છે. તે 

!ણ ેછે ક) :ાથIનાનો સ87ય Qવન !ળવી રાખીને તેના Qવન જોખમમા ંછે. આ માણસો ડ#એલને મદદ 

માટ) ભગવાનન ેસાભંળે છે, w સ0ંણૂIપણ ેરા!ના íકુમOુ ંઉ.લઘંન કર) છે. જો તમ ેિવzને "સહાયતા" પછ# 

7ોસ-ર)ફરAસ નોટ)શન સાથે બાઇબલનો ઉપયોગ કર# રXા છો, તો Cચૂવેલ સબંિંધત માગî શોધવા માટ) 

સમય કાઢો. ~લોક 11 માનંા એક સદંભIમા ંગીતશાÿ 55:17 કહ) છે. ગીતશાÿ 55 પર વળો. ઇAડ):સ કાડI 

પર લખો અને છદંો યાદ રાખો 16-19. ડ)િવડના ગીત અને દાનીયેલની પ8રé2થિત વZચે તમે કઈ 

સામ<ીઓ જોશો? 

 

    ,)7 !-:%<   4#$;4 670;   4#$$(2$) J%:<$% 
 

કલમ 16 

 

  

 

કલમ 17 

 

  

 

કલમ 18 

 

  

 

કલમ 19 

 

  

 
 

к!#7: 
1. ડ)િનયલની :ાથIના સાભંળ#ન,ે સચંાલકો અન ેસëાઓએ રા!ને તમેની શાહ# íકુમ િવશે વાત કરવા 

કâુ.ં ~લોક મા ંનો8ટસ 12 ક) આ 0tુુષો ખાતર# કરવા માગંો છો ક) રા! íકુમના^ુ ંમાટ) મા*લક# લે 

છે. રા!ના જવાબ äુ ંછે? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. રા! મા< íકુમના^ુ ંછે પરંY ુતે રદ ન કર# શકાય છે ક) w કહ) છે મા<. એÖુ ંકહ)વાય છે ક), હવે આ 

માણસો રા!ને äુ ંકહ) છે (~લોક 13) ડ#એલ િવષ,ે આ યíદુાહથી આ દ)શિનકાલ? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

3. રા! પીડાદાયક છે, ___________ õુઃખી (~લોક 14). તમેણે ______________ ડ#એલને ન[# કLુè 

છે અને _________________________________________ Cધુી CõૂુણI Cધુી દર)ક :યાસ કયાI છે. 

4. હવે 0tુુષો åૂથમા ંરા! તર#ક) પાછા ફયાI છે. તઓે રા!ને äુ ંયાદ છે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. કાયદો સેટ કરવામા ંઆçયો છે. ડ)િનયલ િસ}હને ફ¥કવામા ંઆવે છે. રા! ફસાયેલા છે (~લોક 15): 

એ . ?ારા ________________________________________________________________ 

બી. ?ારા _________________________________________________________________ 

સી. ?ારા _________________________________________________________________ 

 
 

%%, ? 

1#\2?Qш$: તેથી, તમે રા! દાર)ય છો. તમારા મનમા ંäુ ંચાલશ?ે તમે માણસો, íુકમના^ુ,ં અને મે8દસ 

અને પિસ§યનના કાયદા ?ારા ફસાઈ ગયા છો. ડ)િનયલ, તમારા અસાધારણ Kણુો ધરાવતા એક માણસન,ે 

હવે િસ}હો ?ારા ^7ૃLનુી િન}દા કર) છે. ડ)િનયલ, w માણસનો તમે તમારા આખા રાñય પર 2થાપવાનો +લાન 

કયî છે તે ^7ૃL ુપામવાનો છે. તમારા નબળા પા<ને લીધે તમે તમાર# અહકંાર# િવચારથી છેતરાઈ ગયા 

હતા અને હવે ડ)િનયલ ^તૃ çયé:તની wમ સાર# છે. અન,ે તમે તેન ેજમીનના કાયદામાથંી બચાવવા માટ) 

અસમથI છો. ત ેદોિષત છે તમે તમાર# !તને 0!ૂ કરવા માટ) ભગવાન બનાçયા ંછે અને તમ ેતેને બચાવી 

શકતા નથી. તમે રા! હોઈ શકો છો પણ તમે પણ એક માણસ છો. તેથી, તમે ઑડIર આપો ડ)િનયલને 

તમારા છે.લા શNદો äુ ંહશ?ે _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

к!#7: 
1. રા! ડ)8રયસે દાનીયેલને äુ ંકâુ ં(~લોક 16)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. રા!એ 2વીકાLુè ક) દાિનયલેના દ)વ બચાવ (÷ટકારો) માટ) એક મા< આશા છે. ની વળો            

ગીતશાÿ 37: 39-40.  

એ. Aયાયીઓની ^éુ:ત Tાથંી આવે છે? ______________________________________________ 

બી. તે સમયે તેમના _____________________ છે __________________________________ 
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સી. ભગવાન ___________________________ તેમને અને _____________________ તેમને. 

ડ#. ભગવાન તમેને  માથંી äુ ંિવત8રત કર) છે(~લોક 40)? _____________________________ 

ઈ. તેમણ ેતેમને બચાવ ેછે કારણ ક) ___________________________________________ 

3. મા ંકઈ :87યા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી ડ#એલ 6:17? ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. રા! મહ)લમા ંપાછો ફયî અને રાત ગા¶યો (~લોક 18). તેમની રાતOુ ંવણIન કરો. ___________ 

_______________________________________________________________________ 

5. તેમણે સવાર) äુ ંકLુè :થમ વ2Y ુહતી? _______________________________________________ 

6. શNદ äુ ંતમને કહ) છે ક) રા!ને આશા હતી? ___________________________________________ 

7. સ7યOુ ં(ણ આવી ગLુ.ં તણેે ડ)િનયલન ેકâુ ં_______________________________________ 

(~લોક 20). તેણે äુ ં0છૂ” ુ?ં ________________________________________________________ 

8. રા! ડ)8રયસે દાનીયેલને તનેા :Äમા ંäુ ં2વીકાLુè? 

 એ. દાનીયેલે કોની સેવા કર#? ____________________________________________________ 

 બી. બચાવ માટ) ડ#એલની જ આશા કોણ હતી? _______________________________________ 

 

1#\2?Qш$: äુ ંતમને ત ેરસ:દ લાગે છે ક) આ બધા સમયથી અમ ેરા! અન ેતનેા માણસો સાથે 

સપંકIમા ંરહ# ગયા છ#એ પરંY ુડ)િનયલ અને િસ}હો સાથ ે^7ૃLનુી Kફુામા ંલાવવામા ંઆçયા નથી? અમે 

ડ#એલને äુ ંથઈ રâુ ંછે તે િવચાર#એ છ#એ, પરંY ુકદાચ તે કારણ છે ક) આપણે આ વાતાIનો Pત !ણીએ 

છ#એ ક) અમે ડ#એલ માટ) 7યા ંભય અન ેભયની ભાવના Kમુાવી છે. રા!ને ચો[સપણે ભય અને હોરરની 

લાગણી હતી તેમણ ેતેમના Qવનની સૌથી લાબંી રાિ<નો ખચI ડ#એલને äુ ંકરશે જો તેના ભગવાનએ 

દરિમયાનગીર# અને તેને બચાવતો ન હતો તેનાથી ડરતા હતા. 
 

1. દાિનયેલ િવશ ેઆપણે w શીôયા છે તેના :કાશમા,ં ડ#એલની Pદર äુ ંથઈ રâુ ંહY ુ,ં ñયાર) તે 

môૂયા િસ}હો ?ારા પકડાઈ ગયો અને ^7ૃLનુી િન}દા કર# હતી? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. શાkાખ, મેશાખ અને અબેAગોએ તેના િમ<ોની 8હ}મત ક)વી ર#તે સહન કર#? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. äુ ંતમને લાગે છે ક) ત ેદાઊદના અ^કુ 2મરણન ેયાદ કર# શક) છે, wણે પોતાના શ«ઓુ ?ારા 

અિવરતપણે પીછેહઠ કર# હતી? ગીતશાÿ 55: 16-19 અને ગીતશાÿ 37: 39-40 ની સમી(ા કરો. 

તમે äુ ંિવચારો છો ક) તે આશા અને આzાસન માટ) વળગી રહ)શે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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!U*/): પર ફર# વાચંો ડ#એલ 6: 21-28 

к!#7: 
1. રા! ડ)8રયસને દાિનયેલની :િત87યા äુ ંછે કારણ ક) ત ેિસ}હના ગનની xૃપાથી કહ) છે(~લોક 21-

22)? __________________________________________________________________________ 

એ. માય ગોડ ____________________________________________________________ 

બી. અને તે _____________________________________________________________ 

સી. તેઓ નથી ___________________________________________________________ 

ડ#. કારણ ક) íુ ંહતો _______________________________________________________ 

ઈ. મે કર# નાôL ુ_________________________________________________________ 

2. ડ#એલની અવાજ  પર Cનુાવણી વખતે રા!નો :િતભાવ äુ ંહતો(~લોક 23)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેનો ઓડIર äુ ંહતો? ______________________________________________________________ 

4. ñયાર) તેઓએ ડ#એલને ઉઠાવી લીધો 7યાર) äુ ંથLુ?ં _____________________________________ 

5. ના Pતે ડ)િનયલ િવશે äુ ંકહ)વાLુ ંહY ુ ં~લોક 23? _______________________________________ 

6. મા ંરા!નો આદ)શ äુ ંહતો ~લોક 24? ________________________________________________ 

7. ડ)િનયલ પર પરમેzરના ર(ણના ચમ7કારને િસ}હોના તીµ mખૂમરોની :શસંા કરવામા ંઆવી છે, 

ñયાર) તેઓએ માણસોને ખોટ# ર#તે દાિનયેલ પર આ(પે કયî હતો. મા ંäુ ંકહ)વામા ંઆçLુ ંછે ~લોક 

24? __________________________________________________________________________ 

8. રા! દાયાIએ દ)શના બધા લોકોને પ< લôયો. તેમણ ેએક નવા íકુમના^ુ ં!ર#. ~લોક બનાવલે 

િનવેદન äુ ંછે26 મા?ં _____________________________________________________________ 

પછ# તે કહ) છે ક) શા માટ) ... 

એ. માટ) તે છે ___________________________________________________________ 

બી. તેમના સા™ાñય ______________________________________________________ 

સી. તેમના શાસન ________________________________________________________ 

ડ#. તેમણે _______________________ અને ________________________________________ 

ઈ. તે _________________________ અને _____________________ ________________ અને 

________________________________________________________________ પર કાયI કર) છે 

એફ. w __________________________________ થી ________________________ ડ#એલ છે 

9. ~લોક 28 ડ)8રયસ (મેડ#) અને સાયરસ (ફારસી) ના શાસન દરિમયાન ડ)િનયલના Qવન Pગનેા 

સારાશંનો એક િનવેદન આપે છે. અમે äુ ંકâુ ંછે? _______________________________________ 
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#`\2?Qш$: કોઈકને “બૂ જ નાટ–ા7મક કંઈક ?ારા આવવાની ભાવના મળે છે. કાયદાએ ^7ૃLનુી માગણી 

કર# હતી પરંY ુદ)વની કબરમા ં<ેસ અન ેદયાથી શ8કતશાળ# િવwતા તર#ક) આવે છે અને Qવન આપે છે! 

વy ુઆપણે ભગવાન િવશ ેવy ુ!ણવા અમે તેમન ે:મે અને તેમના નામ પર ફોન wઓ તરફ :ેમ અન ે

કtુણા સાથે કામ åુઓ. äુ ંદ)વે દાિનયેલન ેવચન આ+Lુ ંક) િસ}હના મR બધં રાખવામા ંઆવશ?ે ચો[સપણે 

નથી! äુ ંદ)વ ેકોઈ ચમ7કા8રક ર#તે દખલ કર# હતી ક) wથી રા!ને કાયદો છોડવામા ંઆવશ ેw દાનીયેલને 

બચાવવા માટ) રદ ન કર# શકાય? ચો[સપણે નથી! ડ)િનયલ ફ:ત તે પહ)લા ંજ આવી શક) ક) wમન ેતેમણ ે

મદદ માટ) 0છૂ#ને :ાથIના કર#. ગીતશાÿ 50:15 આપણને યાદ અપાવ ેછે ક), "^~ુક)લીના 8દવસે મને 

બોલાવો; íુ ંતમને િવત8રત કર#શ અને તમે મન ેસAમાન કરશો. "જો ડ#એલ િસ}હોના લોકોએ ખાyુ ંહોય 

અથવા શાkાખ, મેશાખ અન ેઅબેAગોએ ભùીમા ંસળગાçLુ ંહોત તો äુ ંઆ જ શNદો સાચો હશ?ે 

 

äુ ંઆપણે પરમેzર પર િવzાસ રાખીએ છ#એ કારણ ક) આ માણસો માનતા હતા ક) ^7ૃLમુા ંપણ આપણ ે

ઈCનુા 2વગIના િપતાના હાથમા ંપહRચાડ#äુ?ં ઈCનુે પણ મોતનો સામનો કરવો પડûો હતો કારણ ક) તનેે 

સëા અથવા ^7ૃLનુી સëા ધરાવતી çયé:ત સામે ખોટ# આરોપ ^કૂવામા ંઆçયો હતો. તેમણ ેપણ, ^éુ:ત 

માટ) તેમના હ)વનલી િપતાને :ાથIના કર# હતી (મે◊L ુ26:39), પરંY ુતેમણે િવત8રત કરવામા ંઆવી ન 

હતી. તેઓ ^7ૃL ુપાcયા. દાનીયેલ અને ઈC ુવZચે મોટો ફરક છે. દાનીયેલOુ ંબચાવ એ રા! અન ેઅAય 

લોકોની સા(ી હY ુ ંપરંY ુઈCનુા મરણ એ બધા માનવ!ત માટ) ÷ટકારાનો કાયI હતો! તેમOુ ંસ0ંણૂI 

આ•ાપાલન, પણ ^7ૃLમુા,ં તમામ લોકોના બધા જ ખોટા કાયî પર િવજય હતો. ^7ૃL ુ?ારા અને કબરમાથંી 

તેને ઉછેરવાના િપતાના કાયI ?ારા, િપતાએ !હ)ર કLુè ક) તે સમયથી w લોકો ઇC ુપર ભરોસો રાખ ેછે, 

તેમના 0<ુન ેનરકમા ંશાzત ^7ૃLથુી િવત8રત કરવામા ંઆવશે અન ે2વગIમા ંતેમની સાથે હમંેશ માટ) 

Qવશે. 
 

J%:<$%: હ) :m ુદ)વ સવIશé:તમાન, તમે દાિનયેલના Qવનમા ંશé:ત અને શ8કતથી વ7યાI હતા. અમને 

યાદ છે ક) તમાર# રાતે િસ}હની ગભાIશયની કબરમા ંરાતે તેના પર ર)ડ› ુ ંહY ુ.ં માર# öખો ખોલી åુઓ ક) 

તમાર# ઉમર મારા Qવન પર ર)ડવામા ંઆવી છે. મન ેતમારા િવzાસની xૃપા આપો અને મારા Qવનમા ં

તમને સા(ી આપવી તર#ક) íુ ંતમારા અસાધારણ Kણુો દશાIÖ ુ ં÷.ં મને Âiટાચાર અથવા બેદરકાર# ન મળ# 

શક). äુ ંíુ ંબી!ઓને િવzસનીય બનાવી શxંુ ÷ ંw õુiટ લોકોની આ´ય તર#ક) માર# પર õુબIળ થવા દ)શ ે

wઓ દોિષત ઠર) છે અન ેખોટ# ર#તે દોિષત ઠર) છે. માtંુ Ñદય બધા માટ) તમાર# ભલાઈ !હ)ર કરવા માગંે 

છે. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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*1#9( 

 

ઇઝરાયલ લોકો દ)શિનકાલ હતા. અહાzરેોશ (ઝેર):સસ - <ીક) એ ફારસી સા™ાñયનો રા! હતો. એ2તેરની 

વાતાI શV થાય છે, ñયાર) રા! અહાzરેોસે ક)ટલાક 8દવસો Cધુી ઉજવણી કર# હતી. તહ)વારમા ંäુ ંથLુ ંએ 

!ણવા, એ2તર, એક Lવુાન દ)શિનકાલ કર)લા યíદુ# છોકર#ને રા!ના ઘર) લઇ આçયા હતા? અને એ2તરને 

તે ÿી બનવાની કોિશશ કર# હતી ñયાર) તેણીના લોકોની ધમક# આપવામા ંઆવી હતી? ઈzરના પસદં 

કર)લા લોકોનો નાશ કરવા માટ) રચાયેલ ઘોર +લોટ äુ ંહતો? 

 

આ થોડા vૂંકા :કરણો એક રસ:દ +લોટ અન ેરસ:દ અ(રો સાથે ભરવામા ંઆવે છે. આ çયé:તઓના 

Qવનમા ંઅન ેતેના ?ારા કામ પર ભગવાનનો હાથ åુઓ મોદIખાય, એ2તેર, રા! અહાzરેોશ wવા પા<ો, 

અને ખલનાયક હામાન ેક)વી ર#તે જોડાયેલા હતા? wઓ તેમના છે માટ) ઈzરOુ ંઅમોઘ :ેમ શોધો તેમOુ ં

પા< Aયાયી છે. તેમની સëા અAયાયીઓના માગîનો નાશ કર) છે અને તેના અનૈિતક :ેમથી Aયાયીઓને 

અિનiટથી ર(ણ મળે છે. 
 

િવજય એ ભગવાન છે. 0રુ#મ એક યíદુ# તહ)વાર છે w િવજયની ઉજવણી માટ) 2થાપવામા ંઆવે છે, યíદુ# 

ઇિતહાસમા ંઆ સમયન ેયાદ રાખવાOુ ં8દવસ. દર)ક પઢે#ના દર)ક શહ)રમા ંદર)ક :ાતંમા ંદર)ક xુvંુબ યાદ 

રાખÖુ ંક) ભગવાન äુ ંકLુè! 
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*%' ? 

%%, ) 

!-V9/: અમે એ2થર નામની છોકર#ની વાતાIનો અ\યાસ કરવાOુ ંશV કરવા તયૈાર છ#એ. તેની વાતાI 

ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ Åકૂ ઑફ એ2થરમા ંકહ)વામા ંઆવી છે. Åકુ ઓફ ડ)િનયલમાનંા પા<ોની wમ, ઇઝરાયલની 

ક)દની સમય દરિમયાન એ2થર ફારસી સા™ાñયમા ંરહ)તા હતા. આ વાતાI ¬ામા, રોમાસં, ષડય<ંથી ભર)લી 

છે, wમ ક) એક વાતાI w ´ેiઠ-વેચાણની નવલકથામા ંવાચંી શક) છે. તથેી, ચાલો :ારંભ કર#એ! 
 

*1#9(: આ વાતાI અનેક શNદોથી શV થાય છે w તમારા માટ) અ!ણી હોઇ શક) છે. રા! ઝેર)é:સસ એ 

ફારસી સા™ાñયના શાસક છે, wમા ંભારતથી xુશ માટ) 127 :ાતંોનો સમાવશે થાય છે, w આw ઉëર 

ઇથોિપયા અથવા ઉપલા નાઇલ :દ)શ તર#ક) ઓળખાય છે. મોટાભાગની વાતાI સા™ાñયની રાજધાની 

Cસુામા ંશાહ# મહ)લમા ંથાય છે. હવે અમે ઉભા થઈન ેચાલી રXા ંછ#એ, ચાલો વાતાI સાથે :ારંભ કર#એ. 
 

!U*/): એ2તેર 1: 1-22 વાચંો. નRધ: અહાzરેોશ, wને ઝેé:સIસ તર#ક) પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, તે 

ડ…8રયસ 1 અને 0<ુ સાયરસ ધ <ેટનો પૌ< છે. તેમનો 0<ુ હતો આતાIહશા:સI III. 
 
 

к!#7: 
1. રા! અહાzરેોશે એક ભોજન સમારંભ આ+Lુ.ં તેમના આમિં<ત મહ)માનો કોણ હતા (~લોક 2-3)? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

2. છ મ8હના  માટ) :દશIનમા ંäુ ંછે(180 8દવસ)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ñયાર) આ 8દવસો 0ણૂI થયા 7યાર) તેમણે એક ભોજન સમારંભOુ ંઆયોજન કLુè હY ુ.ં 

એ. આ ભોજન સમારંભ છે.લા ક)ટલો સમય હતો? ______________________________________ 

બી. ભોજન સમારંભમા ંકોણ આમિં<ત થયા હતા? ______________________________________ 

સી. ભોજન સમારંભ Tાથંી થLુ?ં ____________________________________________________ 

4. છદંો 6-7 બગીચાના Cશુોભનની CુદંરતાOુ ંવણIન કર) છે. રા!ના ઉદારતા  äુ ંવણIçLુ ંછે(~લોક 7-

8)? ___________________________________________________________________________ 
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5. તમારા પોતાના શNદોમા ંવણIવો ક) તમે પ(ની ક.પના ક)વી છે: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. રા! અહાzરેોશની પ7ની, રાણી વા~તીએ એક ભોજન સમારંભ પણ આ+Lુ ંહY ુ ં(~લોક 9). કોણ 

તેના ભોજન સમારંભ માટ) આમ<ંણ અપાLુ ંહY ુ?ં _______________________________________ 

7. તે સાતમી 8દવસ છે (~લોક 10). રા! äુ ંછે?___________________________________________ 

8. અbશુાસનની આ•ા äુ ંછે? ________________________________________________________ 

એ. રાણી વા~તી પહ)રવા äુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________ 

બી. શા માટ) ત ેઆવી હતી? ________________________________________________________ 

9. વા~તીએ તેમના આમ<ંણન ે2વીકાLુè નકાLુè રા!ની :િત87યા äુ ંહતી? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. છદંો 13-14: વા~તીના આ•ા પાળવાનો ઇનકાર કરવા બાબતે રા! અહાzરેોસે äુ ંસલાહ આપી 

હતી? _________________________________________________________________________ 

11. ચચાI હ)ઠળ :Ä äુ ંછે (~લોક 15)? ___________________________________________________ 

12. મે^કુ)ન, સાત ઉમરાવો પૈક#ના એક, સમ2યાને સમ!વી (છદંો 16-18). વા~તીએ w બનાçLુ ંછે ત ે

äુ ંછે? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. મcLકુન :2તાવના  äુ ંકLુè(~લોક 1 9-20)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. જવાબ äુ ંહતો (~લોક 21)? ________________________________________________________ 

15. શાહ# íકુમના^ુ ંäુ ંહY ુ?ં ___________________________________________________________ 

16. રા! ક)વી ર#તે ખાતર# કર) છે ક) દર)કને સમQ શકાય? ___________________________________ 

 

1#\2?Qш$: ભય એ હતો ક) ÿીઓ તેમના પિતઓન ેિધ[ારશે અને તે અનાદર અને િવરામ સા™ાñયમા ં

:બળ રહ)શે. રા!ના આ•ા એવી હતી ક) બધી મ8હલાઓ તેમના પિતઓને આદર આપશ ેઅને દર)ક માણસ 

પોતાના પ8રવાર પર શાસક હોવો જોઈએ. િનઃશકંપણ,ે મૅcLકુાનની સલાહ આwના સ2ંxૃિતઓમા ંઘણાને 

લાગણીશીલ :િત87યા પેદા કરશે. ક)ટલાક સ2ંxૃિતઓમા ંઆદર છે તે કંઈક છે. અAય સ2ંxૃિતઓમા ંઆદરની 

માગણી કરવામા ંઆવે છે અને બી!ઓ ?ારા તનેે રåૂ કરવામા ંઆવે છે. 
 

1. રાણી વા~તીએ રા!ની આ•ા નકાર# કાઢવામા ંવાજબી હતા? ક)મ અથવા ક)મ નહÉ? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઉમરાવોના ભય અને *ચ}તા માAય હતા? ક)મ અથવા ક)મ નહÉ? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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># : શNદ આદર Bયાનમા ંલો. 
 

1. તેમાથંી ક)ટલાક કોણ íુ ંઆદર કtંુ ÷?ં ________________________________________________ 

2. ક)ટલાક લોકો કોણ મને માન આપ ેછે? _______________________________________________ 

3. મને ક)વી ર#તે ખબર છે ક) તેઓ મન ેઆદર કર) છે? તેઓ äુ ંવાત કર) છે ક) માન આપે છે? ______ 

______________________________________________________________________________ 

4. äુ ંબે લોકો વZચ ેઆદર બનાવે છે? __________________________________________________ 

5. એવી ક)ટલીક બાબતો કઈ છે w થવાOુ ં:િતબિંધત છે? ક)ટલીક વ2Yઓુ ક) w લોકો વZચ ેમાનનો 

નાશ કર) છે? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

%%, 6 

*1#9(: એ2થરની વાતાI શV થઈ છે. :કરણ 1 સમ2યા :ગટ કર) છે રા! ઝેર)é:સસ (અહાzરેોસ) એ 

સા™ાñયની સપંિë :દિશ§ત કર# અને િવશાળ બગીચામા ંભોજન સમારંભ યોñLુ.ં રાણી વા~તીએ રા! અન ે

તેમના ઉમરાવો વZચે િવ(પે ઉભો કયî. વા~તીએ રા!ની આ•ા પાળવાનો ઇનકાર કયî હતો અન ેતેના 

પિત અને તેના નશામા ંમહ)માનો સમ( દશાIવવામા ંઆçયા હતા. રા! :7યેની તેની આ•ાOુ ંઉ.લઘંન 

કરવામા ંઆવYુ ંહY ુ ંઅને સમ< દ)શમા ંમ8હલાઓની વતIbકૂોને વટાવીને િવ2ફોટ થવાની શTતા હતી. 
 

રા!એ શાહ# íકુમના^ુ ંબહાર પાડ›ુ ંહY ુ ંક) વા~તી ફર# તેમની હાજર#મા ંઆવવા માટ) નહોતો. શાહ# 

íકુમના^ુ ંમાડ) અને પિસ§યનના કાયદામા ંલખાLુ ંહY ુ ંઅને તે Tાર)ય રદ નહÉ થાય. રા! પણ વા~તીની 

બીQ મ8હલાને પો*ઝશન આપવાOુ ંહY ુ,ં w તેના કરતા ંબહ)તર હતી. હવે અમાર# વાતાI સાથે દોડ) છે  

:કરણ 2. 
 

!U*/): વાચંો એ2તેર 2: 1-18. 
 

к!#7: 
1. રા!ના çયé:તગત હાજર#ની યોજના äુ ંહતી (છદંો 1-4) ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ં5-7 વાતાIમા ંરåૂ કરવામા ંઆવે છે w બ ેનવા અ(રો છે. તઓે કોણ છે અને તેમના 

સબંધંો äુ ંછે? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મા ંએ2તેરના દ)ખાવ િવશે äુ ંકહ)વાLુ ંછે ~લોક 7? _______________________________________ 
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4. એ2થર એ 8ક.લામા ંઅને રા!ની મહ)લમા ંલાવવામા ંઆવેલી એક છોકર# હતી. તેમણે હ)અમ માટ) 

જવાબદાર હતી w çયઢંળ હ)ગાય ની તરફ)ણ Qતી હતી. એ2થરની ખાસ સારવાર  äુ ંહતી(~લોક 

9)? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

ડ#. ___________________________________________________________________ 

ઈ. ___________________________________________________________________ 

5. એક વાત એ2તેર “.ુલી ન હતી. તે äુ ંહY ુ ં(~લોક 10)? __________________________________ 

6. સમજણ0વૂIક, મોદIખાય એ2તેરને w થLુ ંતે Pગે *ચ}િતત હતો, તે પછ#, તેમણે તેન ેઉછેર કયî, wમ 

ક) તે તેની દ#કર# હતી. મોદIખાયએ ક)વી ર#તે તેની *ચ}તા çય:ત કર# હતી (~લોક 11)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

તે માનવા માટ) કારણ છે ક) તે હમIના કોટIયાડIમાથંી તેમની સાથે વાતચીત કર# શ„ુ ંહY ુ.ં 

7. 8ક}ગ ઝેર):સસ  મા ંઆવવા માટ) તેમના વળાકં આçયા તે પહ)લા ંLવુા xુમા8રકાઓની સારવાર äુ ં

હતી(~લોક 12)? _________________________________________________________________ 

8. તૈયાર# કયાI પછ# તે અAય ઉપપ7નીઓ સાથે રહ# ન હતી 7યા ંCધુી તે નામથી બોલાતી હતી (~લોક 

14). સારવાર અને રાહ જોવાના સમય દરિમયાન અમ ેએ2થર િવશે äુ ંશીખી શક#એ          

(~લોક 15 બી)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. એ2થરને રા! ઝેર):સસમા ંલાવવામા ંઆવે છે (~લોક 16). એ2તેર  મા ંરા!નો :િતભાવ äુ ં

હતો(રા!ઓ 17-18)? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

J$7XY>Y: 
 

1. :કરણ બેમા ં<ણ વખત એÖુ ંકહ)વામા ંઆવે છે ક) એ2થર તરફ)ણમા ંQ7યો હતો. 

એ. કલમ 9 જણાવ ેછે ક) એ2થરને _____________________ ગcLુ ંઅન ેતે _______________ 

______________________________________________________________________________ 

બી. ~લોક 15 જણાવ ેછે ક) એ2થર _______________________________________________ 

સી. ~લોક 17 મા ંઅમન ેકહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) રા! એÀથમા ં_______________________ હતી ... 

અને તે અAય કોઈ પણ xુમા8રકાના કરતા ં______________________________________ અને 

_______________________________________________________________________ વy ુહતી 

2. wમ wમ તમે આ શNદો પર :િત*બ}*બત કરો છો, તમે આ Lવુા છોકર#Oુ ંસાર äુ ંછે? તેના öત8રક 

પા< િવશે આપણ ેäુ ંશીôયા? ______________________________________________________ 
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3. ઝેર):સસ અન ેતેમના Pગત હાજર# Cુદંર છોકર#ઓ ઇZછતા હતા ~લોક મા ં7 એ2થર ફોમI અને 

લ(ણોમા ંતર#ક) Cુદંર તર#ક) વણIવવામા ંઆવે છે. ઘણા Lવુા xુમા8રકા ભેગા થયા હતા. િનઃશકંપણે, 

તેઓ બધા Cુદંર અને Cુદંર હતા અને 2વVપો હતા. હåુ Cધુી, રા! અAય ÿીઓ કોઈપણ કરતા ં

વy ુએ2થર આકષાIય હતી äુ ંતેણીને ભીડ ઉપર ઊભા છે, તેથી વાત કરવા? äુ ંતણેીને વy ુઆકષIક 

બનાવી?_______________________________________________________________________ 

4. äુ ંતમે એ2તેર wવા લોકો !ણો છો? કદાચ તેઓ પાસ ેબધી બાX સÃદયI નથી પરંY ુતેઓ અAય 

બધા કરતા તમારા માટ) વy ુઆકષIક છે. _________________________________________ 

 

>R(%*$: સેAટ પીટર Cુદંર ÿીઓ વણIવે છે. 

1. 1 પીતર 3: 1-6 વાચંો. આ પéં:તઓ પ7નીઓ સબંોધવામા ંઆવે છે ક)ટલાક શNદ "આ•ાકાર#" 

અથવા "િવષય" માટ) તમામ :કારની લાગણીઓ અન ે:િત87યાઓ ઉભા કર# શક) છે. પીટર એક 

Cુદંર મ8હલા વણIન કરવા માટ) વાપર) છે ક) w ચાર શNદો પર Bયાન ક)FAkત કરવા માટ) તમને 

0છૂવામા ંઆવે છે: 

એ. ~લોક 2: ____________________________ અને ________________________________ 

બી. ~લોક 4: ____________________________ અને ________________________________ 

2. જો તમે આ પéં:તઓ વાચંી રXા હોવ તો, આ Kણુોન ેતમે ક)વી ર#તે સબંધંમા ંરહ)લા મ8હલાઓના 

Qવનમા ં0રુાવો આપશો? _________________________________________________________ 

3. જો તમે િપતા અથવા વાલી છો, wમ ક) મોદIખાય, તમે તમાર# 0<ુી / Lવુાન છોકર# / 8કશોર વયે 

આ Kણુોને ઓળખવા અન ેતેOુ ંપાલન કરવા માટ) äુ ંકર# શકો? 

4. જો તમે આ પéં:તઓ વાચંતા ÿી છો, તો આ શNદોથી તમે ક)વી ર#તે સમથIન અને પડકાર ધરાવો 

છો? ___________________________________________________________________________ 

5. તે Lવુાન છોકર#ઓ / દ#કર#ઓ / તtુણો કોણ છે, તમે તેમની 87યાઓ અને વતIન બનંેમા ં

:િત*બ}*બત öત8રક Cુદંરતા તરફ Bયાન આપીને :ભાિવત કર# શકો છો? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

J%:<$%: અમને બધા માટ) ^~ુક)લ છે ક) äુ ં0tુુષો ક) ÿીઓ :િત*બ}*બત કર) છે ક) તમે અમારામા ંQવી રXા 

છો, આપણે કોણ છ#એ, સાV ä]ુતા અન ેઆદર, અથવા ન™તા અને શાતં આ7મા અમારા :િતકાર શાતં. 

િવzOુ ંતમાtંુ :કાશ હોÖુ,ં w સÃદયI, સપંિë, શé:ત અન ેસપંિëના બાX *ચŒો પર તOેુ ંBયાન ધરાવે છે. 

અમને માફ કરો ñયાર) અમે હક#કત એ છે ક) અAય અમાર# 87યાઓ અને અમારા વલણ ?ારા :ભાિવત છે 

õૃFiટ Kમુાવી. અમને બધા માટ) િવન™તા અને આ•ાપાલન તમારા વલણ ક) wથી તમે એકલા અમારા  
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?ારા મ8હમા આપવામા ંઆવે છે. ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

%%, < 

!U*/): એ2થર 2:19 વાચંો ?ારા એ2થર 4. 
 

[(%(%9: આ વાતાI હમણા ંઅસગંત લાગે શક) છે પરંY ુતે mલૂી નથી. 
 

1. મા ંäુ ંવાતો થાય છે એ2થર 2: 1 9 -23? 

એ. મોદIખાય Tા ંહતા? ___________________________________________________________ 

બી. તેમણ ેäુ ંવાતચીત સાભંળ#? ____________________________________________________ 

સી. તેણે કોન ેકâુ?ં _______________________________________________________________ 

ડ#. એ2તેરએ રા!ને äુ ંકâુ ં7યાર) äુ ંથLુ?ં ____________________________________________ 

2. :કરણ 3 એ હામાનની રåૂઆત કર#ને શV થાય છે, wમને રા! સAમાનની ¡ચી સીટમા ંઉછેયાI 

હતા. લોકો નમન અને હામાનને સAમાન આપવાOુ ંહY ુ;ં તેમ છતા,ં મોદIખાયે રા!ની આ•ા  નો 

જવાબ äુ ંહતો(~લોક 2)? __________________________________________________________ 

3. મોદIખાયના વતIનને કારણે “બૂ જ જગાડ›ુ ંહY ુ ંશાહ# અિધકાર#ઓ સમQ શTા નહોતા ક) શા માટ) 

તેઓ રા!ની આ•ા પાળે ન8હ. તેઓએ હામાનને 0છૂ”ુ ંક) äુ ંઆ યíદૂાOુ ંવતIન સહન કરશે (~લોક 

4). મોદIખાયના વતIનથી હામાન K2ુસ ેથઈ ગયા હતા. હામાનની યોજના  äુ ંછે(~લોક 6)? 

______________________________________________________________________________ 

4. ~લોક 7 મા,ં તે 8દવસો ન[# કરવા માટ) પૌર (ઘણા)ં ભર) છે ñયાર) યíદુ#ઓનો નાશ થશે. લોટ 

:થમ મ8હનામા ંmિૂમકા ભજçયો હતો અન ેબાર મ8હનાના મ8હનામા ં0અુર અથવા ઘbુ ંપડ›ુ ંહY ુ.ં 

તેનો અથI એવો થયો ક) એક વષI કરતા ંઓછા સમયમા ંહમાનાની યોજના હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

યોજનાની તેન ેસમ!વવા માટ) હાતIન રા! :સ:સIન ેäુ ંકહ) છે (છદંો 8-10)? _________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. રા! ?ારા !ર# કરવામા ંઆવેલી આ íકુમ મળેવવા માટ) હામાન િતજોર# °કૂવવા તૈયાર હતો 

(~લોક 9). રા! હામાને äુ ંકહ) છે (~લોક 11)? _________________________________________ 

6. છદંો મા ં12-15 આ ઓડIરો લોકોની ભાષામા ંલખાયા હતા. 

એ. ઓડIર äુ ંહતા? _____________________________________________________________ 
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બી. તાર#ખ äુ ંહતી? ____________________________________________________________ 

સી. સીલ äુ ંહY ુ?ં ______________________________________________________________ 

ડ#. રા! અને હામાનનો ^ડૂ äુ ંહતો? ______________________________________________ 

ઈ. Cસુાના લોકોOુ ં^ડૂ äુ ંહY ુ?ં ___________________________________________________ 

7. મોદIખાયની આ•ા  પર :િત87યા äુ ંહતી(~લોક 1)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. સમ< દ)શમા ંયíદૂ#ઓ શોક (~લોક 3) ___________________________________________ અને 

_____________________ સાથે, અને ______________________ હતા. ઘણા ________________ 

અને _____________________________________________ મા ં^કૂ) છે___________________. 

9. એ2થરની :િત87યા äુ ંહતી (~લોક 4)? _______________________________________________ 

10. હઠચ  માટ) તેણીનો ઓડIર äુ ંહતો(~લોક 5)? __________________________________________ 

11. હથશે મોદIખાયથી äુ ંશીôયા (~લોક 6-8)? ____________________________________________ 

12. મોદIખાયએ હથYુનંે એ2તરને äુ ંકરવાની સલાહ આપી હતી (~લોક 8)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. હથાખે એ2તેરને !ણ કર# ક) તેણે w બyુ ંશોધી કાઢ”ુ ંછે. મા ંએ2તેર શેની સમ2યા છે ~લોક 11? 

______________________________________________________________________________ 

14. તેણી કહ) છે છે.લા વ2Y ુäુ ંછે? _____________________________________________________ 

15. મોદIખાય એ2તેર  ને પાછો મોકલે છે તે શNદ äુ ંછે(~લોક 12-14)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. મોદIખાયએ આ 2પiટતા કર# હતી ક) કોઇ પણ આ આ•ાથી છટક# શકશે ન8હ, રાણી એ2તર પણ 

નહÉ. ના Pતે મોદIખાયના શNદો એ2થેરને લખવામા ંઆçયા છે ~લોક 14: __________________ 

________________________________________________________________________ 

17. જવાબ એ2તર äુ ંમોદIખાય મોકલે છે (છદંો 15-17)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

1#\2?Qш$: વાતાIના રહ2યમય મકાન છે. હામાન શé:ત અને :િતiઠા માટ) môૂયા છે. તે એક દ)વતા 

તર#ક) માનવામા ંઆવે છે, Ê ૂટં*ણLુ ંઅને સAમાિનત કર) છે. મોદIખાય, બીQ બાåુ, કોઈ માણસન ેનમન કરશે 

એ !ણીન ેક) મોદIખાય એક યíદૂ# છે, હામાનનો K2ુસો તેના 0વૂI<હનો “લુાસો કર) છે અને સમ< યíદુ# 

!િતનો નાશ કરવાનો માગI શોધે છે. રા! çય*ભચારથી હામાનને પોતાની સહ#ની રÉગ આપે છે wથી, 

હામાનને પોતાની સëા આપતા લોકો સાથે કર) છે. 
 

એ2તેર તેના પિત, રા! અને હામાને વZચે થઈ રહ)લી çયવહારથી અ!ણ છે. મોદIખાય મોતન ેભે8ટત 

કરતો હતો અને તેના કપડાનંે öC ુપાડતો હતો અન ેશોકના વÿો અને રાખન ે^કૂ) છે અને શહ)રમા ંમોટ)થી 
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અને કપટથી રડ) છે. એ2થર äુ ંથઈ રâુ ંછે તે !ણવા માગંે છે. હવે અમ ેહામાનન ેયíદુ# લોકોના િવનાશથી 

ઘરેાયેલા છ#એ અને એ2થરને ખબર પડ# છે ક) ñયા ંCધુી તેઓ લોકો તરફથી કામ કર) નહÉ તેઓ બધાને 

માયાI જશે. ત ેજ સમયે તે !ણ ેછે ક) ñયા ંCધુી રા! CવુણI રાજદંડ લબંાવતો નથી 7યા ંCધુી તેOુ ંQવન 

Qવતં છે. આ વાતાIને વy ુતીµ બનાવવા માટ) અમને કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) રા! ઝેર):સસે <ીસ 8દવસ 

Cધુી એ2તેર માટ) નથી બોલાçયા. 
 

$U2: ભગવાન યાxબૂના દ#કરા જોસેફ અને હવે એ2તરને સëા અને :ભાવના પદમા ંલાçયા હતા wથી 

ઘણા લોકોના Qવન બચાવી શકાય. 
 

1. લખો ઉ7પિë 50:20 –“______________________________________________________” 

2. એ2તેર 4:14 લખો – “_______________________________________________________” 
 

જોસેફ અને એ2તેર બનંે એવી જHયાઓ પર લાવવામા ંઆçયા ક) wનો તઓે ઈરાદો ન હતો, ઇßજ+ત અને 

ક)દમાથંી અO7ુમે તેમ છતા ંબનંે :ભાવ અને સëા નRધપા< é2થિત માટ) Kલુાબ. બનંેએ અAય લોકો સાથે 

તરફ)ણ કર# હતી જોસેફ પોટ#+ફર સાથે મળ#, wલર, અને છેવટ) રા! પોતે સાથે. એ2તેર, બીQ બાåુ, 

હ)નગાય, નોકરો, અને wણે તેને જોયો, ખાસ કર#ને રા!, તેની તરફ)ણમા ંમળ#. wમ wમ ભગવાન જોસેફ 

સાથે હતી અને તેમન ેસફળતા આપવામા ંwથી તઓે એ2થર સાથે હતી અને તેન ેરા! તરફ)ણ મåૂંર. 
 

>#  JW$0: wમ તમ ેએ2તેર અને મોદIકાઇના Qવન પર િવચાર કરો છો, તેમ તમે તમારા Qવનમા ં

äુ ંકર# શકો તે એક એ;+લક)શન છે? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

%%, ? 

!U*/): વાચંો એ2તેર 5 અને 6. 
 

к!#7:  
1. ઉપવાસના <ી! 8દવસ ેäુ ંથLુ ં(એ2તેર 5: 1-2)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. CવુણI રાજદંડ એ2તેરની બહાર રાખવામા ંઆçયો હતો. એ2તેરની િવનતંી äુ ંહતી? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

8ડનર આમ<ંણ થોડ# િવ*ચ< લાગ ેછે? äુ ંતેણ ેરાણી અને તેના િમ< હામાને રાિ<ભોજન માટ) 

આમ<ંણ આપવા તેના Qવનનો ખતરો ઉઠાçયો હતો? 
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3. રા! પાલન કરવા આYરુ હતા. અને રાિ<ભોજન સમય ેતેણે એ2તરને તનેી અરQ માટ) 0છૂ” ુ.ં આ 

વખતે તેનો જવાબ äુ ંહતો (છદંો 7-8). __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

તેથી તેણે રાQના^ુ ંઆપવાOુ ંકâુ ંઅને આ વખતે તેણે રા!ના :Äનો જવાબ આપવાOુ ંવચન 

આ+Lુ.ં 

4. કલમો 10-14 હમાના Ñદયને દશાIવે છે  ~લોકમા ંતેણ ેäુ ંબગાડ›ુ ં11? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ~લોકમા ંશેના િવષે બડાઈ કર# શક) હામાન 12? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. તે äુ ંબગાડ›ુ ંહY ુ ંત ેબyુ ંજ હોવા છતા ં તેનો નાશ કયî હતો(13 મી ~લોક)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તેની પ7ની અને િમ<ોના ઘમડં# સલાહકાર  äુ ંહતો(~લોક 14)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. તેથી હામાન આ Cચૂનથી “શુ છે અન ેફાસંીની રચના કર# હતી. તેમ છતા,ં એ2તેર 6: 1 :માણ,ે એ 

રા<ે મહ)લમા ંäુ ંચાલી રâુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. રા!એ äુ ંશોBLુ?ં ________________________________________________________________ 

તેણે äુ ં0છૂ” ુ?ં __________________________________________________________________ 

10. હામાન મા< કોટIમા ંદાખલ થયો હતો અન ેરા!એ તેન ેમાટ) બોલાçયા. તેમણ ેહામાનને äુ ંકâુ ં

(~લોક 6)? _____________________________________________________________________ 

11. હામાન કોણ માનતો હતો ક) રા! સAમાન કરવા માગે છે? ________________________________ 

12. હામાને äુ ંકâુ ં(~લોક 7-9) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. હામાન  મા ંરા!નો આદ)શ äુ ંહતો(~લોક 10)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. મા ં*ચ< äુ ંછે ~લોક 11? __________________________________________________________ 

15. પછ# મોદIખાય રા!ના દરવાw પાછો આçયો અને હામાન ઘર) ગયો. તેની ^kુા હવે äુ ંછે? તેણે 

તેની પ7ની અને િમ<ોને äુ ંકâુ?ં ____________________________________________________ 

16. w લોકોએ હવે તેમને સલાહ આપી હતી તે પહ)લા ંહામાનના િવનાશની ભિવiયવાણી (~લોક 13)? 

______________________________________________________________________________ 

17. અહકંારને ફર# એક વખત હામાને Tાથંી લાçયો (~લોક 14)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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#`\2?Qш$: હામાનને યíદૂ# ^ળૂના એક માણસ મોદIખાય અને હામાનને િધ[ારતા માણસની સAમાનની 

રા!ના િવનતંીથી તÆન અપમાન થLુ ંછે. મોદIખાય શાહ# ઝ\ભો પહ)ર#ને શહ)રની શેર#ઓમા ંલઈ ગયા અન ે

રા!ના !જરમાન ઘોડોન ેતેના માથા પર રાજવી ઢોળાવ સાથે સવાર# કર#, અને હામાને !હ)ર કLુè ક), "આ 

માણસ wન ેરા! સAમાિનત કરવા ચાહ) છે તેના માટ) આમ કરÖુ ંજોઈએ!" 

1. આ Tા ંતો માણસ માટ) સાર# પ8રé2થિત હતી? 

એ. મોદIખાય äુ ંઇZછે છે, w સAમાન અને માAયતા :ા+ત કર)લા ર2તાઓ તરફ દોર# !ય છે? 

મોદIખાય ખર)ખર äુ ંકરવા માગતો હતો? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 બી. હામાન äુ ંઈZછે છે? તેમણે ખર)ખર પોતાને માટ) äુ ંક.પના હતી? _____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. એ2થર 5: 9 મા ંમોદIકાઇએ હામાનમા ંK2ુસે ઉઠાવવાની તાકાત બતાવી એક માણસની Pદર તમે 

આ :કારOુ ંતાકાત äુ ંકરો છો? મોદIખાયની તાકાતની તાકાતની Yલુના કરો ક), હામાનએ પોતાની 

સપંિë, તેના ઘણા ં0<ુો અને સવI ર#તે રા!ને તેમને સAમાન આ+Lુ ંહY ુ ંઅન ેતે ક)વી ર#તે અAય 

ઉમરાવો અને અિધકાર#ઓ  કરતા ંતેમને ¡ચો કયî ત ેદશાIવે છે(એ2તેર 5:11). ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

># : અમે આ વાતાIનો અ\યાસ કર#એ 7યાર) äુ ંઅમારા માટ) એ;+લક)શન બની !ય છે? 

 

1. ગો.યાથ તેની તાકાતમા ંગવI લે છે. હામાનએ તેમની સપંિëમા ંગવI કLુè. અમે äુ ંશેખી છે? ______ 

______________________________________________________________________________ 

2. આ માગîમાથંી :ો7સાહનના શNદોનો આનદં માણો: 
 

 !-:%<    J0M!%"$$% шF:0 
 

ગીતશાÿ 34: 2 

 

 

ગીતશાÿ 44:8 

 

 

1 કોરÉથી 1:31 

 

 

ગલાતી 6:14 

 

 

એફ)સી 2: 8-9 
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69#/шZQ7: િયમ©યાહ 9: 23-24 મા ંશé:તશાળ# શNદો જોવા મળે છે: "આમ ભગવાન કહ) છે ..." 

ઇAડ):સ કાડI પર આ બે પéં:તઓ લખો અન ેતેમન ેયાદ રાખવા માટ) પડકાર આપો. આ કલમો આપણન ે

યાદ કરાવે છે ક) આપણે પોતાને િવશે બડાશો નહÉ પરંY ુઅમે ભગવાનમા ંગવI લઇ શક#એ છ#એ, íુ ંતે w 

છે અને w તે કર) છે તનેામા ં“શુી છે, એટલે ક) અિવરત :ેમ, Aયાય અને સ–ણો! 
 

%%, @ 

!U*/): વાચંો એ2તેર 7  
 

к!#7: 
1. અમે લગભગ અOમુાન કર# શક#એ ક) વાતાI ક)વી ર#તે સમા+ત થઈ રહ# છે. :કરણ 7 મા ંઅમે 

હામાન, રા! ઝેર):સસ અને એ2તેર સાથે મળ#ન ેડાઇિન}ગ શોધીએ છ#એ. ફર#થી, રા! એ2તેરને 

તેની અરQને રåૂ કરવા માટ) 0છેૂ છે રાણી એ2તેરના જવાબનો સારાશં (છદંો 3-4)? ___________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. રા! એ !ણÖુ ંમાગંે છે ક) માણસ એ કંઈ કર# શક) છે! એ2થર પોતાની ઓળખ !હ)ર (~લોક 6). 

________________________________________________________________________ 

3. હામાન ભયભીત છે. રા! પોતાના વાઇન નહÉ અને બગીચામા ંબહાર હ)ડ. હામાને ઘાતક äુ ંછે 

ચાલ (પéં:તઓ 7-9)? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. રા!એ äુ ંજોLુ ંહY ુ ં(મો 8.)? ______________________________________________________ 

5. હામાનOુ ંભાિવ äુ ંછે (છદંો 9-10)? __________________________________________________ 

િવલન ^7ૃL ુપાcયો છે Aયાય કરવામા ંઆવે છે. તેના ^7ૃLથુી રા!Oુ ંરોષ ઓ÷ ંથઈ ગLુ ં(~લોક 

10). :ામા*ણકતા :વત© છે! 
 

>R(%*$: Aયાયી બાબતો િવષે બાઇબલ äુ ંશીખવ ેછે તે જોવાનો આ સારો સમય છે. અમે શીખવવામા ં

આવેલી તમામ બાબતોની ચકાસણી કર# શકતા નથી પરંY ુઆપણ ે!ણી શક#એ ક) સZચાઈ ક)વી ર#તે 

આપણા પર અને અમારા પિવ< અને :ામા*ણક ભગવાન સાથેના સબંધં પર લાK ુપડ) છે. 
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!-:%<        JW    2$$a, 

 

ગીતશાÿ 119: 137 

 

Aયાયી કોણ છે? 

 

 

ગીતશાÿ 32: 1-2; Vમી 4: 6-8 

 

 

કોણ Aયાયી કરવામા ંઆવે છે? 

 

 

2 કોરÉથી 5:21 

 

 

કોણ અમને :ામા*ણક બનાવે છે? 

 

 

 

રોમનો 3: 21-24; 8ફ*લપી 3: 9 

 
 

äુ ંઆપણે કાયદાOુ ંAયાયી છ#એ 

(આપણે äુ ંકર#એ છ#એ) અથવા 

િવzાસ ?ારા (wમને આપણ ે

માનીએ છ#એ)? 

 

 

રોમનો 1:17 

 

 

આપણે ક)વી ર#તે !ણી શક#એ ક) 

ઈzર) આપણને Aયાયી બનાçયા 

છે? 

 

 

 

ગીતશાÿ 9: 4, 8; 23: 3; 34:15; 

37:25; હબા[ુક 2: 4 

 

 

ઈzર) Aયાયી લોકો માટ) w વચનો 

કયાI છે તે äુ ંછે? 

 

 

J%:<$%: લગભગ ક.પના કર# શક) છે ક) ગીતશાÿ 143 એ મોદIખાય અને એ2તેરની :ાથIના હતી, કારણ 

ક) તેઓ w પ8રé2થિતનો સામનો કર# રXા હતા ત ેસાથ ેxુ2તી કર# હતી. યíદુ#ઓના િવનાશ માટ)નો íકુમ 

રા! ?ારા હ2તા(ર કરવામા ંઆçયો હતો અને સમ< દ)શમા ંિવખેર# નાખવામા ંઆçયો હતો. લોકોની એક 

મા< આશા એ2તેરના હાથમા ંહતી ક) wણ ેપોતાOુ ંQવન જોખમમા ં^„ૂુ ંઅન ેરા! સાથ ેવાત કર#. 

:ાથIનામા ંઆ ગીતના શNદો પર િવચાર કરો અન ેછદંોને ઓળખો. 
 

1. ભગવાન, íુ ંદયા માટ) તમે tુદન. તમે એકલા વફાદાર અને :ામા*ણક છો માtંુ öકન કરો ન8હ. 

તમારા માટ) દયા⁄ નથી. (~લોક: _______________) 

2. õુ~મન સતત મને પીછો કર) છે íુ ંકચડ# ÷.ં íુ ં^તૃકોના Pધકારમા ંQવી રXો ÷.ં માર# આશા 

નબળા વધી રહ# છે. મારા Ñદય ભય ?ારા કબw થયલે છે. (~લોક: ______________) 
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3. મને mતૂકાળ યાદ છે અને તમારા હાથમા ંw કંઇ કLુè છે તે િવશ ેિવચાર કરો. હવે ફર# મારા હાથ 

મારા આ7માને સતંોષવા માટ) તમે પહRચશો. (~લોક: ________________) 

4. મને ઝડપથી જવાબ આપો íુ ંભયાવહ ÷ ંíુ ંઆશાના શNદ સાથે !Kતૃ થઈશ. તમારા :ેમ Tાર)ય 

િનiફળ !ય છે íુ ંતમને એકલા પર િવzાસ કtંુ ÷ ં(~લોક: __________________) 

5. મને w ર#તે જવા જોઈએ ત ેમને બતાવો મારા શ«ઓુથી મને બચાવો તમાર# ઇZછા કરવા માટ) 

મને શીખવો. મને 2તરની જમીન પર દોરો (~લોક: ______________) 

6. તમાર# :િતiઠા જોખમમા ંછે મારા Qવનન ે!ળવી રાખો ઓ :ામા*ણક, મને બચાવો મારા 

õુ~મનોને શાતં કરો. મારા õુ~મનો નાશ. íુ ંતમારો સેવક ÷.ં (~લોક: ________________) 

 

%%, A 

!U*/): વાચંો એ2થર 8-10  
 

к!#7: 
1. રા! એ2તેર અને મોદIખાય પર äુ ંઆપે છે (એ2તેર 8: 1-2)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. એ2તેર રા! સમ( ફર#થી આવે છે. તે äુ ં0છેૂ છે (છદંો 3-6)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. રા!એ મોદIખાયન ેäુ ંકરવાOુ ંકâુ ં(છદંો 7-8)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મોદIખાય એક જ સમયે કામ કLુè હY ુ!ં બોલાવવામા ંઆવેલા બધાન ેતેમના આદ)શો äુ ંહતા (છદંો 

9-19)? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. છદંો મા ં11-14 અમે સા™ાñય યíદૂ#ઓ માટ) આદ)શે આપવામા ંઆવી હતી બરાબર äુ ંકહ)વામા ં

આવે છે. äુ ંિનL:ુત કરવામા ંઆçLુ ંછે w તેમના ર(ણ માટ) 0tંુૂ પાડ) છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. äુ ંતમે મોદIખાયને તેના વાદળ# અને સફ)દ વÿોમા ંક.પના કર# શકો છો, મોટા સોનાના તાજ 

પહ)યાI છે અને દંડ લેિનનના !બંલી ઝ\ભો પહ)યî છે? äુ ંએક સાઇટ છે ક) w હોÖુ ંજ જોઈએ! છદંો 

મા ં15-17 ઉજવણી વાતાવરણમા ંવણIવ ેછે ક) w બધા શNદો ર)ખા8ંકત. 

7. :કરણ 9 એ 8દવસન ેફા2ટ-ફોરવડI કર) છે ક) wનો નાશ થાય છે. તેના બદલ ે8દવસને તÆન અલગ 

ર#તે વણIવવામા ંઆવે છે. અમે છદંો મા ંäુ ંકહ)વામા ંઆવે છે 1-10? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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નRધ કરો ક) મોદIખાય િવષ ેäુ ંકહ)વામા ંઆçLુ ંછે. તમેની શé:તમા ંવધારો થયો અન ેતેમનાથી 

ડરતા, ઉમરાવો, અિધપિતઓ, ગવનIરો અને બધા જ જ+ત થયા. રા!ના મહ)લમા ંતેનો :ભાવ 

મહાન હતો. તેમની :િતiઠા :ાતંમા ંફ)લાઇ હતી. 

8. પણ રા! ઓડIર લવેાOુ ંદ)ખાયા નRધ કરો ક) તેણ ેએ2તરને ~લોકમા ંäુ ં0છૂ” ુ ં12. "હવે તમાર# 

ઇZછા äુ ંછે?" તેણે તેન ેäુ ંજવાબ આ+યો? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

અને, આ•ા હાથ ધરવામા ંઆવી હતી (પéં:તઓ 14-15). 

9. છેવટ), _________ માયાI ગયા પછ# (~લોક 16) તેઓએ આરામ કયî અન ેતેને ઉજવણી અને 

આનદંનો 8દવસ બનાçયો! યíદૂ# લોકો 8ક}ગ ઝેર):સસના આ સા™ાñય હ)ઠળ Qવતા હતા તે 

આ7મક આ7મણની સમજણ મેળવવાની શVઆત થાય છે. તઓે મ8હનાના ચૌદમા ં8દવસે આરામ 

પાcયા. Cસુામા,ં તેમ છતા,ં તેઓએ _____________________________ 8દવસ પર આરામ આ+યો. 

10. એક યíદૂ# ર! 2થાપવામા ંઆવી હતી; 8દવસો 0રુ#મ  કહ)વાતા હતા(એ2તેર 9:26). 

એ. 8દવસો Tાર) ઉજવવામા ંઆçયા હતા (~લોક 21)? ___________________________________ 

બી. યાદ રાખÖુ ંલોકો äુ ંહતા (~લોક 22)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સી. 8દવસ ક)વી ર#તે જોવામા ંઆવે છે (~લોક 22)? 

i. _________________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 

11. છદંો મા ં23-28 ઘટનાઓ ઇિતહાસ 0નુરાવિત§ત કરવામા ંઆવી હતી અન ે8દવસો 2થાપના 

કરવામા ંઆવી હતી અને દર)ક પેઢ# ?ારા દર :ાAત અને દર)ક શહ)રમા ંદર)ક xુvંુબ ?ારા યાદ 

હમંેશા. એ2તેર અને મોદIખાય ?ારા પ<ની 0Fુiટ મળ# અને રાñયના :ાતંોમા ંમોકલવામા ંઆçયો. 

તે નRધÖુ ંરસ:દ છે ક) કોણ સëા ધરાવે છે અન ેwણ ેíકુમના^ુ ંબનાçLુ ંહY ુ ં(છદંો 29-32). અમ ે

એ2તેર 10 મા ંશીખીએ છ#એ ક) રા! ઝ:ેસIસે રા!ને બી! 2થાને મોદIખાય બનાçયો હતો! 

મોદIખાય યíદૂ# લોકો ?ારા ઉZચ સAમાનમા ંરાખવામા ંઆçયો હતો કારણ ક) ... 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

 

1#\2?Qш$: મોદIખાયના :ભાવ પર કોઈ અસર કર# શકતા નથી પરંY ુતેના પર અસર કર) છે. તેમણ ે

:થમ બાળકને વધતા એ2થરને :ભાિવત કયાI. એ2થરને તેની આસપાસના લોકોની તરફ)ણ કરવામા ંઆવી 

હતી મોદIખાયનો :ભાવ શાહ# મહ)લમા ંલાવવામા ંઆçયો હતો કારણક) તેમણે રા!ના Qવનન ેCરુ*(ત 

રાôયો (એ2તેર 2: 1 9 -23) અને હåુ Cધુી õુiટ હામાન (એ2તેર 3: 1-2) માટ) Ê ૂટંણને નમન કરવાનો 

ઇનકાર કયî હતો (એ2તેર 3: 1-2). 
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1. wમ wમ વાતાI :ગટ થાય છે, મોદIખાયના :ભાવને સમ< દ)શમા ંÊસૂી ગયેલી બાબતોનો િવચાર 

કરો. ____________________________________________________________________ 

2. અમે બધા એવા લોકો છ#એ w અAય લોકોને :ભાિવત કર) છે. કોણ તેમના Qવનમા ંતમાર# 

હાજર#થી :ભાિવત છે? ____________________________________________________________ 

3. w ર#તે તમારા Qવનમા ંતમેની પર અસર થાય છે તે äુ ંછે? તે અAય લોકો પર અસરમા ંક) નહÉ ત ે

તમારા Qવન પરના તમારા :ભાવ પર äુ ંછે તેનો :Ä નથી. 

 એ. નૈિતકતા ____________________________________________________________ 

 બી. ^.ૂયો ______________________________________________________________ 

 સી. અ(ર ______________________________________________________________ 

 ડ#. અAય _______________________________________________________________ 

 ઈ. અAય _______________________________________________________________ 

4. આના પર :િત*બ}*બત કરવા માટ)નો બીજો :Ä કદાચ હોઈ શક): íુ ંમાtંુ Qવન અAય લોકોન ેäુ ં

આપવા માKંુ ં÷?ં äુ ંમાtંુ Qવન, w અAય લોકો વાચંતા હોય તેવા પ<મા ંબનલેા શNદો તર#ક), w íુ ં

વાતચીત કરવા માKંુ ં÷ ંત ે:માણે Cસુગંત છે? ________________________________________ 

5. äુ ંમાtંુ Qવન અિધxૃત છે? íુ ંw સદં)શા આ0ુ ં÷ ંત ેíુ ંકોણ ÷ ંતે સારથી Cસુગંત નથી? _________ 

______________________________________________________________________________ 

6. એ હક#કતને 2વીકાર#ને ક) íુ ં:ભાવશાળ# çયé:ત ÷,ં w ર#તે íુ ંમારા Qવનને વy ુહ)Y ુઅને હ)Yથુી 

Qવી શxંુ ÷,ં તે ર#તે ઈzર# કાયદા અOસુાર ર#તે તે :ભાવનો ઉપયોગ કરવા માટ)ની ર#તો શોધી 

રહ# છે? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

J%:<$%: એ2તેરની Åકુની Pદરની ઘટનાઓની સમી(ા કરવા માટ) સમય આપો. નRધ કરો ક) મોદIખાય 

અને એ2તરના Qવનમા ંપરમેzરના Aયાયીપણાને અસર કર) છે. તમારા Qવન પર ઈzર# કાયદા અOસુાર 

:ભાવ ધરાવતા લોકો માટ) આભાર આપો. તમારા Qવન ?ારા :ભાિવત હોય તેવા લોકોનો ઉછેર કરો. 

તેમના પા<ને શોધો કારણ ક) તમે સભાનપણે અAય લોકોને :ભાિવત કરવાOુ ંચાg ુરાખો છો. _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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પ8રચય 

 

તે સમય હતો. ઇઝરાયેલની ક)દમાથંી વધાર) હતી તે Kલુામો તેમના વતન પાછા જવા માટ) સમય હતો. 

િસëેર વષI પસાર થયા હતા. äiુક રણ:દ)શમાનંો :વાસ ^~ુક)લ અને લાબંા હતો. તેથી, તેઓ પાછા ફયાI 

7યાર) તેઓ äુ ંશોધી કાઢ–ા? ઇમારતો, તેમના ઘર અને જમીનની é2થિત äુ ંહતી? કંઇ બચી હતી? િસëેર વષI 

ચા.યા જવાનો લાબંો સમય હતો. બyુ ંનાશ અને અપિવ< કરવામા ંઆવી હતી. બyુ ંખડં)ર હY ુ.ં તઓે 

યVશાલેમના શહ)રને 0નુઃબી.ડ Tાથંી શV કરશે? તેઓ નાણાક#ય óોતો, માનવશé:ત અને સામ<ીઓ 

Tાથંી શોધી શકશ?ે 

 

ભૌિતક માળખા ં0નુઃિનમાIણ :ોw:ટનો જ એક ભાગ હતો. Qવનના અAય પાસાઓ તેમજ કાયIની જVર છે. 

કૌvંુ*બક Qવન બદલાLુ ંહY ુ.ં દ)શિનકાલ ક)ટલાક ઇઝરાયેલ જમીન પર પાછા ન કરવા માટ) પસદં પ8રવારો 

પથરાયેલા હતા Yટૂ)લી સબંધંો સબંધંોમા ંજોવામા ંઆçયા ંહતા ંઅને મ8ંદરનો નાશ તેમને તમેના ભગવાન 

સાથેના Yટૂ)લા સબંધંની યાદ અપાવતો હતો. તઓે તેન ેmલૂી ગયા હતા અને Kલુામીમા ંQçયા હતા. 
 

તમે äુ ંકરશો? äુ ંતમ ેપાછા આવો છો, ભલે તમે તમારા માતાિપતાને બદં#વાન વખતે જAcયા હોય? äુ ં

ઇઝરાયેલ પાછા લાવશ?ે ભગવાન સાથેના તમારા સબંધંને Bયાનમા ંલો ક) wણ ેતમારા 0વૂIજોને ઇßજ+તની 

Kલુામીમાથંી છોડાçયા હતા અને હવે તમને ફારસી ક)દમાથંી છોડાçયા છે. wમ તમ ેતમાર# અ\યાસ ચાg ુ

રાખો છો, åુદા ંåુદા ંçય8કતઓના Qવનમા ં:વશેવાનો :યાસ કરો છો, નેતાઓ, wઓ હવે વડ#લો, કાર#ગરો 

અને :વાસીઓ હતા. ઘર) આવવા માટ) તમને ફરજ ક)મ છે? 
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*%' @ 

%%, ) 

 

*1#9(: એઝરા Åકુ ઓફ ઇઝરાયલના ઇિતહાસOુ ંચાg ુછે. 537 બી.સી. પિશ§યાના રા! સાયરસના 

શાસનકાળ દરિમયાન, ઈzર) પોતાના લોકોને દ)શિનકાલમાથંી બહાર લાવવા અન ેવચનના દ)શમા ંપાછા 

લાવવાOુ ંશV કLુè હY ુ,ં w જમીન તેમણ ેસદ#ઓ અગાઉ ઈŸાહ#મ અને તેના વશંને વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં 

એઝરા Åકુ ઓફ ઓપિન}ગ :કરણોમા ંઘણી çયé:તઓનો ઉ.લેખ કરવામા ંઆવશ ેપરંY ુફર# એકવાર, બધા 

અ!æયા નામોથી િનરાશ ન થÖુ.ં તમન ેયાદ આવશે ક) નÅખૂાદને2સાર બબેીલોનીયન રા! હતા wણે 

ઈóાએલીઓને બદં#વાન બનાçયા હતા. થોડા સમય બાદ બાબેલોનીઓએ માદાય-પિસ§યન ?ારા Qતી લીyુ ં

હY ુ ંઇઝરાયલના ઇિતહાસમા ંઆ સમયગાળા દરિમયાન સાયરસ, ડ)8રયસ અને ઝે:સIસે <ણ રા!ઓનો 

શાસન કLુè છે. ઝVNબાબલે અને એઝરા બે અ<ણી યíદુ# નેતાઓ છે. 
 

એઝરાના આ દસ :કરણોમા ંઆવર# લેવામા ંઆવતી ક)ટલીક સામ<ી નબંરો, વશંજો અને અAય નામોની 

C*ૂચ છે. એક અAય પડકાર એ રા!ઓ અન ેઘટનાઓની ઘટના7મ છે. નામો, સôંયાઓ અને સમય7મ, 

જોક), અમારા અ\યાસ માટ) યોHય મા8હતી નથી. ઊલટાOુ,ં એઝરા Åકુમા ંઈzરના હાv્Iસ અને Qવનમા ં

ભગવાન અન ેતેમના લોકોના Qવનમા ંભગવાનOુ ંBયાન રાખે છે કારણ ક) તે અŸાહમ અને તેમના 

વશંજોને તેમOુ ંવચન 0tંુૂ કર) છે. 
 

!U*/): 2 7ોિનક.સ 36: 22-23 વાચંીને આ અ\યાસ શV કરો. એઝરા 1 વાતાI ચાg ુરાખવા માટ) k~ય 

Cયુોßજત કર) છે. એઝરા 1 વાચંો અને એઝરા 2-છદંો 1-2, 68-70 માથંી આ પસદં કર)લી છદંો. 
 
 

к!#7:  
1. તરત જ અમને કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) િયમ©યાહની ભિવiયવાણી 0રૂ# થવાની છે. જો તમાર# 

બાઇબલમા ં7ોસ-ર)ફરAસ હોય તો, િયમ©યાના શNદ પછ# આપવામા ંઆવલેા સદંભIન ેåુઓ. િયમ©યાહ 

25: 11-12 એ સદંભî પૈક#ના એક તર#ક) યાદ# થવાની સભંાવના છે આ પéં:તઓ વળો.  

એ. ક)દમાથંી _______________________________ વષI વધાર) છે. :mOુુ ંવચન 0ણૂI થવાOુ ંછે. 

બી. પિશ§યાના રા!, _____________________________, એ ઘોષણા કરવાની છે (એઝરા 1: 1). 
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સી. જો ત ે8ક}ગ સાયરસ અને તેની !હ)રાત નથી અન ેતે િયમ©યાહ અને તનેી ભિવiયવાણી નથી, 

તો તે ^ôુય પા< કોણ છે અને તે äુ ંકર) છે (~લોક 1)? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન રા!ના ઉજવણીનો ઉપયોગ કરવાના છે (સાયરસ) wમણે બાબેલોનીઓ પર િવજય 

મેળçયો છે અને તમેના સા™ાñયમા ંવધારો કયî છે રા!ની ઘોષણા åુઓ (છદંો 2-4): 

એ. રા! äુ ંકરવાના છે (~લોક 2)? ________________________________________________ 

બી. શા માટ) ત ેઆÖુ ંકર# રâુ ંછે? _________________________________________________ 

સી. આ બાયંધર# Tા ંથવાOુ ંહY ુ?ં _________________________________________________ 

ડ#. કોણ કામ કરતો હતો (~લોક 3)? _______________________________________________ 

ઈ. :ોw:ટ માટ) ફડં કોણ હY ુ ં(~લોક 4)? ____________________________________________ 

 

>R(%*$: ફારસી રા!ન ેઇઝરાયલના આ ભગવાન મા< અAય દ)વ હતા તે Bયાનમા ંરાખÖુ ંઅગ7યOુ ં

છે એક મ8ંદર બાધંવાની તમેની ઇZછા ઈóાએલના દ)વ, એક સાચા પરમેzરOુ ંમ8ંદર બનાવવાOુ ંન હY ુ.ં 

એક મ8ંદર બાધંવા માટ) તમેની માAયતા 2વીકાર# રXા હતા ક) દ)વે તેન ે"0◊ૃવીના સવI રાñયો" આ+યા 

હતા. તેમણે બાબેલોન સા™ાñય પર િવજય મેળçયો હતો. 2વગIના દ)વને °કુવણીના :કાર તર#ક) મ8ંદર 

બનાવÖુ,ં તે હવે તેમની ફરજ હતી, અથવા તેની િનમbકૂ હતી. 
 

к!#7: 
1. યVશાલેમમા ંકોઈ પણ યíદુ# લોકોને મ8ંદર બાધંવાની ªટ મળ#. જવાબો તૈયાર કરવા માટ) કયો 

શNદો વાપરવામા ંઆવે છે (~લોક 5)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પડોશીઓએ તમામ :કારના માલસામાન, પäધુન અન ે—#વીલ તકોમાOં ુસાથે મકાન યોજનાન ે

નાણા ં0tંુૂ પાડવામા ંમદદ કર#. 8ક}ગ સાયરસે äુ ંફાળો આ+યો હતો (~લોક 7)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 વાચંવા માટ) સમી(ા કરવા 2 રા!ઓ 24:13 અન ે25: 13-17.  

3. ________________________________________________________, યíદૂાના રાજxુમાર, રા! 

સાયરસ ?ારા ગવનIર બAયા અને ખ!નચી ?ારા આપવામા ંઆçLુ ંહY ુ ંતે તમામ :યાસ માટ) 0રૂ# 

પાડવામા ંઆવી હતી. રા! નÅખૂાદનઝેાર ?ારા મ8ંદરમાથંી õૂર કરવામા ંઆવેલા લખેોને પરત 

કરવા બદલ તે જવાબદાર હતો. નRધ: શે~બા2સાર બબેીલોનીયન નામ હY ુ ંઅને એÖુ ંમાનવામા ં

આવે છે ક) તે યí8ૂદયાના રા! યહોયૈ*ચનના પૌ< હોવાને કારણે તેમને રાજxુમાર તર#ક) 

ઓળખવામા ંઆવ ેછે. એÖુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે ક) ઝtુNબાબેલ તેમના હ#“ ુનામ હY ુ.ં (એઝરા 2: 2 

åુઓ.) 
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J$7XY>Y: દર)ક જણ ગયા નથી äુ ંતમને આ†યI થાય છે? äુ ંતમને એમ નથી લાગYુ ંક) ક)દમાથંી 70 

વષI પછ# દર)ક જણ છોડવા માટ) આYરુ હશ?ે એક પેઢ#ના ^7ૃL ુપાcયા હતા. દર)ક જણ વચનના દ)શન ે

!ણતા ક) યાદ નથી. દર)ક જણ બાબેલોન છોડવા આYરુ ન હતા, તેઓ !ણતા હતા તે એકમા< દ)શ હતા. 

ખાલદ#ઓના ઉર દ)શમાથંી, આ જ જમીનમાથંી બહાર નીક¶યા 7યાર) ઈŸાહ#મને એ જ તક આપવામા ં

આçયો. ત ેહારાનમા ં2થાયી થયા હતા, ñયા ંતેમણ ેસારાહ સાથે રહ)તા હતા, ñયાર) ભગવાન તેમને બહાર 

બોલાçયા અન ેતેમને કનાન દ)શમા ંલઈ ગયા. 
 

1. તે થોડ# વy ુઆ†યIજનક છે ક) રા! લોકોને પરત કરવાની પરવાનગી આપશે. નીિતવચનો 21: 1 

લખો.  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આ શNદો ની પ8રé2થિત સાથે ક)વી ર#તે બોલે છે એઝરા 1: 1? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભગવાન ~લોક મા ંરા! Ñદય ખસેડવામા ં1. ~લોક 5 મા ંઅમે લોકો લોકો Ñદય ખસેડવામા ંક) 

કહ)વામા ંઆવે છે. ભગવાન તેમને પ8ર0ણૂI કરવા માગંે છે તે પ8ર0ણૂI કરવા માટ) આગળ વધી 

રXા છે. એક સમય યાદ કરો ñયાર) તમે !ણતા હતા ક) ઈzર તમારા Ñદયને ચાલવા ક) કંઈક કહ) 

છે w તમ ેસહમત થયા છો તે સા°ુ ંઅન ેઈzર# કાયદા અOસુાર હY ુ.ં _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

%%, 6 

>R(%*$: એઝરા 2: 2 એ લોકોના નામો આપે છે wમણે લોકોને ક)દમાથંી બહાર કાઢ–ા હતા. 

ઝVNબાબેલ એ ભગવાન છે w ભગવાનના મ8ંદરના ખ!નાની પરત ફરવાની જવાબદાર# આપવામા ંઆવી 

હતી. ~લોક 2 મા ંનામ w મોખર) છે ત ેમોદIખાય છે. તમને યાદ આવશે ક) ત ેરાણી એ2થરના િપતરાઈ હતા 

અને એ2થરને રા!ની તરફ)ણમા ંમ¶Lુ,ં ફારસી સા™ાñયમા ંવસતા યíદુ#ઓના લોકોOુ ંQવન બચાçLુ.ં 
 

તેઓ પાછા આçયા પછ# લોકો યVશાલેમમા ંયહોવાના મ8ંદરમા ંઆçયા. એક રા! Cલુેમાને હવે ખડં)રો મા ં

બાધંવામા ંઆçLુ ંહY ુ ંક) મ8ંદર જોLુ ં7યાર) તઓે äુ ંિવચાLુè મદદ નથી, પરંY ુશક) છે. ક)ટલાક લોકોએ તેન ે

Tાર)ય જોયો નથી કારણક) તેઓ દ)શિનકાલમા ંજAcયા હતા. બી!ઓએ, િનઃશકંપણે યાદ રાôLુ ંક) િવદ)શી 

જમીનમા ંબદં# બનતા ંપહ)લા ંQવન äુ ંહY ુ.ં ક)દના ંવષîમા ંકઈ વ2Yઓુ બદલાઈ ગઈ! માર#, કઈ વ2Yઓુ 

બદલાઈ ગઈ! 
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પોતાના ઘરો બાધંવા અને પોતાના નગરોમા ંપોતાને 2થાિપત કરવા પહ)લા ંપણ અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) 

પ8રવારોના વડાઓએ —#લીલ તકોમાOં ુઆપી દ#yુ ંછે. તેઓ આ કામ માટ) S)ઝર# માટ) સ(મ હતા ત ે

આ+યા. તઓે ભગવાન ના ઘર 0નુઃબી.ડ માટ) 0રૂ# પાડવામા ંપછ# તેઓ તેમના નગરોમા ંપતાવટ કરવાOુ ં

શV કLુè. 
 
 

!U*/): વાચંો એઝરા 3. 
 

к!#7: 
1. :થમ 8ર*બF.ડ”ગ :ોw:ટ äુ ંહતો? ___________________________________________________ 

2. :ોw:ટOુ ંસચંાલન કોણ કLુè (~લોક 2)? તેમના સાથી _______________________________ અને 

___________________ અને તેમના _____________________ સાથે _____________________. 

3. ñયાર) વેદ# 0ણૂI થઈ 7યાર) તેમણે äુ ંકLુè (છદંો 3-5)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ~લોક ^જુબ 6 äુ ંકરવાOુ ંબાક# હY ુ?ં ________________________________________________ 

5. બીåુ ં8ર*બF.ડ”ગ :ોw:ટ äુ ંહY ુ?ં _____________________________________________________ 

6. તેઓ Cથુાર અન ેમેસAસ માટ) ક)વી ર#તે :દાન કર) છે? લેબનોનમાથંી  દ)વદારના ંલોગો ક)વી ર#તે 

મેળવી(મી કલમ 7)? _____________________________________________________________ 

7. યVશાલેમમા ંઆગમનના એક વષI પછ# થોડા ંવષî પછ# દ)વના મ8ંદરમા ંકામ શV થLુ.ં ફર# એક 

વખત ઝVNબાબેલ, યશાયા, યાજકો, લેવીઓ અને wણે ક)દમાથંી પાછા ફર# શVઆત કર#. કામની 

દ)ખર)ખ રાખનાર કોણ (છદંો 8-9)? __________________________________________________ 

8. પાયો નાôયો હતો. હવે ઉજવણીનો સમય હતો! લોકોએ äુ ંકLુè (છદંો 10-11)? 

એ. પાદર#ઓ: _____________________________________________________________ 

બી. લેવીઓ: ______________________________________________________________ 

9. ભગવાનની 2Yિુત કરવા માટ) દર)ક જHયાએ, તેઓ äુ ંગાતા હતા? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. અને, બધા લોકો (~લોક 11) ___________________________________________________ 

11. પરંY ુલોકોની Bવિન ___________________ અને ___________________ સાથે િમિ´ત કરવામા ં

આવી હતી. 

12. ~લોક ^જુબ 12 ñયાર) તેઓ ફાઉAડ)શન જોયા 7યાર) શા માટ) ક)ટલાક રડûા હતા? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

13. છતા ંલોકોએ એટલો અવાજ કયî ક) _____________________________________________ 
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2%$9cк $;$2: "તે સાV ંછે, ક)મ ક) તેની દયા⁄ ઇઝરાયેલ :7યે કાયમ સદા રહ) છે." તમારા બાઇબલમા ં

"હમંેશા"ં શNદનો ઉ.લેખ થઈ શક) છે. સદંભIના 2તભંમા ં~લોક 11 માટ)ના ંફકરાઓમાનંો એક 2 7ોિનક.સ 7: 

3 હોઇ શક) છે. છદંો વાચંો 1-3 

 

1. આ :સગંે äુ ંહY ુ?ં _______________________________________________________________ 

2. સોલોમન :ાથIના સમા+ત કર# હતી. 2વગIમાથંી અéHન નીચે આçયો અને દહનાપIણ અને બ*લદાનો 

(~લોક 1) નો ઉપયોગ કયî. પછ# äુ ંથLુ?ં ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. યહોવાના ગૌરવથી :mOુુ ંમ8ંદર ભરાઈ ગLુ.ં લોકોનો :િતભાવ äુ ંહતો? તેઓ äુ ંકહ) છે (~લોક 3)? 

______________________________________________________________________________ 
 

ફર# એકવાર, લોકોએ 2Yિુત અને આભારિવિધ આપીન ેકâુ:ં "ત ેસાV ંછે, ક)મ ક) તેમOુ ંઅડગ :ેમ સદાકાળ 

રહ) છે." 

 

-]2)к#ш$: ñયાર) વ2Yઓુ સ0ંણૂI ન હોય 7યાર) પણ આપણે તમે કરવા માગંીએ છ#એ, äુ ંઆપણે ઉ7Cકુ 

અને ગાવા માટ) તૈયાર છ#એ: "તે સાV ંછે, તેમOુ ંતેમOુ ં:ેમ સદાકાળ સદા રહ) છે?" ñયાર) વ2Yઓુની 

યોજના કરતા ંઅમે અલગ કર#એ છ#એ, અમે આYરુ અને ગાવા માટ) તયૈાર છે: "તઓે સારા છે; મારા 

માટ)નો મારો :ેમ હમંેશ માટ) ટકશે? "ñયાર) આપbુ ંÑદય િનરાશામા ંઅને Âમિનરસનથી રડY ુ ંહોય 7યાર) 

પણ આપણે ઉ7સાહ# અને ગાઈને તૈયાર છ#એ:" તે સારો છે; તેમના માટ)નો મારો :મે સદાકાળ રહ) છે? " 

 

તમારા પોતાના Ñદયના :િતસાદ િવશે િવચારો Qવનની પ8રé2થિતઓમા ંતમારા જવાબો Bયાનમા ંરાખો. 

તમે ક)વી ર#તે :િતસાદ આપી શકશો? પોતાને યVશાલમેના મ8ંદરના ગૌરવ અન ેભçયતા ક) ñયાર) 

ક)ટલાકને ખબર ન હતી ક) અé2ત7વમા ંછે 7યાર) પણ લોકોએ તેમનો જવાબ આપવો પડકાર આપો. 
 

ચાલો આપણ ેઆપણા Ñદયમા ંએક સાથે ગાઈએ: __________________________________________ 

______________________________________પણ ñયાર) ...________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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%%, < 

!U*/): વાચંો એઝરા 4: 1-4. 
 

[(%(%9 (છદંો 1-5): <ણ શNદો વણIવ ેછે ક) િવરોધ અને ઇઝરાયલેી નેતાઓ વZચે äુ ંથઈ રâુ ંછે. 
 

1. છેતરÖુ:ં õુ~મનો ઝVNબાબેલને äુ ંકહ) છે (~લોક 2)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. !હ)ર કરો: ઝtુNબાબેલ, યેäઆુ અને પ8રવારના વડાઓ (~લોક 3) ની :િત87યા äુ ંછે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. િનtુ7સાહ: િવપ(ની Léુ:ત äુ ંહતી (~લોક 4)? __________________________________________ 

મ8ંદર પરના તેમના કામને િનરાશ કરવા માટ) તેઓએ äુ ંકLુè? 

એ.______________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

4. ક)ટલા સમય Cધુી િવરોધ કયî હતો? _________________________________________________ 

 

>R(($: િવરોધ કયî નહ#. બાક#ના :કરણમા,ં રા! આતાIહશા2તા સાથેના સદં)શાçયવહારના અ(રોએ 

ઈóાએલીઓ િવtુ] કર)લા આ(ેપો ગણવામા ંઆવે છે. ~લોક 12 મા ંતેઓ યVશાલમેને બળવાખોર અન ેõુiટ 

શહ)ર તર#ક) બો.યા. વyમુા,ં ~લોક 13 મા ંતેઓ રા!ન ેચેતવે છે ક) 8દવાલો એકવાર બાધંવામા ંઆçયા ન 

હતા અને કર °કૂવણી કરવામા ંઆવશે. તેથી, શાહ# આવક સહન કરશે. ખોટ# વાતાIઓ તર#ક) તેમન ેલાHLુ ં

ક) રા!ને યોHય છે. 
 

અલબë, રા!એ જવાબ આ+યો. તણેે શોધ કર# અને િવરોધને સાચી અન ેઆદ)શ આ+યો ક) ઇઝરાયેલીઓOુ ં

કાયI બધં થÖુ ંજોઈએ. ત ે~લોક 22 મા ં0છેૂ છે, "શા માટ) આ ધમક# વધે છે, શાહ# 8હતોની O:ુશાન માટ)?" 

તેથી, યVશાલેમમા ંદ)વના મકાન પર કામ બધં થઈ ગLુ.ં 
 
 

!U*/): વાચંો એઝરા 5  

к!#7: 
1. ~લોકમા ંઉ.લેખ કરાયેલા બ ે:બોધકો બે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ Å:ુસ wવા જ નામો છે: 

એ.______________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 
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2. હાHગાય Åકુ ઓફ કરો. :બોધક હાHગાય ઝVNબાબલે (ગવનIર) અને યäઆુ (ઉZચ પાદર#) ને äુ ં

કહ) છે? મા ંઆ પéં:તઓમાથંી આપણ ેäુ ંશીખી શક#એ હાHગાય 1? 

એ. કલમો 2-4:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

બી. કલમો 7-11: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

સી. ~લોક 12: ____________________________________________________________ 

ડ#. કલમ 13: ____________________________________________________________ 

ઈ. કલમ 14: ____________________________________________________________ 

3. ઝVNબાબેલ, યેäઆૂ (યહોäઆુ) અને માનંા લોકો માટ) ભગવાનનો સદં)શ äુ ંછે હાHગાય 2: 4? ____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

એ.<ણ વખત ભગવાન કહ) છે, __________________________________!. 

બી. આદ)શ äુ ંછે? અને ________________________________________! 

સી. લોકો મજÅતૂ હોઇ શક) છે અને કામ કર# શક) છે કારણ ક) _________________________ 

4. આ કરાર નવેસરથી કરવામા ંઆવે છે. ઈóાએલીઓન ેñયાર) પહ)લી વખત ઇQ+ટ છોડ›ુ ંઅને 

વચનના દ)શમા ં:વે~યા 7યાર) તે જ કરાર વચન હવ ેતઓે ફર# આ જમીન પર ફર# એકવાર આવે 

છે અને 0નુઃબી.ડ કરવાOુ ંશV કર) છે. મા ંવચન äુ ંછે છદંો 4-5? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

>R(%*$: હાHગાય 2 ની આગળની પéં:તઓ મા ંભગવાન ફર# એક વખત બો.યા છે આ મ8ંદરને 

ભçયતા સાથ ેભરવા (~લોક 7)! ત ેકહ) છે ક) આ હાલના ઘરની ભçયતા mતૂ0વૂI ઘર કરતા ંવધાર) હશે 

(~લોક 9)! તે તઓેને ખાતર# આપે છે ક) તઓે આ 2થાન ેશાિંત આપશે (~લોક 9) અને તેમને કહ)શે ક) 

આજથી ત ેતેમને આશીવાIદ આપશ ે(~લોક 19). 
 

 

%%, ? 

к!#7: 
1. આ સમય દરિમયાન યíદૂ#ઓ માટ) ભિવiયવાણી w અAય :બોધક ઝખાયાI છે ઝખાયાIહની 

ચોપડ#ના પહ)લા અBયાયની શVઆત કરો. :બોધક લોકોને äુ ંકહ) છે (~લોક 4)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. ~લોક 6b અમને કહ) છે ક) લોકો _______________________. અમે આ :થમ પéં:તઓ મા ંપ2તાવો 

િવશે !ણવા. પ†ાતાપનો અથI એ નથી ક) અમ ેકર)લા ખોટા માફ# માટ) અમે 8દલગીર છ#એ. તેનો 

અથI એ છે ક) આપણ ે(õુભાિષયા 4) અમારા õુiટ માગî અને િસ]ાતંોથી ચાg ુછ#એ. તે 180 8ડ<ી 

દ)વાનો કાયI છે. ઈzરના kFiટમા ંw õુiટતા છે ત ેવ2Yઓુ પર આપણી પાછ# ફ)રવવાનો તે કાયI છે. 

3. આપણે !ણીએ છ#એ ક) ભગવાન wtુસલમે માટ) સ^ƒૃ] અને શાિંત ઇZછતા હતા. તેમણે 

ઈóાએલીઓનો પોતાનો જ દાવો કયî હતો. જયાર) આપણે મા ંશNદો વાZંયા 7યાર) અમે અમારા 

હ)વનલી ફાધરOુ ંÑદય શીખીએ છ#એ ઝખાયાIહ 2: 8-13. 

 એ. ક)વી ના ~લોકમા ંપોતાના લોકોનો સદંભI આપ ેછે ર#તે તે 8? _________________________ 

બી. äુ ંત ેએક ભગવાન છે w Pતરથી તેમના લોકોને િનયમો અને :ેમ કર) છે? અમે છદંો મા ંäુ ં

શીખી 10-11? _________________________________________________________________ 

ફર# એકવાર આપણે તેમની સાથે રહ)લા ઘિનiઠ સબંધંની યાદ અપાવીએ છ#એ. તમેણે wtુસલમે 

0નુઃબી.ડ પરત તર#ક) તઓે તેમના લોકો વZચે રહ)વા માટ) પસદં કર) છે 

4. યVશાલેમ પરત આવતા લોકો નબળા, થાક)લા અને ગર#બ હતા. તેમના :વાસ લાબંા અને કઠણ 

કરવામા ંઆવી હતી :બોધક) ઝVNબાબેલન ેકઈ ખાતર# આપી? સRપણી (4: 6) 0ણૂI કરવા માટ) તે 

äુ ંલેશ?ે "?ારા નહÉ ______________________________________________________...” 

5. ભગવાન સવIશé:તમાન તેમના લોકો એકબી! સાથ ેક)વી ર#તે વતIવા માગંતા હતા (8: 16-17)? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

ડ#. ___________________________________________________________________ 

ભગવાન સ7ય અને શાિંત :મે કર) છે અને તમેના લોકો માટ) આ ભેટ પણ માગંે છે. 

6. ઝખાયાIહ 13: 9 :ો7સાહન અને એકC<ૂતા ધરાવતી ભાવના આપે છે ભગવાન તમેને ચાદં# wવા 

8રફાઇન અને સોનાની wમ તેમને પર#(ણ વચનો. તો પછ# ભગવાનOુ ંવચન äુ ંછે (~લોક 9-બી)? 

______________________________________________________________________________ 
 

#`\2?Qш$: તો આપણે હાHગાય અને ઝખાયાIહ િવષ ેક)મ વાZંLુ?ં આ :બોધકો યVશાલેમ પાછા ફયાI હતા 

7યાર) સમય દરિમયાન રહ)તા હતા આ :બોધકોએ તેમની નબળા અને સવંેદનશીલ é2થિત !ણતા ઈzર 

તરફથી આzાસન અન ે:ો7સાહન આ+Lુ.ં ^ળૂmતૂ ર#ત,ે બદં#વાસીઓ પાસ ેકäુ ંજ નહોY ુ,ં છતા ંભગવાનએ 

તેમની સાથે રહ)વાOુ ંવચન આ+Lુ ંહY ુ,ં તેમની વZચે વસÖુ,ં અને સફળતા તમેના આ7મા ?ારા આવશે. 

દ)શિનકાલનો તેમનો સમય વધાર) હતો. માતાનો ભગવાન K2ુસો દયા તરફ વ¶યા હતા. ફર# એકવાર તે 

યVશાલેમ માટ) ઇiયાI હતા અને તેમને તેમના ધમકામને ધમક# આપનાર કોઈ પણ વ2Yથુી તેમના લોકોની 

ર(ા કર) છે. 
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1. હવે એઝરા 5 તરફ પાછો !ઓ. એ જ સમયે :બોધકોએ ખાતર# અને ઉëજેન આ+Lુ,ં ઝVNબાબલે 

અને યäઆુએ મ8ંદરના ભૌિતક મકાન સાથે આગળ વBયા. ઝtુNબાબેલ અન ેયäઆુના મ8ંદરને 

0નુઃિનમાIણની સëાને પડકારવા િવરોધ છતા,ં મા ંઆપણને äુ ંકહ)વામા ંઆçLુ ંછે એઝરા 5: 5? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. äુ ંકામ સાથે આગળ વધÖુ ંતેÖ ુ ંજ ઈzરના વચનન ેમાનતા હતા ક) તેમની સાથે રહ)વાની અને 

ભગવાનની öખ તેમની પર દ)ખર)ખ રાખતા હતા તે માનતા હતા? તમારા િવચારો:___________ 

________________________________________________________________________ 

 

к!#7:  
1. ઝtુNબાબલેને પડકારવા પછ#, ત‘)નેઈએ દાર)યને પ< લôયો હતો w કહ)વામા ંઆçLુ ંહY ુ ંઅને ત ે

બyુ ંજ યVશાલેમમા ં0tંુૂ થLુ ં(એઝરા 5: 6-17). :કરણ 6 મા ંતëનેઈ રા! દાર)યની :િત87યા 

:ા+ત કર) છે બાબેલોનમા ંિતજોર#મા ંઆકાIઇçસમા ંäુ ંમળ# આçLુ ંછે (છદંો 3-5)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. રા! દાર)યના આદ)શ અને íકુમનામા äુ ંછે (છદંો 6-10)? 

એ. કલમ 6-7: ___________________________________________________________ 

બી. છદંો 8-10: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. વyમુા,ં છદંો ^જુબ 11-12, જો રા!ના íકુમના^ુ ંબદલાLુ ંહY ુ ંક) તે હાથ ધરવામા ંિનiફળ િનવડ# 

તો äુ ંપ8રણામ આવશ?ે ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

J$7XY>Y: ફર# એક વાર અમે કામ પર ઈzરનો આ7મા જોઈ શક#એ છ#એ. 8ક}ગ રા!એ પણ રા! 

કોરસના આદ)શની !ણ કરવા માટ) આકાIઇçસમા ંશોધ કર# હતી. ñયાર) ડ)8રયસની તમામ વ2Yઓુની શોધ 

કરવામા ંઆવી 7યાર) તેની પોતાની íકુમનામામા ંઉમેરવામા ંઆçLુ ંહY ુ ંક) જોગવાઈઓ શાહ# િતજોર#માથંી 

0રૂ# પાડવામા ંઆવી હતી. ઈzર) ઝVNબાબેલ, યäઆુ અને લોકોના આગેવાનોને બતાçLુ ંક) તેઓ ફર#થી 

તેમને સ^]ૃ કર# રXા હતા અને તેમને આશીવાIદ આ+યા હતા. 
 

1. ફર# એકવાર આપણે જોLુ ંક) "________________________ એ __________________ ના હાથમા ં

_____________________________ છે; તે ______________ 7યા ંતે _______________________ 

(નીિતવચનો 21: 1). " 

2. પા2ખાપવI ઉજવણી થોડા છદંો આગળ સીધા આના પર !ઓ (એઝરા 6:22). ભગવાન રા!ના 

_____________ અને રા! __________________ તેમને દ)વના મકાન પરના કામથી ચાg ુકયાI! 
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3. વ2Yઓુ 2થાયી કરવામા ંલાગે છે. એઝરા 6:14 કહ) છે ક) હાHગાયની ભિવiયવાણી ?ારા યíદૂ#ઓ 

______________ અને ________________ ના વડ#લો. અને અમે ~લોક 14 બી મા ંમકાન િવશે äુ ં

કહ)વામા ંઆçLુ ંછે? ___________ ના ___________ અને íકુમનામા ?ારા <ણ ફારસી રા!ઓ: 

_______________, ________________________________, અને ________________________. 

 

%%, @ 

*1#9(: આતાIહશા2તાએ ફારસી સા™ાñયના રા! તર#ક) ડ8રયસOુ ંઅOકુરણ કLુè. આટાI:સI:સIના શાસન 

દરિમયાન અમને જણાવવામા ંઆçLુ ંછે ક) એઝરા બાબલેોનથી આçયો છે. એઝરા 7: 1-5મા ંઆપણી પાસે 

ઇઝરાના çયાપક વશંાવળ# છે ક) w તેની વશંની ચકાસણી કર) છે. તે ___________________ ના 0!ુર# 

આ8દ!િતના હતા અન ેપોતાને ____________________ ના ______________ ના ભાઇ અને :થમ ^ôુય 

પાદર#ની ઓળખાણ આપે છે. 
 

!U*/): વાચંો એઝરા 7. 

• એઝરા બાબેલોનમાથંી કોણ આçયો? 

• અમે એઝરા િવષે äુ ંશીôયા? 

• આતાIહશા:સ© એઝરાન ેw પ< આ+યો હતો તેનો સાર äુ ંછે? 

 

к!#7: 
1. અમે એઝરા િવશે ક)ટલીક ચો[સ બાબતો શીખીએ છ#એ.  

એ. મા ંતેના િવશ ેäુ ંકહ)વાLુ ંછે ~લોક 6? ___________________________________________ 

અને __________________________________________________________________ 

બી. મા ંકયા શNદો 0નુરાવિત§ત થાય છે ~લોક 9? ____________________________________ 

સી. ~લોક 10 એઝરા સમિપ§ત äુ ંછે? ___________________________________________ અને 

_______________________________ અને _____________________________________ 

યVશાલેમમા ંતેમની સાથે ક)ટલાક લોકો કોણ હતા (~લોક 7)? ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. રા! આતાIહશા2:તાઓએ એઝરા  િવશે પણ äુ ં!æLુ ંઅને 2વીકાLુè(છદંો 11-12)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આતાIહશા2તાએ એઝરાને પ< લôયો (છદંો 12-26) એઝરા સાથે યVશાલમે જવાની ઇZછા હતી. 

એઝરા äુ ંકરવાના હતા? 
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એ. છદંો 13-14: ____________________________________________________________ 

બી. છદંો 15-16: ___________________________________________________________ 

સી. કલમ 17: _____________________________ અને _________________________________ 

ડ#. છદંો 18-20: ___________________________________________________________ 

4. 8રવર *બયોAડ ધ 8રવર (SાAસ-L—ુ)ટ#સ) ના ખ!નચીના ખ!નચી માટ) રા!નો આદ)શ äુ ં

હતો(છદંો 21-23)? _______________________________________________________________ 

5. મા ંરા! ચો[સ 7મમા ંäુ ંછે ~લોક 24? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. રા!ના પ<નો Pિતમ ^Æુો Aયાય વહ#વટને લગતી છે. ~લોક 25 એઝરાને :થમ 

_____________________ મેQ2S)ટ અને Aયાયાધીશોન ેકહ)વામા ંઆવે છે. 

એ. તેમની જવાબદાર# äુ ંહતી? ___________________________________________________ 

બી. એઝરાના સRપણી äુ ંહતી? ___________________________________________________ 

7. ~લોક 26 મા ંઅવગણનાOુ ંપ8રણામ äુ ંહY ુ?ં ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

#`\2?Qш$: દ)ખીતી ર#ત,ે એઝરાને રા! ?ારા ઉZચ નૈિતક પા<Oુ ંમાનવામા ંઆવે છે. તેમણે એઝરાને 

આBયાß7મક બાબતોOુ ં:િતિનિધ7વ કLુè હY ુ ંક) ત ેિનમb ૂકંો બનાવવામા ંઆવશે અન ેસëાના હોÆામા ંરહ)લા 

લોકો ?ારા ઈzરના િનયમો Aયાયી ર#તે સચંા*લત થશે. અમે Pિતમ છદંો અવગણÖુ ંન કર# શકો (27-28) 

એઝરાએ 2વીકાLુè ક) તે આપણા 0વૂIજોનો દ)વ છે, wણે રા!ના Ñદયને ખસેડ›ુ ંછે. 
 

1. ફર#થી, અમને નીિતવચનો 21: 1 ની યાદ અપાવ ેછે "રા!ના _____________ એ ભગવાનની 

_________ મા ં_________નો :વાહ છે; તેમણે ____________________ તે ñયા ંતેઓ કરશે. " 

2. એઝરાએ છદંો 27-28 મા ંäુ ં2વીકાLુè છે? 

એ. રા! િવષ ે(~લોક 27): __________________________________________________ 

બી. પોતે િવષે (~લોક 28 એક): ______________________________________________ 

સી. ભગવાન િવષે (~લોક 28 બી): ____________________________________________ 

ડ#. પોતે િવષે (~લોક 28 સી)? ____________________________________________________ 

 

!U*/): એઝરા 8: 1-14 xુvંુબના નામોના ંનામ અને તેમની સાથે નRધણી કરનારાઓની યાદ# આપે છે. 

એ લોકો એઝરા સાથ ેબાબલેોનમાથંી આçયા હતા અન ેયVશાલેમ પાછા ફયાI હતા. એઝરા 8: 15-23. 
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к!#7: 
1. ñયાર) તેઓ નહ)રના એઝરામા ંભેગા થયા હતા, 7યાર) wઓએ એકઠા ંકયાI હતા તેમના પર તપાસ 

કર# હતી. તેમણે äુ ંશોBLુ ં(~લોક 15)?________________________________________________ 

2. કોઈ લેવી 2વVપે યVશાલમે પાછા ફરશે ન8હ. આ äુ ંબનાçLુ ં(~લોક 17 બી)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. એઝરાએ ક)ટલાક નેતાઓ અને શીખનારાઓ સાથ ેમળ#ને તેમને કાશી8ફયાના મ8ંદરના સેવકોને 

મોક.યા. તેમના િમશન äુ ંહY ુ ં(~લોક 17)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ િમશન 0tંુૂ થLુ!ં ______________________, િવવેક અને લેિવટ)નો એક માણસ, તેના 0<ુો અને 

સગા સાથે આçયા હતા. તઓેએ લેવીઓની મદદ માટ) મ8ંદરના સેવકોને લાçયા (છદંો 18-20). આ 

0tુુષોના જવાબ માટ) કારણ  äુ ંઆપવામા ંઆçLુ ંછે(~લોક 18)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. છદંો વાચંતી વખત ેકોઈ પણ é2મતન ેમદદ કર# શકYુ ંનથી 21-23 :થમ, એઝરાએ 

_______________ !હ)ર કLુè ક) લોકો પોતાન ે_________ પહ)લા ં______________________ અને 

તેમને પોતાન ેમાટ) ________________________________ માટ) 0છૂશે. પછ# ~લોક મા ં22 એઝરા 

પોતે નબળા બનાવે છે તે äુ ં2વીકાયI છે? ____________________________________________  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

તેથી અમે આ માટ) અમારા ભગવાન ______________ અને ______________________, અને તે 
______________________________________________________________________________. 

6. બાક#ની વાતાI äુ ંછે (~લોક 31 બી)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

1#\2?Qш$: äુ ંઆ કલમો તમને é2મત કર) છે? äુ ંતમ ેTાર)ય એવો દાવો કયî છે ક) wણે િવzાસની 

માગંણી કર# અને પછ# તે િવzાસ પર કાયIવાહ# કરવામા ંઆવી? એઝરાને સૈિનકો અને ઘોડ)સવારોને ર(ણ 

આપવા માટ) રા!ને 0છૂવા માટ) શરમ અOભુવતો હતો. તે !ણતો હતો ક) જો તે ઇZછતા હોય તો ત ેકર# 

શકશે. પરંY,ુ રા! અને યíદુાહ પાછા ફરવા માટ) તૈયાર હતા w Kલુામો માટ) વy ુસા(ી ઈzરની ઉદાર 

હાથ તેમના લોકો પર હY ુ ંક) 2વીકારતા (છદંો 18, 22). 
 

äુ ંતમને આ†યI થLુ ંક) તમ ેઆ wવી પ8રé2થિતમા ંäુ ંકરશો? આખર), તમે Kમુાવનારાના નેતા છો. અગાઉ 

આ પાઠમા ંઆપણ ે!ણીએ છ#એ, આ લોકો નબળા, ગર#બ અને િન±ન હતા, અને ખતરનાક :દ)શો ?ારા 

ચાર મ8હનાના :વાસનો સામનો કરવો પડûો હતો. સૈિનકો અને ઘોડ)સવારોની Cરુ(ા પર િવzાસ રાખીન,ે 
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w અk~ય ભગવાનOુ ંર(ણ કર) છે, wઓએ તેમની સાથ ેરહ)વાOુ ંવચન આ+Lુ?ં હcમ ... કોઈ ^~ુક)લ િનણIય 

નથી લાગતો, અથવા તે કર) છે? તમારા િવચારો: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

>#  JW0: 
 

1. મારા પોતાના Qવનમા ંક) ^~ુક)લ સજંોગોમા ંíુ ંક)વો િવzાસ કtંુ ÷?ં માર# વીમા પૉ*લસી? અથવા 

મારા રોકાણો? માર# કોલેજ 8ડ<ી (ઓ)? માtંુ બoક એકાઉAટ? :ામા*ણકપણ,ે íુ ંક)વો િવzાસ કtંુ ÷?ં 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. મદદ માટ) ભગવાનને 0છૂવા માટ) તેનો અથI એ થાય છે ક) તે પોત ેપહ)લા ંન™ છે, તેની માAયતા 

છે ક) તેની િસવાય આપણે અCરુ*(ત અને નબળા છ#એ. હવે íુ ંમદદ કર# શકતો નથી, પરંY ુમાર# 

!તને :Ä 0÷ૂ ં÷ ંક), Qવનમા ંíુ ંક)Ö ુ ંિવzાસ રા“ુ ં÷?ં __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

J%:<$%: હ) ભગવાન, સવIશé:તમાન દ)વ, íુ ંતમાર# સમ( વખાણ અને આભારિવિધની :ાથIના સાથ ેજ 

આÖુ ં÷.ં તમારો હાથ મારા પર છે તમારો હાથ <ેસનો એક હાથ છે, :ેમનો હાથ છે ક) મને ન મ¶Lુ ંક) 

લાયક નથી. માર# સાથે રહ)વાOુ ંવચન આ+Lુ ંછે તે કારણે íુ ંતમારા ઉમદા હાથમા ંQવતં ÷.ં તમાર# 

હાજર# મને મજÅતુ બનાવે છે અને મન ેમારા Qવનના તમામ 8દવસોમા ંસેવા આપવા માટ) સ87ય કર) છે. 

તમે તમારા આ7માથી મને મજÅતૂ બનાવી દ#ધી છે, અને તેથી, મને ડરવાની કંઈ જ નથી. તમારા ઉમદા 

હાથથી મારા Qવનને આશીવાIદ આપવા બદલ આપનો આભાર. અAય લોકો માટ) xૃપા⁄ હાથે મારા હાથને 

સ(મ કરો ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

-4#%$% 5,67к9%- Y-2: Kલુામો એઝરા યVશાલમે પાછો ફયî પસદં કરાયેલા પાદર#ઓ ચાદં#, સોના 

અને અAય યાજકો અન ેલેવીઓને દાનમા ંચઢાવવામા ંઆવતા હતા wઓ પહ)લાથી જ દ)વના મ8ંદરમા ંકામ 

કરતા હતા. ભગવાન માટ) બ*લદાનો બનાવવામા ંઆçયા હતા અને રા!ના íકુમો નદ#ના *બયોAડ :ાતંના 

ગવનIર  મા ંપહRચાડવામા ંઆçયા હતા(SાAસ-L—ુ)ટ#સ) (એઝરા 8:36). 
 

વ2Yઓુ 2થાયી કરતા ંવy ુન હતી અને નેતાઓ એઝરા માટ) કÅલૂાત ક) ઇઝરાયલ લોકો ભગવાન માટ) 

બેવફા હતી બદં#વાસીઓએ પોતાને પોતાના પડોશીઓ અને તેમના Êણૃાજનક :થાઓથી અલગ રાôયા ન 

હતા, wણે તેમન ેક)દમા ંલાçયા હતા. બદં#વાસીઓએ લHન કરવાની પસદંગી કર# હતી. આ :થા એઝરાને 
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ગભરાવતા હતા કારણ ક) ત ેદ)વના કાયદાની િવtુ] હતી. ભગવાન પહ)લા,ં એઝરા લોકોના પાપોથી 

શરમાતો હતો. ભગવાન દયા⁄ હતા અને તમેને નÖુ ંQવન આપવા માટ) તેઓન ેદયા બતાવી હતી wથી 

તેઓ યVશાલેમની દ#વાલOુ ં0નુઃિનમાIણ અને સમારકામ કરવાOુ ંશV કર# શક). હåુ Cધુી લોકો તેમના 

આદ)શો અવગણના કર# હતી પહ)લેથી જ જમીન ભગવાન લોકો Âiટાચાર ?ારા :õૂિષત કરવામા ંઆવી 

હતી. 
 

એઝરા ઇઝરાએલના ઈzર, :ામા*ણક એક ભગવાનને :ાથIના કર) છે. "અમ ેઆપણા ંદોિષતમા ંછ#એ, કારણ 

ક) આ (એઝરા 9:15) ના કારણથી કોઈ તમાર# સામ ેનહ# ઊભા કર# શક) છે." ઈóાએલીઓએ િવદ)શી 

મ8હલાઓ સાથે લHન કર#ન ેતેમની અિવzાસન ેકÅ.ૂLુ ંએઝરા 9 અને 10 મા ંબેવફા શNદ વારંવાર 

ઉપયોગમા ંલેવાય છે. એઝરા મા ં10:11 એઝરા, પાદર#, તેમને બેવફા !હ)ર અને તમેને ભગવાન માટ) 

કÅલૂાત કર# હતી અને તેમની ઇZછા કરવા માટ) તેમન ેઆદ)શ આ+યો તેમણે તેમને તેમના આસપાસના 

અને તેમની િવદ)શી પ7નીઓમાથંી પોતાની !તને અલગ કરવા માટ) આદ)શ આ+યો. અને તઓેએ  કLુè 

(~લોક 16). 
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 79? !%#% B0 

 

*1#9( 

 

નહ)cયાહ 1 ની શVઆત નહ)cયાહ પાસે આવલેા અ^કુ માણસોના અહ)વાલ સાથે થાય છે. તઓે ક)દમાથંી 

બચી ગયા હતા અને યíદુાહ પાછા ફયાI wઓ લોકો અને શરતો પર અહ)વાલ તેમના શNદો ^~ુક)લીમા ંછે 

wથી તેઓ :ાથIનામા ંભગવાન પાસે ગયા. કારણ ક) તે રા!ના કપાળનાર હતા, તેને રા!ના કાન હતો, w 

તે !ણવા માગતો હતો ક) તેને કયો અઘરો છે. 
 

wમ તમે આ પાઠ શV કરો, નહ)cયાહને ખબર પડ# ક) ñયાર) તે યVશાલેમમા ંપાછો ફયî 7યાર) સમ2યા äુ ં

હતી? તરત જ äુ ંકરવાની જVર છે? તમે તરત જ !ણી શકશો ક) મજÅતૂ કાયIવાહ# ઉ~ક)ર) છે અન ેતે કાયIને 

0ણૂI કરવામા ંઆવી રâુ ંછે તે િનtુ7સાહ કરવાના :ય7નોમા ંિનi’ુર છે. કામને સમા+ત કરવાના તમામ 

:ય7નો છતા,ં 8દવાલ 0ણૂI થઈ હતી. 
 

મોસેસ ઓફ ધ Åકુ Åકુ ઓફ વાચંી હતી અને દર)કને એઝરા વાચંી તર#ક) સાભં¶Lુ ંકાયદાOુ ંવાચંન 

પ8રણામ äુ ંહY ુ?ં લોકોનો :િતભાવ äુ ંહતો? લોકો મા< !હ)ર કર# શક) છે, "તમે ભગવાન છો, તમે એકલા 

છો." તઓે !ણતા હતા ક) તેમની ^éુ:ત તેમના :ામા*ણક દ)વમા ંછે w K2ુસામા ંધીમો છે અન ે:ેમમા ં

ભર0રૂ છે. તઓે બધાને યાદ અપાવે છે ક) તમેના :ામા*ણક ભગવાનએ તેમના 0વૂIજો માટ) કLુè છે અને 

ક)વી ર#તે તેઓએ અહકંાર# અને હઠ#લા Ñદયથી વ7યાI હતા. તેમ છતા,ં દ)વની વફાદાર# તેઓને વચન 

આપવામા ંઆવી હતી એવા દ)શમા ંલાવી હતી અને હવ ેએઝરા અને નહ)cયાહના બાક# રહ)લા ભાગનો ભાગ 

w દ)વે તેમના 0વૂIજોને આ+યો હતો ત ેપાછો ફર# બાBંયો. 
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79? !%#% B0 

 

*%' A 

%%, ) 

*1#9(: ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ Åકૂ ક) w એઝરા Åકુની અOસુર) છે તે નહ)cયાહ છે નહ)cયાહની વાતાI ઘણા વષî 

પછ# થાય છે :થમ સાત અBયાયોનો ^ôુય Bયાન યVશાલેમના શહ)રની આસપાસ 8દવાલ અને દરવા!ના 

0નુગIઠન છે. દ#વાલ સદા-વતIમાન િવરોધથી ર(ણ 0tંુૂ પાડશે. તેમના શ«ઓુના આ7મણથી *બ.ડરો માટ) 

કામ ^~ુક)લ બALુ.ં 
 

નહ)cયાહ 8 મા ંભગવાનનો િનયમ વાચંવામા ંઆવ ેછે :કરણ 9 મા ંલોકો કÅલૂાત કર) છે અને ઈzરના 

કાયદાને અOસુરવા માટ) બધંનકતાI કરાર લખે છે. યVશાલેમ અને યíદુાહના સમ< દ)શમા ંવસતા લોકો 

જમીન પર કબજો મેળçયો અને કબજો મળેçયો. :કરણ 12 મા ંદ#વાલ સમિપ§ત છે. :કરણ 13 મા ંCધુારા 

કરવામા ંઆવે છે. િનઃશકંપણે, તમે આ પાઠને આવર# લેવા માટ) સામ<ીની િવ0લુતાને જોLુ ંછે, તેથી, 

ક)ટલીક સામ<ીઓ મા< હાઇલાઇટ કરવામા ંઆવશે. તથેી, ચાલો શV કર#એ! 
 
 

!U*/): વાચંો નહ)cયા 1.  
 

к!#7: 
1. યíદુામાથંી પાછા ફયાI હતા એવા માણસો પાસેથી નહ)cયાહનો અહ)વાલ äુ ંહતો (છદંો 1-3)? 

______________________________________________________________________________ 

2. સમાચાર પર નહ)cયાહની :િત87યા äુ ંછે (~લોક 4)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. નહ)cયાહની :ાથIનાનો સાર äુ ંછે? 

એ.  છદંો 5-6 એ: __________________________________________________________ 

બી. છદંો 6 બી -7: _________________________________________________________ 

સી. છદંો 8-9: _____________________________________________________________ 

ડ#. કલમો 10-11: ___________________________________________________________ 

તેમની :ાથIનામા ંઆપણ ેનRધીએ છ#એ ક) નહ)cયાહ :થમ ભગવાનને ક)વી ર#તે :2થાિપત કર) છે અને 

પછ# ઇઝરાયેલના લોકો માટ) :ાથIના કર) છે. તેમની :ાથIનાના આગળના પાસાએ કÅલૂાત કર# છે ક) 

સ^દુાયની િનiફળતા 2વીકાર#ને, પોતે સ8હત, ભગવાનના ંઆદ)શો અને િનયમોOુ ંપાલન કરÖુ.ં આગળના 
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િવભાગમા ંનહ)cયાહ) ભગવાનને તેના વચન માટ) યાદ રાખવાOુ ંકâુ.ં આ વચનમા ંઆ•ાOુ ંઉ.લઘંન 

કરવાના પ8રણામ (લેવીટ#કસ 26:33) અન ેઆ•ાપાલન માટ) આશીવાIદ (0નુિન§યમ 30: 4). તેમની 

:ાથIનાનો છે.લો ભાગ નહ)cયાહ માટ) હતો ક) ભગવાન તેમને રા!ની હાજર#મા ંતરફ)ણમા ંઆપશ ે

4. નહ)cયાહની જવાબદાર# (~લોક 11 નો Pત) äુ ંહતો? ____________________________________ 

 

1#\2?Qш$: નહ)cયાહની :ાથIના આપણા માટ) એક મોડ)લ છે. ત ે2વીકાર) છે ક) તે કોની :ાથIના કર) છે 

અને તેની મહાનતા. ત ેબી!ઓ માટ) :ાથIના કર) છે અને પછ# ભગવાનને યાદ કર) છે ક) તેમણ ેw વચન 

આ+Lુ ંછે ત ેયાદ રાખÖુ.ં અને પછ#, નહ)cયાહ પોતાને માટ) :ાથIના કર) છે, કારણ ક) તે યíદુ# અવશેષો w 

દ)શિનકાલમા ંબચી ગયા હતા તેની é2થિતનો જવાબ આપવાનો :ય7ન કર) છે. 
 

1. તમાર# પોતાની :ાથIના Bયાનમા ંલેવા માટ) થોડો સમય લો. નહ)cયાહથી તમે äુ ંશીôયા છો w 

તમાર# પોતાની :ાથIના Qવનને સ^]ૃ બનાવશ?ે ______________________________________ 

2. તમે નવા આé2તક અથવા નાના બાળક સાથ ેäુ ંશેર કર# શકો છો w ખાનગી અથવા !હ)ર 

િવધાનસભામા ંતેમની :ાથIનાને લગતી શVઆત કર) છે? _________________________________ 

 

!U*/): વાચંો નહ)cયાહ 2 .  
 

>R(%*$: નહ)cયાહ રા!ના કપાળનાર હતા (નહ)cયાહ 1:11). કપક)ર રા! ?ારા િવzસનીય અન ેતેના 

ટ)બલ પર વાઇન પીરસવામા ંઆવે છે. કપબાઅર રા!ને w કંઈ લાçLુ ંત ેપીવા માટ) તૈયાર છે તથેી તેના 

પોતાના Qવને જોખમમા ંનાખવા તે પીવ ેછે ત ેપીવે છે. નહ)cયાહ રા! આટાI:સ©é:સસના આદરણીય 

અિધકાર# તર#ક) સેવા આપતા હતા. 
 

к!#7: 
1. કલમોમા ંઅવલોકન કર) છે રા! 1 અને 2? ____________________________________________ 

2. નહ)cયાહનો જવાબ äુ ંહતો (~લોક 3)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મા ંરા!ના :Äનો જવાબ äુ ંછે ~લોક 4 (~લોક 5)?_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેને w રા!ને ફર#થી યVશાલેમમા ંમોકલવામા ંઆçયો હતો, તેને તેના પર xૃપા મળ#. નહ)cયાયાએ 

વy ુમાટ) 0છૂ” ુ ંતેણે મા ંäુ ં0છૂ” ુ ંછદંો 7 અને 8? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. રા!એ äુ ંફ¥ક# દ#yુ ંત ેબોનસ  હY ુ(ં~લોક 9)? _________________________________________ 
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#`\2?Qш$: અમે નહ)cયાહની ~લોક 8 ની 8ટ+પણીન ેઅવગણવા 8હ}મત કર# નથી. "... મારા પરમેzરના 

સારા હાથને મારા પર હY ુ.ં" äુ ંઆ શNદસ^હૂ પ8ર*ચત છે? નRધ: એઝરા Åકુ ઓફ ગોડ અથવા ભગવાન 

દયા⁄ હાથ છ વખત બોલ ેછે! તમ ેછદંોની સમી(ા કરવા અને શNદોને નીચ ેઆપવાની પસદંગી કર# શકો 

છો. એઝરા 7: 6, 9, 28; એઝરા 8:18, 22, 31 

 

હવે નહ)cયાહ એ જ શNદોનો ઉપયોગ કર) છે. "મારા દ)વનો સારા હાથ" તમારા માટ) äુ ંઅથI કર# શક)? 

તમે ક)વી ર#તે ભગવાન પર તમે સારા હાથ અOભુવ છે? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

к!#7: 
1. મ8ંદરનો પાયો નાખવામા ંઆçયો 7યાર) અમે એઝરા Åકુમા ંિવરોધ િવષે શીôયા. કોણ આ સમય 

િવરોધ કયî (નહ)cયાહ 2:10)? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

 તેઓ äુ ંિવચ*લત થયા હતા? _____________________________________________________ 

2. મા ંäુ ંથઈ રâુ ંછે છદંો 11-16? _____________________________________________________ 

3. નહ)cયાહ છદંો મા ંતેમની યોજના !હ)ર 17-18. ઈzરના સારા અને xૃપા⁄ હાથ અને રા!ના ટ)કાથી 

નહ)cયાહ) äુ ંકLુè? ________________________________________________________________ 

4. યVશાલેમના દ#વાલOુ ં0નુઃિનમાIણ કર#ને äુ ંકાઢ# નાખવામા ંઆવશ?ે _______________________ 

5. લોકોનો :િતભાવ äુ ંહતો? _________________________________________________________ 

6. ~લોક 19 શNદ સાથ ેશV થાય છે "પરંY.ુ" હવે સમ2યા äુ ંછે? િવરોધના આરોપો äુ ંછે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

7. નહ)cયાહ તેમને વાધંો ઉભા કર) છે. તેમણે કોઈ અિનિ†ત શNદોમા ંäુ ંકâુ ંનહોY ુ?ં_______________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

!U*/): :કરણ 3 જણાવ ેછે ક) *બ.ડરો કોણ હતા અને કયા િવભાગોમા ંતેમણે કામ કLુè હY ુ.ં 

1. :કરણમા ં2ક)ન કરો અને નQકના િવભાગ, આગામી અને આગામી િવભાગ wવા શNદો નીચ ેલીટ# 

કરો. કામ દર)ક બાåુ બાåુ ?ારા કામ સાથે કરવામા ંઆવે છે. કામ 8દવાલ અન ેદરવા! પર 

સળગાવી દ)વામા ંઆçLુ ંછે. 

2. વાચંો નહ)cયાહ 4 .  
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к!#7:  
1. સનબોલત અને ટો*બયાહ યíદુ#ઓના િવરોધ સાથ ેફર# પાછા આçયા છે. સનબોલત K2ુસે છે અને 

મોટા :માણમા ંK2ુસે છે. તમેના હા2યનો સાર äુ ંછે (છદંો 1-2)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ટોબીયાહની äુ ંછે 8ટ+પણી (~લોક 3)? ________________________________________________ 

2. ઈzરના લોકોનો :િતભાવ રસ:દ છે તઓે િવરોધ સાથે દલીલ કરતા નથી. તેના બદલે તેઓ 

ભગવાન તેમના ભગવાન ચાg ુતેમની :ાથIનાનો સારાશં (છદંો 4-5)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભગવાનન ેતેમની *ચ}તા 0છૂ–ા, આપણે äુ ંકâુ ંછે (~લોક 6)? 

એ. કામ Pગે: _____________________________________________________________ 

બી. લોકો િવષે: ____________________________________________________________ 

4. િવરોધાભાસીએ äુ ંકરÖુ ંતે ન[# કLુè ñયાર) તેમન ેલાHLુ ંક) તેમની િન}દા એ કામન ેરોકવા માટ) કäુ ં

જ કLુè નથી? ___________________________________________________________________ 

5. ઈóાએલીઓએ તેમની ધમક# 0રૂ# કરવા માટ) äુ ંકLુè (~લોક 9)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. મåૂરોને શાર#8રક ર#તે äુ ંથઈ રâુ ંછે (~લોક 10)? ______________________________________ 

7. લોકોના åુ2સોમા ંäુ ંથઈ રâુ ંછે (છદંો 11-12)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. નહ)cયાહ) તલવારો, ભાલાઓ અને શરણાગિતથી સ÷જ લોકોને સશÿ કર# દ#ધા અને પછ# તેમને 

:ો7સાહનના આ મજÅતૂ શNદ આ+યા (~લોક 14): __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ભગવાન õુ~મનના કાયIને િનરાશ કર) છે અને તેમના લોકોના કાયIને આશીવાIદ આપે છે  

(~લોક 15). 

9. બાક#Oુ ં:કરણ કમIચાર#ઓની સરં(ણની çLહૂરચનાને દશાIવે છે. બધા માણસો હિથયારો ચલાવતા 

હતા કારણ ક) તેઓએ તેમOુ ંકાયI કLુè હY ુ.ં કારણ ક) આ કાયI çયાપક હY ુ ંઅને ફ)લાLુ ંહY ુ ં(~લોક 

19) તેમને કહ)વામા ંઆçLુ ંહY ુ ંક) ñયાર) Scપેટને Bવિન કરવામા ંઆçLુ ંહY ુ ં7યાર) તેઓ ભગેા 

થવાOુ ંહY ુ,ં કારણ ક) ભગવાન તેમના માટ) લડશે (~લોક 20). 0tુુષો અન ેતેમના મદદગારો માટ) 

નહ)cયાહની Cચૂના äુ ંહતી (~લોક 22)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

>R(($: નહ)cયાહ 5 લોકોમા ંઅé2ત7વમા ંછે ત ેનાણાક#ય સઘંષî વહ¥ચ ેછે. તઓે પોતાના ખેતરોને 

અનાજ ખર#દવા અને રા!ને કર °કૂવવા માટ) નાણા ંઉછ#ના લીધા હતા. તેમના 0<ુો અન ે0<ુીઓને પણ 

Kલુામી તર#ક) સRપવામા ંઆçયા હતા. નહ)cયાહ) ઉમરાવો અને અિધકાર#ઓને તેમના પોતાના લોકો પાસેથી 
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ઉછ#Oુ ંલીધા ંહોવાનો આરોપ ^Tૂો અને તેમને તમેની જમીન, ˜çુસ અને ઘરો પાછા આપવાOુ ંઅને આવા 

બેહદ રસની માગંન ેરોકવા આદ)શ આ+યો. ઉમરાવોએ અને અિધકાર#ઓએ નહ)cયાહના આદ)શ :માણે 

કરવા માટ) આશા2પદ શપથ લીધા. નહ)cયાએ પણ લોકોને 0રૂાગામની wમ ગવનIરની wમ ફાળવવામા ં

આવેલા બધાને ખાવાથી નહ)cયાહના ઉદાહરણ તર#ક) સેવા આપી હતી. તેના બદલે તે અન ેતેના માણસો 

8દવાલ પર કામ માટ) સમિપ§ત હતા (~લોક 16). તેમણ ેદરરોજ તેમના ટ)બલ પર ભોજન મળેçLુ ં150 

યíદૂ#ઓ, અિધકાર#ઓ, અને આસપાસના દ)શોમાથંી આવેલા લોકો 
 

!U*/): વાચંો નહ)cયાહ 6: 1-14. 
 

• નહ)cયાહને Oકુસાન પહRચાડવાના બે :યાસો äુ ંછે? 

• દર)ક :યાસમા ંિવરોધીઓ Tાથંી આવ ેછે? 

 

к!#7: 
1. નહ)cયાહના õુ~મનો હારશે ન8હ. તેમને ખબર પડ# ક) તઓે તેમન ેOકુસાન પહRચાડવા માટ) 

કાવતરામા ંહતા. તેમના આમ<ંણ äુ ંહY ુ ં(~લોક 2)? ____________________________________ 

2. નહ)cયાહનો જવાબ äુ ંહતો (છદંો 3-4)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અિવરત પ<મા ં :ાથિમક આ(ેપો äુ ંહતા(5-7 પéં:તઓ)? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

4. નહ)cયાહનો :િતભાવ એવો હતો ક) આરોપો ^ખૂIતાના સ^હૂ હતા. "તમે તેમન ેતમારા પોતાના 

મનથી શોધ કર# રXા છો." તેમણે äુ ંન[# કLુè હY ુ ંતે તેમનો હ)Y ુહતો (~લોક 9 ક)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

5. નહ)cયાહ äુ ંકર) છે (~લોક 9 બી)? ___________________________________________________ 

6. િવરોધ યíદૂ# સ^દુાયની બહારથી જ આçયો ન હતો. છદંોથી નહ)cયાહના Qવન અને પા< પરના 

ધમક# િવશે આપણે äુ ંશીખી શક#એ 10-13? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

#`\2?Qш$: ~લોક 2 મા ંનહ)cયાહ !ણતા હતા ક) તઓે તેન ેOકુસાન પહRચાડવા માટ) કાવતરામા ંહતા. 

હવે ~લોક 12 મા ંતેમણે સમ!çLુ ંક) દ)વે તેન ે(શમાયા) મોક.યો ન હતો. ત ેક)વી ર#તે !æLુ?ં કોણ તેમન ે

કâુ ંક) äુ ંત ેમા< એક સાહßજક Cઝૂ છે ક) તેઓ તેન ેમળેવવા માટ) બહાર હતા? કદાચ એક સાનબા.લાટ 

અને ટો*બયાહ પર શકંા હશ,ે પરંY ુનહ)cયાહને äુ ંસકં)ત મ¶યો છે ક) ઈzરના લોકોમાનંા એકને õુ~મન ?ારા 
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તેને Oકુસાન પહRચાડવામા ંઆવશ?ે દ)ખીતી ર#ત,ે õુ~મન Êસુણખોર# કરતો હતો, તેન ેછેતરવા અને તેન ે

ડરાવવા અને તેના સારા નામને બદનામ કરવા માગંતા હતા. 
 

1. એ નRધÖુ ંરસ:દ છે ક) નહ)cયાહનો બદલો ન હતો તમાર# :ામા*ણકતા અને સAમાન પર આવા 

íમુલા માટ) તમે äુ ંિવચારો છો? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. äુ ંપા<! નહ)cયાહ ભગવાનને એવી çયé:તઓ યાદ કરવા માટ) 0છેૂ છે ક) wઓ તમેને ડરાવવાનો 

:ય7ન કર# રXા છે. તે ભગવાનને તેઓ w કLુè છે તે યાદ રાખવાOુ ંકહ) છે. તેમનો ઈરાદો એ હતો 

ક) ઈzરના લોકો તે બધાOુ ંનાશ કરવાOુ ંહY ુ,ં wથી તઓે લાબંા સમય Cધુી __________________  

(નહ)cયાહ 2: 17 બી). 

3. આ :Ä 0છૂવા માટ)નો સમય લાગ ેછે: äુ ંíુ ંિવરોધ સાથે સહભાગી થÖુ ં÷ ંઅથવા íુ ંએક ÷ ંw 

એક કારણ માટ) મહાન :િતબ]તા સાથે કામ કર# રXો ÷?ં ________________________________ 

4. äુ ંíુ ંતે ÷ ંક) w કોઈ :ય7નોને નબળા પાડવાની ર#ત શોધી કાઢશે ક) wણે સપોટI અને :ો7સાહન 

આપÖુ ંજોઈએ w અAય લોકોને સચંાર કરવા અને હાથ પર કામ પર ક)FAkત રાખવામા ંમદદ કરશ?ે 

______________________________________________________________________________ 

5. તમારા શNદો, તમારા માગî, તમારા કાયI:ણાલીને Bયાનમા ંલેવા સમય કાઢો ñયાર) કંઈક નÖુ ં

અથવા અલગ C*ૂચત હોય. äુ ંતમે એક મોટા *ચ<ન ેજોશો અને પ8રવતIનમા ંફ)રફાર કરો છો 

અથવા તમે એક છો ક) w વ2Yઓુને સમાન રહ)વાની ઇZછા રાખે છે, પણ જો પ8રવતIન વy ુસાtંુ 

છે? તમારા િવચારો: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

J%:<$%: હ) :m,ુ મને યાદ રાખો. તરફ)ણ સાથ ેમને યાદ રાખો મને યાદ રાખો ક) Y ુ ંએકલા Aયાયી છે. તમે 

મારા પાપ યાદ નથી. તમને અથવા મારા પાડોશી િવtુ] મo w કLુè છે તે બyુ ંજ યાદ નથી કLુè. તમે મારા 

પાપને વy ુયાદ રાખો કારણ ક) તમ ેમને એક અનતં :ેમ સાથે :મે કરો છો. તમ ેમારા તારણહાર અને 

ઉ]ારક છે w તમારા 0<ુ ઈC ુ*Ü2તના Aયાયી ર:ત મા ંમને વચેી છે ઈCનુે કારણે íુ ં!bુ ં÷ ંક) તમાર# 

xૃપા તમારા પર છે અને તમે હમંેશા માર# સાથે છો. íુ ંતમને યાદ કtંુ ÷,ં ભગવાન, w મહાન અને અÿત 

છે, તે માટ) મન ેડરવાની કંઈ નથી. મન ેયાદ બદલ આભાર. _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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%%, < 

!U*/): નહ)cયાહ 6: 15-16, 1 9-બી અને વાચંો નહ)cયાહ 7: 1-3. 
 

к!#7: 
1. äુ ં52 8દવસ 0ણૂI કરવામા ંઆવી હતી સ0ંણૂIપણે ભગવાન એક કાયI હY ુ!ં :કરણ 6 માથંી આ 

થોડા છદંો પ8રણામ :ગટ કર) છે ñયાર) ભગવાન યાદ કર) છે ક) િવરોધી äુ ંકર) છે (છદંો 15-16). 

આસપાસના રાiSો __________________ અને ___________________________________ હતા 

કારણ ક) તેઓ _____________________________ જોતા હતા ક) આપણે !ણવા માગીએ છ#એ ક) 

ઓછામા ંઓછા એક ઉ~ક)રનાર ઉ7સાહ ચાg ુરXો (~લોક 1 9 બી). ટો*બયાએ äુ ંકરવાOુ ંચાg ુ

રાôLુ?ં ________________________________________________________________________ 

2. છે.લ,ે દ#વાલ 0ણૂI થઈ અન ેદરવા! 2થાન ેગોઠવવામા ંઆçયા. િનમb ૂકં કરવામા ંઆવી હતી. 

çયé:તગત ચા± ^કૂવામા ંઆçયા હતા. નહ)cયાહ રાજગઢના કમાAડર હનાAયા િવશે äુ ંકહ) છે 

(~લોક 2)? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમારા Qવનમા ંહúાયાહ છે, અખ8ંડતતા ધરાવનાર çયé:ત, w મોટાભાગના લોકો કરતા ંઈzરનો 

ભય રાખે છે? એક (ણ લો અને આ çયé:ત માટ) આભાર આપો. ભગવાનન ેતે કામ કરવા માટ) 

કહ)વામા ંઆવે તે માટ) તેને મજÅતૂ બનાવવા અને તેન ેસશ:ત બનાવવા માટ) કહો. __________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

>R(%*$: ~લોકમા ંકંઈક િવ*ચ< થાય છે 3. શા માટ) નહ)cયાહ 0છૂશ ેક) યVશાલમેના દરવા! “.ુલા ન 

થાય 7યા ંCધુી “.ુલા નથી? :કરણ છની છે.લી સ! Bયાનમા ંરાખો. િવરોધની ધમક# ચાg ુરહ#. તે 

શહ)રના દરવા! માટ) “બુ “બુ “બુ જ “.ુgુ ંહY ુ ંwથી વેપાર#ઓ 8દવસ માટ) તમેના Åથૂની 2થાપના કર# 

શક). નહ)cયાહ સાવધ હતા તેમણે દરવા!ને ખોલવા માટ) નહÉ કરવાનો આદ)શ આ+યો કારણ ક) િવરોધીઓ 

નવા નબળા રહ)વાસીઓને wVસલેમમા ંરહ)તા હતા અને શહ)રને જ+ત કર# શક) છે. 
 

આગળની અનેક છદંો (4-69) w દ)શિનકાલમાથંી બહાર આવી હતી ત ેવશંાવળ#ની યાદ# આપે છે. w લોકો 

આçયા ત ેઝVNબાબેલ અને યäઆુ (~લોક 7) સાથ ેઆçયા. અમે તેમના િવશે એઝરા 02ુતકમા ંવાZંLુ ંછે. 

વશંાવળ#ને મહ7વ0ણૂI લાગYુ ંનથી પણ યíદૂ#ઓ માટ) તે બતાવવા માટ) મહ7વ0ણૂI છે ક) તેમના પ8રવારો 

ઇઝરાયેલથી ઉતર# આçયા હતા (~લોક 61). કલમ 64 એ આપણન ેકહ) છે ક) ક)ટલાકએ તેમના પ8રવારના 

ર)કોડIની શોધ કર# હતી પણ તેમને શોધી શTા ન હતા. આ યાજકોમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆçયા હતા. 
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અમે પ8રવારોના વડાઓની ઉદારતાના 70-72 કલમોની છદંો મા ંશીખીએ છ#એ. તમેણે કામમા ંફાળો 

આ+યો ન હતો પરંY ુતેઓએ S)ઝર#ને આ+Lુ ંતઓેએ યાજકો માટ) ચાદં#, સોOુ,ં Åટૂ અને કપડા ંપણ આ+યા. 

મ8ંદરના S)ઝર#મા ંદ)શની સપંિë હતી. 
 
 

!U*/): વાચંો નહ)cયાહ 8. 
 

*1#9(: દ#વાલ સમા+ત થયા પછ# લોકો પોતાને ઘરો અને નગરોમા ંમોકલવા માટ) મોકલવામા ંઆçયા 

હતા. હવે 8દવસ કાયદાOુ ંવાચંન કરવા માટ) લોકો ભેગા મળ#ને આવવા માટ) આçયા હતા. એઝરા 

નહ)cયાના સમકાલીન હતા, તેમ છતા ંત ેઆશર) 13 વષI અગાઉ યVશાલેમ આçયો હતો અને ^સુાના િનયમ 

:માણે લોકોને વાચંવા અન ેCચૂના આપવા માટ) યાજક હતો. 
 

к!#7: 
1. એઝરાએ મા ંäુ ંકLુè ~લોક 2? ______________________________________________________ 

2. તેમણે તેમાથંી મોટ)થી વાZંLુ ં___________________________________________________ 

અને બધા લોકો ____________________________________________________________ 

3. નહ)cયાહ સે8ટ}ગને વy ુસમજ આપ ેછે એઝરાએ પાણીના દરવા!ની સામ ેચોરસનો સામનો કરવો 

પડûો હતો. 0tુુષો અને ÿીઓ હાજર હતા. એઝરા Tા ંહતી (~લોક 4)? _____________________ 

0tુુષો અને ÿીઓ હાજર હતા. એઝરા Tા ંહતી (~લોક 4)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. એઝરાએ મા ંäુ ંકLુè ~લોક 5? ______________________________________________________ 

લોકોએ äુ ંકLુè? _________________________________________________________________ 

5. એઝરાએ મા ંäુ ંકLુè ~લોક 6? ______________________________________________________ 

લોકોએ äુ ંકLુè? _________________________________________________________________ 

6. લેવીઓOુ ંકામ äુ ંહY ુ ં(છદંો 7-8)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. લોકો લૉ સાભં¶યા હતા અને કાયદાની Cનુાવણી કરતા હતા અને સમ!Lુ ંક) તઓે તેમાથંી ક)ટલી 

õૂર ગયા હતા. પરંY ુએઝરા, નહ)cયાહ અને લેવીઓ આ ઉજવણીનો 8દવસ બનવા ઇZછે છે (~લોક 

9). લોકોએ äુ ંકરવાની Cચૂના આપી હતી (છદંો 10-11)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. લોકો äુ ંઆનદં અન ેઉજવણી  આ+યો(~લોક 12)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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>R(%*$: એક 8દવસ ñયાર) પ8રવારોના વડાઓ, યાજકો અને લેવીઓ એઝરા (13-18 છùા) ની 

આસપાસ ભેગા થયા 7યાર) તેઓ વાચંતા હતા ક) દર)ક xુvંુબ તેમની છાપરા પર, તેમના ચોગાનો અથવા 

ચોરસમા ંÅથૂ બાધંવાOુ ંહY ુ ંમ8ંદરના öગણામા ંઆ મથક Ö(ૃની શાખાઓમાથંી બનાવવામા ંઆçLુ ંહY ુ.ં 

દ)શિનકાલમાથંી પાછા ફયાI તે બધા લોકોએ તેમન ેઘણા 8દવસો Cધુી બાBંયા અન ેતેમને Qçયા. આ Åથૂ 

ભગવાનના લોકો અન ેતેમના વશંજોન ેયાદ કરાવે છે ક) ઈóાએલીઓ ઇßજ+તમાથંી બહાર લાçયા 7યાર) 

ઇઝરાયેલીઓ Åથૂમા ંરહ)તા હતા (લેવીટ#સ 23: 33-43). આ Åથૂ ભૌિતક િનદશIન બની ગયા હતા ક) તેઓ 

ભગવાન સાથેના તેમના સબંધંો 0નુઃ2થાિપત કર# રXા હતા. આ અઠવા8ડયે ટ)બરનેકલOુ ંપવI કહ)વાય છે. 

આ 8દવસો દરિમયાન એઝરાએ દŸ િનક ભગવાનના 02ુતકની ચોપડ# વાચંી અને લોકોએ “બુ “શુીથી 

ઉજવણી કર#. આઠમા 8દવસે એક સમંેલન હY ુ.ં 
 

%%, ? 

 

*1#9(: 7ોસ કને:ટ િસર#ઝના અગાઉના એકમોમા ંરોકાયેલા લોકો માટ), નહ)cયાહ 9 એ એક સમી(ક 

બનશે. તમન ેતમારા િશ(ણમા ંસમથIન આપવામા ંઆવશે અને તમાર# 2^િૃત 8ર—)શ કરવામા ંઆવશે. જો 

કોઈ ચો[સ પ8રé2થિત અથવા ઇવેAટ યાદ ન હોય તો ઘણા 7ોસ-ર)ફર)Aસસ *લ2ટ)ડ થાય છે. પાછળ !ઓ 

અને સમી(ા કરવા માટ) અચકાÖુ ંનહÉ અને કથાઓ ફર# એક વાર Qવતં થવાની પરવાનગી આપ ેછે. 
 

к!#7: 
1. ઇóાએલી વશંના લોકો તમેના દ)વ યહોવાના િનયમ સાભંળવા અન ેતેમના ંપાપો અને તેમના 

િપYઓૃની õુiટતા કÅલૂ કરવા ભેગા થયા. તઓે મા ંäુ ંપહ)યાI હતા ~લોક 1? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. લોકો ઊભા થયા અને ભગવાનની 2Yિુત કરતા, w સનાતન શાzત છે. નીચેના ~લોકોમા ંલોકો äુ ં

યાદ છે: 

એ. છદંો 5-6: ___________________________________________________________ 

બી. છદંો 7-8: ___________________________________________________________ 

સી. છદંો 9-12: __________________________________________________________ 

ડ#. છદંો 13-15:___________________________________________________________ 

3. આગળના ~લોકોમા ંતેઓ તમેના 0વૂIજોની યાદ અપાવ ેછે (છદંો 16-17): __________________ 

________________________________________________________________________ 

4. અને, છદંો મા ં17 અને 18 તઓે ભગવાન કોણ છે યાદ આવે છે: 
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એ. _______________________________________________________ 

બી. _______________________________________________________ 

સી. _______________________________________________________ 

ડ#. ________________________________________________________ 

ઈ. ________________________________________________________ 

5. નીચેના ~લોકોમા ંલોકો äુ ંયાદ રાખવાOુ ંચાg ુરાખે છે: 

એ. કલમ 18: _____________________________________________________________ 

બી. છદંો 19-21:____________________________________________________________ 

સી. છદંો 22-25:___________________________________________________________ 

6. ફર#થી, છદંો મા ં26-27 તઓે તેમના વડવા ના માગî યાદ આવે છે: ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

તેમની મહાન કtુણામા ંભગવાન તેમને બચાવનારને બચાçયા (~લોક 27). 

7. પછ# ચ7 ફર#થી શV થયા (~લોક 28): 

એ. લોકોએ äુ ંકLુè? ______________________________________________________________ 

બી. ભગવાન äુ ંકLુè? _____________________________________________________________ 

8. ધાિમ§ક િવિધઓ 29-30: ભગવાન તેમન ેચેતવણી આપી પરંY ુતેઓ ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ~લોક 31: પરંY ુભગવાન _____________________________________________________ 

10. લોકોએ w કLુè તે બyુ ંજ હોવા છતા,ં ભગવાન બરોબર રXા અને િવzાસ0વૂIક કામ કLુè (~લોક 

33). તેમ છતા,ં તેમના 0વૂIજોએ w કLુè તે લીધે તેમની ક)દમાથંી પ8રણcLુ,ં હવે દ)વના લોકોની 

હાલત äુ ંહતી (છદંો 36-37)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

J$7XY>Y: äુ ં^~ુક)લ સા(ા7કાર äુ ંઉદાસી કFAડશન ઈŸા8હમને વચન આ+Lુ ંહY ુ ંક) ઈŸાહ#મની સાથે જ 

તેણે પોતાના લોકો માટ) ઈzર) જ સાtંુ કLુè છે. હમણા,ં બાક# રહ)gુ ંએક અવશેષ હવે તેઓ w જમીન એક 

વખત ધેર હતી તે Kલુામ હતા. હવે, તેમની પાસ ેસપંિë અને સપંિë નથી. હવ,ે તેઓ äુ ંકરવા જઈ રXા 

હતા? ઉ7પિëમા ંઈzર) કર)લા વચન િવષે äુ ંથLુ ંક) સતંાન 2વગIમા ંતારા wટલા અસôંય હશ?ે તેઓ હવે 

મા< એક અવશેષ હતા w જમીન ભગવાન ઇZછે છે ક) તેઓ પાસ ેહવે તે ફારસી રા!ની જમીનો છે. અન ે

હવે તેઓ મોટ# ^~ુક)લીમા ંKલુામો હતા. રા! ?ારા મહાન સપંિëનો વચન હવે કર અને ´]ાજં*લમા ં
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ઘટાડવામા ંઆçયો છે. ઉમરાવો અને અિધકાર#ઓએ પોતાના જ લોકોમા ંçયાજબી હકાલપ‘ીનો આરોપ 

^Tૂો છે. આ વચનOુ ં*ચ< ^~ુક)લ હY ુ.ં  
 

પરંY ુકÅલૂાત શV કરવા માટ) યોHય 2થળ હYુ.ં પાપ હમંેશા ભગવાન અને મOiુય વZચે આવે છે, જોક), તે 

એક અવરોધ છે w કÅલૂાત ?ારા õૂર કરવામા ંઆવે છે, બúેOુ ંખોvંુ અને ભગવાનની ઇZછા :માણ ેપિવ< 

થવાની અ(મતા કÅલૂાત ભગવાન પહ)લા ંબરાબર આપણે äુ ંપાપીઓ 2વીકારતા કાયI છે! દાખલા તર#ક), 

નહ)cયાહ 9:16 અને 17 મા,ં ઈóાએલીઓએ કÅ.ૂLુ ંહY ુ ંક) તેમના 0વૂIજો ઘમડં#, કઠોર અને દ)વના આદ)શોOુ ં

ઉ.લઘંન કર) છે. તઓે સાભંળવાનો ઇનકાર કયî અને યાદ રાખવામા ંિનiફળ ગયા ... ~લોક 26 એ એક 

બીåુ ંઉદાહરણ છે. તઓે અવગણના કરનાર અને ભગવાન સામે બળવો પોકાયાI હતા. તેઓએ દ)વના 

િનયમની અવગણના કર# અને ભયકંર િન}દા કર#. 
 

ભગવાન, જોક), સતત રXા લોકોએ ભગવાનને તમેને માફ કયાI હોવા છતા ંતે તેમન ેદયા⁄ અને દયા⁄ 

હતા, K2ુસામા ંધીમો અન ે:મેથી ભર0રૂ. તેમણે તમેને છોડ# દ#ધા નહોતા પરંY ુતમેને બચાçયા હતા, 

તેમના õુ~મનો પાસેથી સમય િવતાçયા હતા. ભગવાન xૃપા⁄ અને દયા⁄ છે, એક ભગવાન w Aયાયી છે 

અને િવzાસ0વૂIક કાયI કર) છે. આ ભગવાન માટ) અમે અમારા બધા પાપોની (મા :ા+ત કરવા કÅલૂાત 

અને ઉ7Cકુ બો.ડ છે. આ ભગવાન માટ) આપણ ેઆવી શક#એ છ#એ કારણ ક) તે આપણા પાપોન ેહવે યાદ 

નથી (િયમ©યા 31:34). તેમણે તેમન ેકોઈ યાદ નથી કારણ ક) તેમણ ેઅમાર# પાસેથી અમારા અપરાધ õૂર 

કયાI છે. તેમણ ેઆપણા 2થાને ઊભા ંઆવેલા ઈCનુે મોક.યો, અમાર# સ! લીધી, આપણા માટ) ઈzરના 7ોધ 

અને નરકનો સામનો કયî. ઈzર િપતાએ અમને બચાવવા, તેના દ#કરાને આપણને િતર2કાર ન આપવા 

કâુ!ં યોહાન 3: 17-18આ આપણા માટ) આ CવુાતાI :ગટ કર) છે: "ક)મક) દ)વ ેતેના દ#કરાને õુિનયામા ં

િતર2કાર કરવા મોક.યો ન હતો, પણ તેનાથી જગત તારણ પામે. w કોઈ તેન ેમાન ેછે િન}દા નથી ... 

"ચાલો ભગવાન માટ) આભાર, તેના અશT ભેટ, ઈC ુમાટ) આભાર! 
 

*1#9(: ઈóાએલી લોકોએ તેમના પાપ અન ેતેમના 0વૂIજોના પાપOુ ંકÅલૂાત કLુè. લૉ ભગવાન 

ઉપયોગ ?ારા તેમના પાપ તેમને !હ)ર અને તેમન ેતમેના ખોvંુ કLુè દશાIવે છે. કાયદો તેમના માટ) એક 

દપIણ બની ગયો હતો ક) ઈzરની શé:ત તમેની öખો અને તેમના Ñદયન ેખોલવા માટ) વપરાય છે તે 

જોવા માટ) ક) તઓે તેમની સ±નમા ંભગવાનને :િત*બ}*બત કરતા ક)ટલા ંõૂર હતા. કાયદાના ઉપયોગ ?ારા 

ભગવાન દયા⁄ અને દયા⁄ પ2તાવો અન ેતેને પાછા ચાg ુકરવા માટ) *ચ<કામ કLુè. તેઓ પાળે માગે છે 

તેઓ તેમના Qવન માટ) ઈzર) w ઇZછતા હતા તે માટ) િવzાC ુકાયI કરવા માગ ેછે. 
 
 

!U*/): વાચંો નહ)cયાહ 10: 28-39. 
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[(%(%9: નીચે આપેલા સદંભîમા ંલોકો ?ારા કર)લા વચનના સારને ઓળખે છે: 

1. કલમ 30: ________________________________________________________________ 

2. કલમ 31:_________________________________________________________________ 

3. કલમ 32-33: _____________________________________________________________ 

4. કલમ 34:_________________________________________________________________ 

5. કલમ 35:_________________________________________________________________ 

6. કલમ 36: ________________________________________________________________ 

7. કલમ 37-39: _____________________________________________________________ 

 

># : 
 

1. થોડ#ક (ણો લો અન ે:કરણ 10 મા ંછે.લી સ! Bયાનમા ંલો: "અમે કર#äુ ં..._______________ 

______________________________________________________________________.” 

2. યíદૂ# સમાજ ભગવાનOુ ંઘર માટ) અને 7યા ંકામ કરતા લોકો માટ) જોગવાઈઓ માટ) પોતે જ 

વચનબ] છે. ઈzરના ઘરની é2થિત સ^દુાયની આBયાß7મક é2થિત િવશે äુ ંકહ) છે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. શNદના િવચારણા માટ)ના િવ{ાથ|ઓ તર#ક) અમારા માટ) બે બાબતો છે. 0!ૂના ંઇમારતો, દ)વOુ ં

ઘર, તમારા પડોશમા ંઅને સ^દુાયમા,ં ñયા ંતમે 0!ૂ કર# શકશો નહÉ, તે િવશે તમારા માટ) äુ ં

મહ7વ છે? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. બીåુ,ં 2 કોરÉથી 6: 16-18મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવે છે ક) આપણે દ)વOુ ંમ8ંદર છ#એ. આ ~લોકો 

વાચંો અને તમાર# સાથે ઘિનiઠ સબંધં ભગવાનની ઉજવણી કરો. તે કહ) છે ક), "íુ ંતેમની વZચે માtંુ 

િનવાસ2થાન બનાÖુ ં÷ ંઅન ેતેઓની સાથે ચાgુ ં÷,ં અને íુ ંતેઓનો દ)વ થઈશ, અને તેઓ મારા 

લોકો થશે." ત ેકહ) છે, "íુ ંતમારો િપતા ÷ ંઅન ેતમે 0<ુો અને 0<ુીઓ થશો; મારા માટ). "આ 

તમારા માટ) äુ ંઅથI છે? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. નહ)cયાહના િવચારને Bયાનમા ંરાખીને ñયાર) લોકોએ કâુ ંક), "અમે આપણા દ)વના મ8ંદરની 

અવગણના ન8હ કર#એ", આ શNદો તમારા માટ) äુ ંલાવ ેછે, wમ ક) તમે w મ8ંદરની સભંાળ અન ે

અવગણના કરો છો તે તમે િવચારો છો, તે 2થળે તે રહ)વા અને રહ)વાOુ ંપસદં કર) છે? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

6. જો તમે કોઈ ચચI સાથ ેસબંધં રાખો છો, તો આ ક)વી ર#તે એકબી!ન ેદ)વના લોકો અને *Ü2તના 

શર#ર તર#ક)ની કાળQ લે છે? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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J%:<$%: ભગવાનનો પિવ< આ7મા આ+યા માટ) આભાર ક) કાયદાનો ઉપયોગ ?ારા તે આપણા Ñદયન ે

કÅલૂાત અન ેપ2તાવો કરવા માટ) ખoચ ેછે. ઈzરના મડંળની é2થિત, મકાન અને તમારા શર#ર બનંે િવશે 

તેમની સાથે વાત કરો. દ)વના મડંળના !ળવણી અને મ<ંાલય માટ) જવાબદાર લોકોને અવગણવાની 

ઇZછાથી તમાtંુ Ñદય બનI કરવા માટ) તેને કહો. તેમની સાથે દ)વના મકાનની !ળવણી અને મ<ંાલયની 

ચચાI કરો, તેમણે તમન ેw મ8ંદર બનાçLુ ંછે _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

%%, @ 

*1#9(: :કરણ 11 મા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક) લોકોના આગેવાનો યVશાલેમમા ં2થાયી થયા. અAય 

લોકો ઘણા ંકા2ટ કર) છે તે ન[# કરવામા ંઆçLુ ંહY ુ ંક) દસમાથંી એક xુvંુબીજનો યVશાલેમમા ંરહ)વા માટ) 

શહ)ર અને તેના રહ)વાસીઓને ર(ણ અન ેર(ણ માટ) મદદ કરશે. બાક#ના લોકો åુડાહના નગરોમા ંતેમના 

0વૂIજોની િમલકત પર પતાવટ કરશે (~લોક 20). 
 

નહ)cયાહ 12: 1-26 યાજકો અને લેવીઓની વશંાવળ# છે, wઓ ઝVNબાબેલ અને યäઆુ સાથ ેKલુામીમાથંી 

પાછા ફયાI હતા. યાદ રાખો, તે મહ7વOુ ંહY ુ ંક) વશં લેિવની xુળને શોધી શકાય છે, તેમના લોકો માટ) 

પાદર#ઓ તર#ક) સેવા આપવા માટ) ભગવાન ?ારા પસદં કરાયેલી આ8દ!િત. 
 

!U*/): વાચંો નહ)cયાહ 12: 27-47. 
 

к!#7: 
1. દ#વાલOુ ંસમપIણ કરવાનો સમય આçયો છે! આ ઉજવણીOુ ંનેY7ૃવ કરવા માટ) કોનો બોલાવવામા ં

આçયો હતો (~લોક 27)? __________________________________________________________ 

બી!ઓ ભગેા થયા હતા (~લોક 28)? ________________________________________________ 

2. ઉજવણીમા ંäુ ંસમાવવામા ંઆçLુ ંહY ુ ં(~લોક 27)? ______________________________________ 

3. પાદર#ઓ અને લેવીઓએ äુ ં:થમ વ2Y ુહતી (~લોક 30)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો મા ં31-39 નહ)cયાહ એક ^ôુય ઉ7પાદન orchestrated. બે °કુાદાઓ અને åુડાહના 

આગેવાનોનો ઉપયોગ કર#ને તેઓ 8દવાલ પર ચઢતા હતા. અધI દ*(ણ તરફ અને અડધા ઉëર 
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તરફ જતા હતા. દ*(ણ તરફ જવાOુ ંક)ળવેgુ ં______________, ____________________  ?ારા 

કરવામા ંઆçLુ ંહY ુ_ં________________________________________________ (~લોક 36). 

5. કોણ ઉëર માટ) ક)ળવેgુ ંઅOસુર) છે (~લોક 38)? _______________________________________ 

6. ~લોક 40: નહ)cયાહ અને બ ે°કુાદાઓએ પોતાOુ ં2થાન લીyુ ં___________________________ 

7. ~લોક 43: 8દવસOુ ંવાતાવરણ äુ ંહY ુ?ં _______________________________________________ 

8. કલમો 44-47 ની આપણને ફર#થી લોકોને w યોગદાન આપે છે તે માટ) લોકોએ આપેલા ં

યોગદાનની યાદ અપાવ ેછે. આ ભડંાર રાખવામા ં___________________________________ 

(~લોક 44). 

9. તેમના યોગદાન કોના માટ) અલગ હતા ં(~લોક 47)? ____________________________________ 

 

J$7XY>Y: äુ ંતમે Tાર)ય *બF.ડ”ગ, અથવા પાકI , અથવા કોઈ અAય સ^દુાય :ોw:ટના સમપIણમા ંહાજર# 

આપી છે? äુ ંતમ ેTાર)ય િવચાLુè છે ક) શા માટ) તમામ íપૂલા? ક)ટલાક લોકો હમંેશા ઉજવણી માટ) તૈયાર 

લાગે છે. જો ક), ñયાર) તમે 0ણૂI થઈ ગયેલ છે તે Bયાનમા ંલો, મોટ) ભાગ ેતે સ^દુાયનો :ય7ન હતો અને 

હવે સમાજ ઉજવણી કરવા માટ) ભેગા થાય છે. િનઃશકંપણ,ે ક)ટલીક çયé:તઓ 8ડઝાઇનમા ંસામલે હતા, 

ક)ટલાક બાધંકામમા,ં ભડંોળ ઊm ુકરવાના ક)ટલાકમા,ં અને ક)ટલાક ñયાર) ઉજવણીની તૈયાર#મા ંહોય 7યાર) 

બyુ ં0ણૂI થાય છે. 
 

આ જ વાતાવરણ થાય છે ñયાર) દ)વળOુ ંચચI અથવા ઘર બાધંવામા ંઆવે છે. આ8ક⁄ટ)કચરલ કંપનીOુ ં

:િતિનિધ7વ કરવામા ંઆવ ેછે, સ^દુાયના મહાOભુાવોન ેભાગ લેવા માટ) આમિં<ત કરવામા ંઆવે છે, અને 

2થાિનક રાજકારણીઓને શામેલ કર# શકાય છે. આ ઉજવણીની આગેવાની પાદર#ઓ, °કુાદાઓ અને 

મડંળના નેતાઓ ?ારા કરવામા ંઆવે છે. Pગો, િપયાનો, હ)Aડબે.સ અને અAય સગંીતના ંસાધનોનો ઉપયોગ 

કર#ને સગંીતકારો લોકોની ભાવના વધાર) છે અને ગાયક અને આનદંથી “શુ થાય છે. ઘણીવાર લોકો 

આનદં માણવા માટ) િવ2Yતૃ તહ)વાર સાથે ઉજવણી ચાg ુરહ) છે. 
 

તમારા અOભુવ äુ ંહોઈ શક) છે? તમે Tાર) સમાજ સાથ ેસકંળાયેલો હોવ છો, પણ એક સમારોહમા,ં 

આ2થાવાનો સ^દુાય? એ શનેા wÖુ ંહY ુ?ં ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

એમ કહ)વામા ંઆçLુ ંહY ુ ંક) "યVશાલેમનો આનદં õૂર સાભં¶યો." 

 
 

>R(%*$: :કરણ 13 મા ંઆપણને Tાર) અથવા Tાર) પણ દ#વાલના સમપIણ બાદ અને પછ# તમામ 

તહ)વારોમા ંનહ)cયાહ રા! આટાIøકર):સસ (~લોક 6) પર પાછો ફયî ત ેPગે જણાવવામા ંઆçLુ ંનથી. તે 12 
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વષI યVશાલેમમા ંરXો હતો. યVશાલેમ છોડતા પહ)લા રા! સાથ ે2થાયી થયલેી સમંિતને લીધ,ે નહ)cયાહ 

તÆન પાછો ફયî. અમન ેપણ કહ)વામા ંઆçLુ ંછે ક) થોડાક સમય પછ# ત ેયVશાલમે પાછા ફયાI. 
 

:કરણ 13 બરાબર äુ ંવાચંવા માટ) આશા રાખશે નહÉ. અમાર# પર#કથા õુિનયામા ંઆપણે એÖુ ંિવચાર#એ 

છ#એ ક) "તઓે Cખુેથી રહ)તા હતા." અમે એÖુ ંિવચારÖુ ંમાગીએ છ#એ ક) બધા ખોટા યાદ કયાI પછ# તેમના 

માતા-િપતાએ તેમન ેKમુાવવાOુ ંPત લાવી દ#yુ ંહY ુ ંક) તેઓ wણે દ)શિનકાલમાથંી પાછા ફયાI હતા અલગ 

હશે. રા! પાસેથી પાછા ફયાI 7યાર) આ :કરણમા ંનહ)cયાહ જોવા મળે છે. 
 

!U*/): નહ)cયાહ વાચંો 13. વાચંો તેમ, તમાર# öગળ# પર રાખો નહ)cયાહ 10: 28-39. 
 
 

к!#7: 
1. મોસેસના કાયદામા ંäુ ંમળ# આçLુ ંહY ુ ં(~લોક 1)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નRધ: જો તમે 7ોસ-ર)ફર)Aસ તપાસો છો તો તમને !ણવા મળશે ક) કાયદો 0નુિન§યમ 23: 3-5 મા ં

લખાયો છે. તમ ેએ પણ જોશો ક) w પ8રé2થિતનો ઉ.લખે ગણના 22: 3-11 મા ંમળે છે; 23: 7. 

2. કારણ äુ ંહY ુ ં(~લોક 2)? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આ કાયદામા ંલોકોની :િત87યા äુ ંહતી (~લોક 3)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો મા ંપ8રé2થિત 4-5 નહ)cયાહ યVશાલેમમા ંન હતી, ñયાર) થLુ ં:ાથિમક પા< કોણ છે? 

___________________ તે :^ખુ યાજક હતા ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. એ*લયાિશબ  થી કોણ સબંિંધત હતા(~લોક 4)? _________________________________________ 

તમે તેના િવશે äુ ંયાદ છે? ________________________________________________________ 

સમી(ા માટ) åુઓ નહ)cયાહ 4: 3, 7; 6: 17-19 

6. એ*લયાિશબને ભગવાનના ઘરમા ં તેમના માટ) äુ ં0tંુૂ પાડવામા ંઆçLુ ંહY ુ(ં~લોક 5)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

7. નહ)cયા યVશાલેમ પાછા ફયાI પ8રé2થિતની :િત87યા äુ ંહતી (છદંો 7-9)? ___________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. શા માટ) નહ)cયાહ અલીશા8હબને ટો*બયાહ  0રૂા પાડવામા ંઆçયા હતા તે સગાઓંથી “બૂ નારાજ 

હતો(નહ)cયાહ 4: 3)? _____________________________________________________________ 

9. નહ)cયાહ શીôયા તે પછ#ની વ2Y ુäુ ંહતી (~લોક 10)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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એ. નહ)cયાહનો ઠપકો äુ ંહતો (~લોક 11)? _____________________________________________ 

બી. તેણ ેક)વી ર#તે પ8રé2થિતનો ઉક)લ લાçયો (છદંો 12-13)?______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

10. નહ)cયાહ) äુ ંશોBLુ ંછે તે (~લોક 15-16)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ. નહ)cયાહનો ઠપકો  äુ ંહતો(~લોક 17-18)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

બી. ક)વી ર#તે પ8રé2થિત ઉક)લાઈ હતી (છદંો 19-22 એ)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. નહ)cયાહ કંઈક બીåુ ંપ8ર*ચત બAયા આ વખતે äુ ંછે (છદંો 23-24)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ. નહ)cયાહનો ઠપકો äુ ંહતો (છદંો 25-27)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

બી. ક)વી ર#તે પ8રé2થિત ઉક)લાઈ હતી (~લોક 28, 30)?__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. માતાનો ભગવાન <ેસ અન ેદયા માટ) નાહ)cયા :ાથIના આ છે.લા :કરણ દરિમયાન કહ)વામા ંઆવે 

છે: 

એ. કલમ 14: "મને યાદ રાખો _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________.” 

બી. ~લોક 22 બી: "મને યાદ રાખો ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________.” 

સી. ~લોક 31 બી: "મને યાદ રાખો ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________.” 

13. નહ)cયાહ પણ પરમેzરના Aયાયની વાત કર) છે ñયાર) તે કલમ 29 મા ંકહ) છે: "તમેને યાદ રાખો 

_______________________________________________________________________.” 
 

!%#%-ш: કાયદો વાચંવામા ંઆçયો છે (નહ)cયાહ 8) લોકોએ તેમના પાપ કÅ.ૂયા છે (નહ)cયાહ 9). તઓેએ 

એકબી! સાથે કરાર કયî છે (નહ)cયાહ 10). દ#વાલ સમિપ§ત કરવામા ંઆવી છે (નહ)cયાહ 12). નહ)cયાહ 

થોડા સમય માટ) છોડ# ગયા અને ñયાર) પાછો આçયો 7યાર) તે äુ ંશોધી કાઢયો (નહ)cયાહ 13)? ફર# એકવાર 

:કરણ 10 ના શNદો, "અમે અમારા ભગવાનના ંઘરની અવગણના નહÉ કર#એ", અમે નહ)cયાહની Cધુારણા 

માટ)ની માગં પર હ)Aડલ મળેવવાOુ ંશV કર# શક#એ છ#એ. બધા જ ઝડપથી લોકો, ખાસ કર#ને યાજકો અને 

લેવીઓ, ઈzરના મકાન માટ) :ાથિમક સભંાળનાર, તેમના વડવા ?ારા કરાયેલા ક)ટલાક પાપોને નબળ# 

અને ઉછયાI હતા. 
 



 - 95 -  
 

ઇિતહાસમા ંપોત ે0નુરાવતIન કરવાની ર#ત છે 0વૂIજોના પાપો િતર2કારતા હતા અને હåુ Cધુી ત ેજ 

પેઢ#ઓ અOસુરતા પઢે#ઓ ?ારા 0નુરાવતIન કરવામા ંઆવતા ંપહ)લા ંલાબંા ન હતી. äુ ંઈzરના લોકો 

Tાર)ય શીખશ?ે તે 0છૂ#ને એક સરળ :Ä છે ñયા ંCધુી આપણ ેએ જ :Ä 0છૂતા નથી: äુ ંઆપણે Tાર)ય 

શીખીäુ?ં પાપ િવz :સર) છે. માનવ!ત સ8હત તમામ સ±ન પાપ ?ારા õૂિષત છે અને õુiટતા અને 

િવનાશના માગIન ેઅOસુર) છે. પરંY,ુ એક :ેમાળ િપતા તેના ભાગેrુ બાળકને પાછો બોલાવે છે તેમ, તેમની 

િવzાCતુામા ંભગવાન તેમના લોકોને તેમની પાસ ેપાછા બોલાવ ેછે. 
 

wઓ તેમના ંમાટ) િપતાના :ેમનો મહાન છે ઈóાએલીઓના 0વૂIજ, બળવાખોર અને અવગણના વગરના 

હોવા છતા,ં ભગવાન કtુણા અને દયાથી વ7યાI. પછ# ચ7 ફર# શV થશે. તેમOુ ંકઠોર વતIન અને ઈzરના 

કાયદાને સાભંળવાનો ઇનકાર આખર) તેમને નાશ કયî, પણ 70 વષI પછ# પણ ઈzર) તેમને ઈŸાહ#મ 

સાથેનો કરાર યાદ કયî અને ફર# એક વખત તમેને છોડાçયા. 
 

ભગવાન Aયાયી છે તમેણે તેમના વચનો રાખે છે અને ઇિતહાસના ભગવાન તર#ક) તેમની mિૂમકા 

અિધiઠાિપત કર) છે. તે ઈCનુી સZચાઈમા ંછે ક) આપણી પાસે વળતર છે. ત ેતેમના સZચાઈ, તેમની 

પિવ<તામા ંછે, ક) અમને બચાવી લેવામા ંઆçયા છે અને ^7ૃLનુી શé:ત અને શેતાન પાસેથી પાછો ખર#દ# 

લીધો છે. તેમણ ે°કુવણી કર# અને તેમણે પોતાના પિવ< અને િનદîષ ર:ત સાથ ેકLુè. તેમણે તેમના 

બાળકો અને તમેના સા™ાñયના વારસદારોOુ ંતર#ક) અમે કાયમ તેમની સાથે રહ)વા શક) છે 7મમા ંત ેબધા 

કLુè.  
 

તેમOુ ંOકુસાનીOુ ંકામ આ 8દવસ Cધુી ચાg ુરહ) છે. તે સવI< લોકો પોતાની પાસે પાછા બોલાવ ેછે. તમેની 

પિવ< ઇZછા છે ક) બધા સાચવવામા ંઆવશે અન ેસ7યના •ાનમા ંઆવશે! ફર# એકવાર આપણે કહ# શક#એ 

ક), "િપતાનો :ેમ ક)ટલો મહાન છે!" 
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!"#$% '(%()*+,-, .*/0 1,2%#/% 

 

 

!9)d% к#0 
 

અ*ભનદંન! તમે ઈzરની :ામા*ણકતા, અમાtંુ ર#ડ)cપશન અ\યાસ 0ણૂI કયî છે. તમે અનેક નવી વાતાIઓ 

અને અ(રો સાથે પ8ર*ચત બAયા છો હવે સમી(ા કરવાનો સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર#(ણ નથી, 

ફ:ત તમને અન ેતમાર# :ગિતની ખાતર# કરવાની તક છે, કારણ ક) તમે આ આકષIક :વાસ ચાg ુરાખો w 

તમારા Qવનને આકાર આપી રâુ ંછે. wમ wમ તમે અ\યાસ કરો છો તેમ તમે કથાઓના હક#કતો અને 

ભગવાન અન ેમાનવ!ત િવશેના સ7યો શીખી રXા ંછો. આ 21 મી સદ#મા ંતમારા Qવનમા ંહક#કતો અને 

સ7યો ક)વી ર#તે લાK ુપાડવાના ંછે તે તમે શોધી રXા છો. 
 

       5 T;< – :#ш$$к%2    :#ш$$к%2       *063--fQ42 

 
 

2ટોર#: 
 

2ટોર#: 
 

2ટોર#: 

અ(ર (ઓ): 
 

અ(ર (ઓ): 
 

અ(ર (ઓ): 
 

સ7ય / öતરõૃFiટ: 
 

સ7ય / öતરõૃFiટ: સ7ય / öતરõૃFiટ: 

  

2ટોર#: 
 

2ટોર#: 
 અ(ર (ઓ): અ(ર (ઓ): 

 

 સ7ય / öતરõૃFiટ: સ7ય / öતરõૃFiટ: 
 

  

 

 

2ટોર#: 

  અ(ર (ઓ): 
 

  સ7ય / öતરõૃFiટ: 
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J%:<$%: હ) :m,ુ તમે તમારા Aયાયીપણાને દશાIçLુ ંછે. તમે તમારા લોકો ઇઝરાયલેીઓ માટ) w યોHય છે 

તે જ કLુè છે. તઓે કર)લા ખોટા હોવા છતા,ં તમે તેમને માફ કર# દ#ધા અને તેમને એકવાર તેમની mિૂમ પર 

પાછા ફરવા માટ) સ(મ કર#ને દયા⁄ વતIન કLુè, પરંY ુતે હવે w લોકો આ7મક ર#તે તેમની સામ ેિવરોધ 

કર# રXા છે તેમને વસવાટ કરો છો. છતા,ં હ) ભગવાન, તમે તેમન ેનેતાઓ, 8હ}મત અને ધીરજથી Aયાયથી 

વતાIવ કરવા દ#ધા, કારણ ક) તેઓએ મ8ંદર અને શહ)રના દ#વાલOુ ં0નુઃિનમાIણ કLુè હY ુ.ં તમે તેમની 

જV8રયાત માટ) તેમની ન™તાની wમ ક) તઓે Kલુામીમાથંી પાછા ફયાI અને તમેના QવનOુ ં0નુઃ િનમાIણ 

કLુè. wમ wમ તમ ેતેમને િવત8રત કયાè છે, તેમ તમે મને w બધી ફસાçયો છે તનેા બધંનમાથંી પણ મને 

બચાçયો છે અને મને બાધંી રાખે છે. તમારા Aયાયીપણામા ંતમે મન ેછોડાçયો છે. તમે મને છોડાçયો છે 

અને હવે ^:ુત અને માફ કરવા માટ) મને õુિનયામા ંલાવો. íુ ંતમન ેમારા આભાર અને વખાણ ઓફર કર) 

છે. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આrુઅવ⁄ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલો®સ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 

મ<ંાલય વેબ સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 

 

 

 

 

 

 

 


