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બધા હકો અમાર# પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમી3ક4 સમી3ાની સ5ં36ત કલમોનો ઉ:લખે કરતા,ં આ -/ુતકના 

કોઈ ભાગન ેલેખકની પરવાનગી િવના -નુઃઉ<પા=દત કર# શકાય છે; લેખકની લે5ખત પરવાનગી િવના આ 

-/ુતકનો કોઈ પણ ભાગ -નુઃ?ા6ત, -નુઃ?ા@6ત િસ/ટમમા ંસAં=હત અથવા યાિં(ક ફોટોકોપી, ર4કો=ડDગ 

અથવા અEય માFયમ +ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક4 છે. 
 

અEયથા Gચૂવવામા ંન આવે <યા ંGધુી, બધા J/&6ચર 'વોટ4શન ધ હોલી બાઇબલ, KLલીશ /ટાEડડ6 વઝ6ન® 

(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 &ોસવે +ારા, Nડુ E8ઝૂ પOPલશસ6Qુ ં?કાશન મ(ંાલય છે. પરવાનગી +ારા 

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

"ESV" અને "RASે /ટાEડડ6 વઝ6ન" &ોસવેના નTધાયલેા U4ડમાક6 છે Vા ંU4ડમાક6નો ઉપયોગ &ોસવેની 

પરવાનગીની જWર છે. 
 

ઇનકવેલ =&એ=ટવ +ારા =ડઝાઇન. 
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шI J> .K+- =6  
તમે તમારા Sવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શW કર# રYા છો. તમાર# સફર 

તમારા માટ4 અનEય હશે અને પિવ( બાઇબલ કહ4 છે -/ુતકની તમાર# સમજણમા ંવધવા માટ4 તમારા 

આZરુ અને ઉ<સાહ# ઇ[છા +ારા ન\# કરવામા ંઆવશે. અ]યાસ માટ4 તમાર# ?િતબ^તા તમારા Sવનને 

સ_ ૃ̂  બનાવવાનો વચન આપે છે કારણ ક4 ભગવાન તમારા શPદ +ારા તમારા માટ4 બોલે છે. 

1. આ બાઇબલ અ]યાસ એકમ:“માતાનો ભગવાન -(ુ, અમારા તારણહાર” 

2. પિવ( બાઇબલની RASે /ટાEડડ6 સ/ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નTધ: જો તમે નવી ખર#દાર# કર# રYા 
હોવ, તો શV હોય તેટfુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 

 એ. એક &ોસ ર4ફરEસ કોલમ ?ાધાEય નીચે દર4ક -hૃઠQુ ંક4Ej, 

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

 સી. થોડા _ળૂlતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પnિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇEડ4'સ કાq્6સ 

 

1. # 2 મા ંG5ૂચબ^ (ણ Gિુવધાઓ સાથે તમે તમારા અ]યાસ માટ4 પયા66ત Wપે -sુૂ પાડશો અને આ પાઠ +ારા 

સફળતા-વૂ6ક નેિવગેટ કરવા માટ4 તૈયાર થશો. જો ક4, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો પહ4લો અQભુવ છે, તો 

તમે બાઇબલની શોધ કરવાQુ ંશW કર# શકો છો. આ અ]યાસ નેિવગેશનલ u:ૂસ ?દાન કર4 છે v તમને 

wુશળતા િવકસાવવા અને તમને વx ુિવyાસ ધરાવતી બાઇબલ િવzાથ{ બનાવવા માટ4 રચવામા ંઆવી છે. 

www.crosscm.org પર &ોસ કને'ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચ6 ક4 “માતાનો ભગવાન -(ુ, 

અમારા તારણહાર”. જો ક4 આ અ]યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ4વના વચન, અવર Pલેિસ|ગનો 

અ]યાસ કરવામા ંસફળતા માટ4 આવ}યક નથી. 

તમારા બાઇબલને માક6 કરવાથી અચકાશો ન=હ. તે અ]યાસ માટ4 તમાર# બાઇબલ છે તમાર# નTધો, તમાર# નીચે 

લીટ#, હાયલાઇ=ટ|ગ, ચ&વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર4કો=ડDગ િવચારો, ?üો અને અ]યાસ +ારા 

તમારા ?વાસને U4ક કરવા માટ4 તમે નોટÄકુ અથવા ટ4Pલેટનો ઉપયોગ કરવાQુ ંપસદં કર# શકો છો. 

અ]યાસ સામAી લખવામા ંઆવે છે vથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. /વ-િશ/તની =ડAી સાથે તમે સામAીને 

થોડો ક4 કોઈ _}ુક4લી સાથે આવર# નહÇ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા=હતી મેળવશો, નવી મા=હતી શેર કરશો, અને 

ક4ટલાક પડકારWપ ?üો -છૂશો v જવાબો માટ4 માગણી કરશે. આ ?િતસાદની ધારણા કરવાથી તમને ?ો<સા=હત 

કરવામા ંઆવે છે ક4 તમે થોડા િમ(ોને તમાર# સાથે અ]યાસ કરવા માટ4 આમિં(ત કરો. 

તમે તમારા અ]યાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શPદ +ારા તમારા માટ4 બોલી શક4 છે તેમ તમારા 

Éદય /વીકારÑુ ંશક4 આ બાઇબલ વાતા6ઓ તમે તેમના -(ુ ઈG ુ5Ö/ત, અમારા ભગવાન અને ઉ^ારક +ારા તમને 

આપવામા ંતેમના મહાન ?ેમ તમને ખાતર# કર# શક4 છે. 

સપંાદકની નTધ: /પhટતા માટ4, ક4પીટલાઈÜડ સવ6નામનો સદંભ6 ભગવાન એટલે ક4 ... "તેમણે કàુ ંહZ ુ.ં  
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સમA ઇિતહાસમા ંભગવાન એક િમશન પર છે, અમને તેની સાથે સબંધં મા ંપાછા ફોન ના િમશન ઉ<પિâ 3 

મા ંઆદમ અન ેઇવની સાથનેા ઈyરની સ-ંણૂ6 સબંધંો તેમના અસહકાર +ારા નાશ પાäયા હતા. ãયાર4 

ગાડ6નમા ંહS પણ, ભગવાન, Zટૂ# ગયેલા બધાને -નુ/થા6િપત કરવાની ?=&યા શW કર#. ઉ<પિâ 3:15 મા ં

તેમણે તારણહારનો ?થમ વચન આ68ુ.ં તેમQુ ંકાય6 શW થ8ુ ંકારણ ક4 તે તમામ GJૃhટને તેની સાથે એક 

?ેમાળ સબંધંમા ંપાછો લાåયો હતો. 
 

હવે આપણ ેચાર ગો/પે:સ (મે78,ુ માક6 , fકુ અને યોહાન) નો અ]યાસ શW કર#એ છ#એ, નવા કરારના ?થમ 

ચાર -/ુતકો, આપણ ેઈyરની યોજના, તેમના િમશન -ણૂ6 કરવા માટ4ની તમેની å8હૂરચના શીખીçુ.ં માતાનો 

ભગવાન ચેéäપયન, તેમના એકમા( -(ુ ઈG,ુ એક બાળક તર#ક4 આવે છે, એક માણસ તર#ક4 આ -7ૃવી પર 

Sવન Sવે છે, પછ# પીડાય છે અને &મમા ં_<ૃ8 ુપામે છે ક4 અમારા પાપ માટ4 èકૂવણી èકૂવણી કર# શક4 છે 

vમા ંખોટ# છે ક4 v અમન ેભગવાન અલગ રાખવામા ંસમાવેશ થાય છે. ઇGએુ આમ ક8ુ6 હZ ુ ંક4 માનવ!ત 

સાથેના GJૃhટનો સબંધં ભગવાન ફર# એકવાર ફર#થી સ-ંણૂ6તામા ં-નુઃ/થાિપત થશે. ઈG,ુ ઈyરના 

ચેéäપયન, અમારા માટ4 v બxુ ંક8ુê છે તે અમે આપણી !તન ેમાટ4 ક8ુê ન હZ ુ.ં આપણે વચન આપનાર 

તારણહાર, ઈG ુ5Ö/ત, મસીહ જોçુ,ં ઈyરના -(ુએ પાપ અને મરણ પર િવvતા એક તર#ક4 !હ4ર ક8ુê. 
 

આ અ]યાસમાનંા પાઠ દરäયાન અમે કથાઓ વાચંીçુ ંv દશા6વે છે ક4 ઇG ુકોણ છે. આપણ ેદ4વના -(ુ અન ે

િવyના ઉ^ારક તર#ક4 તેમની !Nિૃતમા ંવધવા માટ4 ચાર ગો/પે:સ વ[ચે આગળ અને પાછળ જઈçુ.ં અ_કુ 

કથાઓ ફ'ત એક ક4 બે જ ગો/પેલ લેખકો +ારા કહ4વામા ંઆવે છે ãયાર4 અEય ચાર લોકો +ારા કહ4વામા ં

આવે છે. લેખકો વ[ચે ક4ટલીક િવસગંતતા દ4ખાશે પરંZ ુિવચ5લત ન થશો. યાદ રાખો ક4 દર4ક લખેક લëય 

íૂથ ધરાવે છે v ત ેપહTચવાનો ?ય<ન કર4 છે અને બધા લેખકો સા3ી નથી. 
 

ફર# એક વાર, આ સ5ં36ત અ]યાસમા ંઈG ુિવષેની તમામ વાતા6ઓમા ંસમાવેશ કરવો અશV છે. v 

કથાઓ પસદં કરવામા ંઆવી છે તે તમને ?ારંભ કરવામા ંઆવશે. યાદ રાખો ક4 ઈyર િપતા ઇ[છે છે ક4 ત ે

તમને અને તેના માટ4 v મહાન ?ેમ છે ત ેતઓે તમાર# સાથે શેર કરવા માગ ેછે. તમે તમારા ઉ^ારક અને 

ર#ડ#મર તર#ક4 ઇGનુે !ણવામા ંઆનદં લઈ શકો છો! 
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Gવુાતા6ઓએ આપણન ેઈG ુપાસે લાåયા આ એકમમા ંઈyરના દ#કરા, અમારા ઉ^ારક અમે તેમના જEમ 

અને ?ારં5ભક બાળપણની આસપાસના સજંોગો શીòયા, તેમણે તમેના િશhયોની કોલ સાથે તમેના 

મ(ંાલયની શWઆત કર#, અને અમે તેમના િશ3ણનો િવકાસ, ઉપદ4શ અને ઉપચાર મ(ંાલયQુ ંિનર#3ણ 

કર#એ છ#એ. ચાર ગો/પેલ લેખકોએ તે !ô8ુ ંક4 તઓે çુ ં!ણતા હતા અન ેતેમના વાચકોને એક સચોટ 

અને સચોટ ખાZ ુ ંઆપવા માટ4 સશંોધન ક8ુê હZ ુ.ં લખવા માટ4 તેમના Rિતમ હ4Z ુશોધો શોધવા અને પછ# 

આ સ! સમા6ત: તઓે લò8ુ ંહZ ુ ંક4 ... 
 

ઈGનુે ઘણા íુદા íુદા નામો આ6યા હતા, તે બધા નામો v તે વણ6વશ ેક4 તે કોણ હતો અને ત ેçુ ંકરવા 

આåયો. ત ેએક બાળક તર#ક4 જEäયા હતા અને એક ગમાણમા ં_Vૂો હતો અને હíુ Gધુી v લોકોએ તેન ે

જોયો છે તેને ઓળખી કાઢવા માટ4 તેઓ કોણ હતા અન ેતેમની ?શસંા ગાયા હતા તઓેએ v જો8ુ ંઅન ે

સાભંö8ુ ંતે દર4કને કàુ.ં શા માટ4? તેમને કોણ માને છે? આ બબેી તેમના Sવનમા ંçુ ંતફાવત કરશ?ે 

 

ઈyરના આ સ-ંણૂ6 -(ુનો સામનો કરનારા લોકોની ?િત=&યા માનવીના -(ુ હતા. તેઓ તેને ?ા6ત કરવા 

અથવા તેઓ કોણ હતા ત ેમાટ4 તેમને નકારવા માટ4 પસદંગી હતી. આ જ તક એ જ વાતા6મા ંછે v સમA 

8ગુમા ંશેર કરવામા ંઆવી છે. vમ vમ તમે વાતા6ઓ સાભંળો તેમ કહ#એ છ#એ ક4 ઈyરની આ<મા તમને 

િપતાનો સ-ંણૂ6 ભેટ, તેમના -(ુ, અમારા ભગવાન અને ઉ^ારક ?ા6ત કરવા માટ4 સ=&ય કર4 છે. 
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1@.0+: ઈõાએલના બાક# રહ4લા લોકો બાબેલોનમાથંી પાછા ફયા6 અને વચનના દ4શમા ંફર# એકવાર 
/થાયી થયા પછ# સો વષ6 પસાર થયા છે. úતરરાJhટક સમયગાળા દરિમયાન, માલાખી (ઓ:ડ ટ4/ટામેEટ) 

અને ઈG ુ(E8 ૂટ4/ટામેEટ) ના જEમ વ[ચેનો સમય, યùદુ#ઓને Aીક અન ેરોમન િવvતાઓ અને શાસકોના 

દમનકાર# િવષયો બનાવવામા ંઆåયા હતા. E8 ૂટ4/ટામEેટ હ4રોદ ધ Aેટ ના ઉદઘાટન પર રોમ અન ે

પેલે/ટાઇનના ûર શાસકનો એક િવષય હતો, v ઈyર4 ઈõાએલીઓન ેઈõાએલીઓન ેઆ68ુ ંહZ ુ.ં 
 

ધ E8 ૂટ4/ટામેEટની ?થમ ચાર -/ુતકો મે78,ુ માક6 , fકુ અને યોહાન +ારા લખાયેલા ચાર ગો/પે:સ છે. 

આમાનંા દર4ક માણસ ેíુદ# íુદ# jJhટકોણથી અને અલગ અલગ ?ે3કોન ેFયાનમા ંરાòયા હતા. દાખલા 

તર#ક4, મે78 ુપોતાના યùદુ# વાચકોને એ !ણવા માગતો હતો ક4 ઇG ુવચન આપેલ મસીહ હZ ુ,ં vમણે 

યશાયાહ અને િયમüયાહ vવા ?બોધકોની ભિવhયવાણીઓ -રૂ# કર#. એલv, બીS બાíુ, ઓ=હલસ (fકુ 1: 

3) મા ંમન અને અEય રોમન લોકો સાથે લò8ુ ંહZ ુ ંક4 vઓ આ અ5ભિષ'ત િવષે શીખી રYા હતા, મસીહને 

5Ö/ત કહ4વાય છે 

 

vમ vમ અમાર# બાઇબલ અ]યાસ ચાf ુરહ4 છે તમે આપણે ઈG ુપર Fયાન ક4JEjત કર#çુ.ં અમે 

ગો/પે:સમા ંમળ# આવલેી ક4ટલીક વાતા6ઓને Fયાનમા ંલઈએ છ#એ <યાર4 આપણે તેની સાથે પ=ર5ચત થÑુ ં

પડશે. :8કુ અન ેયોહાન બ†ેએ શા માટ4 /પhટતા આપી છે ક4 શા માટ4 દર4ક åયé'તએ ઈGનુા Sવનનો 

અહ4વાલ લòયો. 
 

1. અમે એલv મા ંçુ ંકહ4વામા ંઆવે છે 1: 3-4? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. યોહાન 20:31 આપણને çુ ંકહ4 છે? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

:8કુને િથયો=ફલસને v ચો\સ સ<ય શીખવવામા ંઆåયા ંહતા ંતે !ણવાની ઇ[છા હતી. °હોને લò8ુ ંહZ ુ ંક4 

v લોકોએ ત ેv વા[ં8ુ ંછે તે વાચંે છે તે માને છે ક4 ઇG ુ5Ö/ત છે અને તે િવyાસ કર#ને ક4 તેઓ શાyત 

Sવન પામશે. ઘણા લોકો તેમના Sવન માટ4 Fયયેો ધરાવે છે. તેઓ તેમના લëયોને હાસંલ કરવા પર 
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તેમના Éદય અન ેમનQુ ંિનમા6ણ કર4 છે. =ફ5લપી 3:10 મા ંસેEટ પોલ તેમના Fયેય વહ¢ચે છે. ત ેકહ4 છે, "ùુ ં

5Ö/તને ઓળખવા માNંુ ં£.ં" આપણા Sવનમા ંઈG ુ5Ö/તને તારણહાર અને િમ( તર#ક4 ઓળખવા માટ4 

આપણા Sવનનો Fયેય પણ હોઈ શક4 છે, અને તે !ણીને આપણે તેનામા ંિવyાસ કરવા આåયા છ#એ અન ે

તેમના નામમા ંSવન મેળå8ુ ંછે. . 
 

F"JA$": wૃપા§ િપતા, ùુ ંGવુાતા6મા ંનવેસરથી ?વાસ શW કરવા જઈ રYો £ ંv સમA •ુિનયા માટ4 
તમાર# Gવુાતા6 જણાવ ેછે. ઇG ુસારા સમાચાર છે મન ેતે !ણવા માટ4 આવે છે ક4 ùુ ંતે શીખી રYો £ ંઅન ે

તે કોણ છે, તે શા માટ4 -7ૃવી પર Såયો, અને તેના Sવનની મારા પર ક4વી અસર થાય છે ત ેસમજવા 

માટ4 મને આવવા દો. માsંુ મન સાવચેત રહો અને માsંુ Éદય સાભંળવા આZરુ છે કથાઓ, ચમ<કારો, અને 

•ૃhટાતંોમા ંમારા Éદય ખોલો. તેઓ તમાsંુ વચન છે અને એનો અથ6 છે ક4 તમ ેમન ેતમારા -(ુ, ઈG ુ5Ö/ત, 

મારા ?l ુ+ારા તમને ખબર પડ4 તે ર#તે તમાર# !તન ેછાપવા માટ4 ઉપયોગ કરો છો. ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

-O+"1$: મે78 ુÄકુ ઓફ ઈGનુા વશંાવળ# સાથે ખોલે છે. મ7ે8 ુ?üનો જવાબ આ6યો: ઇG ુVાથંી 

આåયા? તેમની વશં çુ ંહતી? vમ vમ તમે છદંો +ારા નજર4 2-17 ક4ટલાક નામો તમે પ=ર5ચત હોઈ શક4 છે. 

થોડો સમય લો અન ેતમે v åયé'તન ેઓળખો છો ત ેનામોને નીચ ેઆ6યા. નીચેનાનTધ કરો: 
 

1. છદંો 1-6 અમને અßાહમ (ઉ<પિâ 12) થી ડ4િવડ (1 સäે8અુલ 16) 
2. છદંો 6 બી -11 ઇઝરાયલે રા!ઓ  ની પઢે#ઓ સમાવેશ થાય છે (1 =ક|Lસ અન ે2 =ક|Lસ) 

3. વષ®થી 12-16 ઈGનુા જEમ સમયે બાબેલોનની Nલુામીમાથંી પસાર થયેલા કલમો. 
 

મે78 ુયùદૂ# વશં, અßાહમ અને ડ4િવડ બે ગોળાઓ બોલે છે. ત ેઈGનુા તમામ -વૂ6જની યાદ# આપZુ ંનથી, 

પરંZ,ુ કારણ ક4 મે78 ુયùદૂ#ઓને લખે છે, તે મહ<વQુ ંછે ક4 આ વશં તેમના વડા ઇßા=હમ સાથે શW થાય છે. 

અßાહમની vમ, રા! દાઊદ4 6 ની કલમમા ંઉ:લખે કય® છે, v યùદૂ# લોકોના અEય એક મહ<વ-ણૂ6 -વૂ6જ 

છે. મા7થીના ગો/પેલ (9:27, 20:30) મા ંદાઊદનો િશhય શીષ6ક, ઉદાહરણ તર#ક4, ઇGનુે મસીહ તર#ક4 

ઓળખાવ ેછે, v ઈõાએલીઓએ તેમના સમA ઇિતહાસ દરિમયાન રાહ જોવી હતી. 
 

એલv fકુ 3: 23-38 મા ંઈGનુી વશંાવળ# પણ નTધે છે. આ વશંાવળ# િવશે çુ ંઅલગ છે? આ વશંાવળ# 

િવશે çુ ંઅલગ છે? _____________________________________________________________________ 
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:8કુ Vાથંી શW થાય છે? ______________________________________ fકુ4 ઇGનુી વશંાવળ# ક4ટલી છે? 

__________________________ ઈGનુે જોસેફનો -(ુ હોવાQુ ંમાનવામા ંઆવZુ ંહZ ુ ંપરંZ ુfકુ અમને કહ4 

છે ક4 તે આદમથી પણ પહ4લા હતો! તે __________________________ ના ___________ છે (}લોક 38). 
 
 

'"( P 

5Q1<%: મા ંમેર#ની વાતા6 વાચંો એલv 1: 26-38.  
 

• છદંો 26 અને 27 મા ંકયા હક#કતો છે? 

• દ4વ•ૂતના çભુ[ેછા અને સદં4શા િવષે મ=રયમ çુ ંકહ4 છે? 

• દ4વ•ૂતની _લુાકાતમા ંમ=રયમ çુ ંકહ4 છે? 

 

к5.#: 
 

1. છદંો 26-27: જયાર4 ભગવાન ____________ દ4વ•ૂત ________________________: મેર#ના 

સબંધંી એ5લઝાબેથ છ મ=હનાની ગભ6વતી હતી _____________________________________. 

 એ. ગે5ßયલને ___________________, શહ4રમા ંમોકલવામા ંઆåયો હતો, __________________ 

 ખાસ કર#ને ___________________ ને વચન આ68ુ ં_______________________________ 

બી. આ માણસQુ ંનામ ___________________ હZુ,ં તનેા વશંજ _______________________ 

સી. તેQુ ંનામ હZ ુ ં_________________________________________________________ 

2. ગે5ßયલ મેર#ને કહ4 છે ક4 તનેે ઈyરની wૃપા મળ# છે (}લોક 30). કારણ ક4 તેને ભગવાનની wૃપા 
મળ# છે, તેQુ ંçુ ંથશે (}લોક 31)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેના -(ુQુ ંçુ ંથશે (છદંો 32-33)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મેર#એ ક4વી જવાબ આ6યા? 

એ. દ4વ•ૂતની çભુ[ેછાઓ માટ4 (}લોક 29)? ___________________________________________ 

બી. સમાચાર છે ક4 તે ઈGનુા નામનો -(ુ જEમ આપશે (}લોક 34)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સી. શPદ માટ4 "કંઈ ઈyર સાથે અશV છે (}લોક 38)?" _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. ઈGનુે çુ ંનામ આપવામા ંઆવશ?ે 
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એ. કલમ 32: _____________________________________________________________ 

બી. કલમ 35: _____________________________________________________________ 

6. મેર#ની વાતા6 ક4વી ર#તે Rત થાય છે (}લોક 38)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5Q1<%: મા ંજોસેફની વાતા6 વાચંો મે78 ુ1: 18-25. 
 

• છદંો મા ંહક#કતો çુ ંછે 18-19? 

• /વ6ન છદંો મા ંçુ ંદશા6વે છે 20-21? 

• ?માણે v ભિવhયવાણી -ણૂ6 થશે તે çુ ંહZ ુ ંછદંો 22-23? 

• મા ં/વ6ન માટ4 જોસેફ ?િતભાવ çુ ંહZ ુ ંછદંો 24-25? 

• મેર# અને જોસેફની વાતા6ઓ વ[ચેની સમાનતા çુ ંછે? 

 

к5.#: 
 

1. ઈGનુા સદંભ® આપતા નામો અને અથ®ની G5ૂચબ^ કરો: 

 એ. કલમ 16, 18: ______________________  અથ6: _______________________ 

બી. કલમ 21: ______________________ અથ6: _______________________ 

 સી. કલમ 23: ______________________ અથ6: _______________________ 

Aીક અને હ#™ ુભાષાઓ બનંે અથ6મા ંસમજ આપ ેછે. ઈG ુઉ^ારક અથ6 થાય છે ઈG ુહ#™ ુશPદ 

યહોçઆુ માટ4નો Aીક શPદ છે, v ભગવાન બચાવ ેછે. 5Ö/ત હ#™ ુશPદ મસીહ માટ4નો Aીક શPદ 

છે, v અ5ભિષ'ત છે. ઈમેE8અુલ, એમેE8અુલ પણ લખ ેછે, તે =હ™ ુશPદ છે vનો અથ6 ભગવાન 

અમાર# સાથે છે. 

2. જોસેફના મગંેતર ગભ6વતી છે માનવ પ=ર?ેëયમાથંી યોLય વ/Z ુકરવા માગંતા, જોસેસે çુ ંકરવાની 
યોજના કર# હતી (}લોક 19)? ______________________________________________________ 

3. તેના બાળકને એક ___________________ +ારા ક:પના કરવામા ંઆવી ન હતી પરંZ ુતેના બદલ ે

________________________ તેનામા ંકામ કરતી હતી અને તે ને જEમ આપશે _______________ 

(છદંો 21-22). 

4. જોસેફ !ગી ગયો તેમણે આધીન જવાબ આ6યો. મા ંકયા રસ?દ હક#કત છે }લોક 25? _________ 

______________________________________________________________________________ 
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@.RB6Sш$: વાતા6ની શWઆત ક4વી ર#તે થાય છે! ભગવાન બાળક, ઈyરના દ#કરા અને મQhુયના -(ુ 

તર#ક4 -7ૃવી પર આવવાના હતા. સદ#ઓથી ઈyરના લોકો વચનના મસીહની રાહ જોતા હતા. Nલુામી 

અને Nલુામીના ંવષ® લગભગ અé/થર આશાની આશાથી બહાર નીકöયા હતા, આશા છે ક4 એક =દવસ 

તારનાર આવે અને તમેના બચાવકતા6 બનશે. અન,ે હવે ભગવાન આ 8વુાન છોકર#ને આશાના સદં4શા સાથે 

એક દ4વ•ૂત મોકલે છે. પિવ( આ<મા +ારા મસીહની ક:પના કરવામા ંઆવશ ેનહÇ, માણસ +ારા ન=હ, અને 

જોસેફ તેને તનેી પ<ની તર#ક4 લેવા માટ4 ભયભીત ન હતો. 
 

કોઈ એમને આ´ય6 ન કર# શક4 ક4 મ=રયમની vમ çુ ંથ8ુ ંહોત અન ેકોઈ દ4વ•ૂત તનેી _લુાકાત લે છે અને 

આવા સદં4શો પહTચાડ¨ો છે અથવા તે બાબત માટ4 8સુફ, ?ામા5ણક અને સદાચારમા ંબxુ ંજ કરવા માગં ેછે. 

હíુ Gધુી મેર# ભગવાન ઇ[છા સબિમટ અન ેજોસેફ ભગવાન આદ4શ માટ4 આÕાકાર# હતી તેમણે મેર# ઘરન ે

તેની પ<ની તર#ક4 લીધી અને તેણીએ તેની સાથે કોઈ !તીય સઘં ન ક8ુê <યા ંGધુી તેણીએ બબેી ઈGનુ ે

જEમ આ6યો ન હતો. 
 
 

'"( T 

1@.0+: આપણે આ ઈyર-માણસ ઈGનુો અ]યાસ ચાf ુરાખીએ છ#એ <યાર4 આપણે યોહાનની ચોપડ# 

જોવી જોઈએ. ?થમ ?કરણમા,ં °હોન પણ અમન ેઈG ુઅને તેમની શWઆત િવશે જણાવવા માગં ેછે ત ે

કોણ હતો? તે Vાથંી આåયા? શા માટ4 તે આåયા? તેમણ ેçુ ંગä8ુ?ં °હોન યùદૂ#ઓ (ઈõાએલીઓ) અને 

5બનયùદુ#ઓ (5બન ઇઝરાયેલી લોકો) બનંેન ેલખ ેછે. યાદ રાખો ક4 °હોન એક ગાયકનો તર#ક4 ઇ[છે છે ક4 

તે બધા લોકો માન ેછે અન ેતેના નામમા ંSવન છે (જહોન 20: 30-31). 
 

5Q1<%: જોન 1: 1-5, 9-14, 16-18 વાચંો અમે મેર# અને જોસેફની વાતા6 વાચંીએ છ#એ. આ °હોનની 

વાતા6નો ઉ:લેખ કર4 છે. યોહાન આપણને ઈG ુિવષે çુ ંશીખવે છે? આ ?કરણ વાચંવા અને સમજવા માટ4 

બનંેને પડકારWપ બની શક4 છે. તમે વાચંો તેમ પોતાની સાથે ધીરજ રાખો શPદો, શPદસ_હૂો અને 5ચ( 

શPદોને ર4ખા=ંકત કરવા માટ4 પેન અથવા માક6ર સાથે ધીમે ધીમે વાચંો ક4 તમને ષડય(ં અથવા તમને 

Rતઃકરણ આપે છે. ઈG ુકોણ છે? 
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к5.#: 
 

1. છદંો 1-5 
એ. મા ંઈG ુિવષે આપણે કયા (ણ સ<યો વણ6åયા છે 1-2? 

i. _____________________________________________ 
ii. ____________________________________________ 
iii. ____________________________________________ 

2. બી. રચનાની સાથ ેઈGનુી સડંોવણી  çુ ંહતી(}લોક 3)? 

i. _____________________________________________ 
ii. ____________________________________________ 

 બી. તેમનામા ં_______________________ હતી (}લોક 4). 

     સી. તેમQુ ંSવન તમામ માનવતા માટ4 ________________________________ હZુ ં(}લોક 4). 

ડ#. __________________ અને ________________________ મા ં___________________ 

?કાશ _______________________________________________________ તે નથી (}લોક 5). 

3. છદંો 9-14 
એ. સાèુ ં______________, v _____________________ દર4ક, ___________________ (}લોક 9) 

મા ંઆવી રàુ ંહZ ુ.ં ઈG ુ•ુિનયાના ?કાશ તર#ક4 આåયા હતા. 

બી. ઈG ુ•ુિનયામા ંહતા ક4 તેઓ _________________________ હíુ Gધુી ________________ એ 

_______________________ =હમ નથી (}લોક 10). 

સી. ઇG ુતેમની પાસ ેv આåયા હતા (ઈõાએલીઓ), અને તેમની પોતાની ___________________ 

એ ______________________ =હમ નહોતી (}લોક 11). 

ડ#. vણે તેમન ે?ા6ત કયા6 છે અને તેમના નામ  પર િવyાસ કય® હતો તેમને çુ ંઆપવામા ંઆå8ુ ં

હZ ુ(ં}લોક 12)? __________________________________________________________________ 

ઈ. અમે તેમના બાળકો બની, ____________________________________  ના જEäયા(}લોક 13)? 

એફ. ઈG,ુ શPદ, અમને વ[ચે _________________ અને ________________ બની હતી અમે (v 

લોકોએ તેમન ે?ા6ત કયા6 છે - િવ. 12) તેમની ____________________, _________________ના 

એકમા( -(ુની ભåયતા, ___________ અને ______________________ (}લોક 14) થી સ-ંણૂ6 છે. 

4. છદંો 16-18 
એ. તેમના ___________________ થી આપણે ________________________________ પર તમામ 

_________________ wૃપા છે (}લોક 16). 

બી. ___________ _______________ +ારા આપવામા ંઆå8ુ ંહZ ુ;ં _____________________ અને 

___________________ _______________ _______________________ +ારા આåયા ં(}લોક 17). 
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સી. કોઈએ Vાર4ય _______________________________ જો8ુ ંનથી કોણ અમને િપતા દશા6વે છે? 

કોણ તેને અમને ઓળખ ેબનાવે છે? કોણ અમને જણાવવા દ4 છે ક4 ઈyર િપતા કોણ છે (}લોક 18)? 

______________________________________________________________________________ 

આ }લોક સાથે આપણ ે(ૈVની એક ઝલક, દ4વ િપતા, દ4વ -(ુ, અને ઈyર પિવ( આ<માની ઝલક 

મેળવીએ છ#એ. બધા એક ભગવાન છે, એક અને મા(, Aેસ અને સ<યથી -ણૂ6! 

 
 

!6!%@.N6ш$: તમારા અ]યાસમા ંઆ સમય ેતમે ક4વી ર#તે ભરાઈ ગયા ંછો ત ેજોÑુ,ં °હોન 1:14 એ 

મહાન મહ<વQુ ંએક }લોક છે અને તે °હોન Äકુ ઓફ થીમ ધરાવે છે. "શPદ (ઇG ુમાટ4 યોહાનના ?ારં5ભક 

શPદ) દ4હ બની ગયો અને આપણામા ંતેનો િનવાસ કય® ... v Aેસ અન ેસ<યથી ભર4લા િપતા પાસેથી 

આåયા હતા." ઓ:ડ ટ4/ટામેEટ કથાઓના ક4ટલાકમા ંઆપણે તેમના લોકોમા ંવસÑુ ંદ4વ િવષે વાચંીએ છ#એ. 

આગ અન ેવાદળના /તભં, v 40 વષ6 દરિમયાન ઇઝરાયેલીઓ સાથ ે_સુાફર# કર4 છે, તેઓ રણમા ંભટVા 

હતા તેમને યાદ કરાå8ુ ંક4 ઈyર તેમની સાથ ેછે. મડંપના દ4વીએ _સુાન ેએવી ગોઠવણ કરવા જણાå8ુ ંક4 

લોકો તેમની સાથે રહ4શે અને તેમની વ[ચ ેરહ4 છે. હવ ેઆપણી પાસે ઈyર4 ઈG ુ5Ö/ત, ઈમાQએુલ, ઈyર4 

આપણામા ંરહ4Ñ ુ ંછે. આપણામા ંતેના િનવાસમા ંçુ ંતીÆ બE8ુ ંછે તે એ છે ક4 ત ેઅમને wૃપા અને સ<યથી 

-ણૂ6 કર4 છે. અમે તેમન ેબધા ઈyરની 5બનશરતી ?ેમ અQભુવ. અમે તમેના Aેસ અQભુવ અમે ઇG ુસ<ય 

શોધી, સ<ય _િૂતØમતં ત ેમાગ6, સ<ય અને Sવન છે (જહોન 14: 6). તે સ<ય બોલ ેછે તે કહ4 છે ક4 તે હમંેશા 

અમાર# સાથે છે (માથ. 1:23; 28:20), અને તે તે છે. ત ેકહ4 છે ક4 તે ખોવાઈ જવા અને બચાવવા માટ4 

આåયા હતા (એલv 19:10). તે કહ4 છે ક4 આપણ ેબxુ ંજ _'ુત કર# શક#એ છ#એ v આપણને અપગં Sવન 

SવવાQુ ંકારણ આપે છે (fકુ 13:12). તે કહ4 છે ક4 શાyત Sવન એ આપણા પર િવyાસ +ારા છે, v 

િવyના તારનાર છે (જહોન 3: 16-17). તેQુ ંવચન સ<ય છે v આપણને _'ુત કર4 છે (જહોન 8:32). 

ઈyરના સ<યને તેમની wૃપા દશા6વે છે, આપણા માટ4 ?મેની ભેટ. 
 

ઇEડ4'સ કાડ6 પર }લોક 14 લખો અન ેતમે Nડુ E8ઝૂ -/ુતકો, ગો/પે:સનો અ]યાસ ચાf ુરાખતા કાડ6મા ંનTધ 

ઉમેર# રYા છો. ઈyરના મહાન ?ેમ તમન ેક4વી ર#તે આવે છે તે Rગનેી તમાર# !Nતૃતામા ંવધારો કરો, v 

Aેસ અને સ<યથી ભર-રૂ છે. 
 

5!%U": 
 

ઈG ુિપતાના ?થમ દ#કરા હતા. તેમના નામોએ અમન ેકàુ ંછે ક4 તે કોણ છે અન ેઆ -7ૃવી પર તમેQુ ં

િમશન çુ ંહZ ુ.ં સમી3ામા ંઆ નામોમાથંી ક4ટલાકને યાદ આવે છે અને તઓે અમને તેના િવશ ેçુ ંકહ4 છે: 
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 $"!     -JA -$6 &!ш$ 

 

ઈG ુ

 

 

5Ö/ત 

 

 

ઈમેE8અુલ / એમેE8અુલ 

 

 

સૌથી વx ુઉ[ચ -(ુ 

 

 

દ4વનો દ#કરો 
 

 

ઉપરો'ત નામો ઉપરાતં, °હોન, ગો/પેલ લખેક, ઇG ુભગવાન તર#ક4 બોલ ેછે, v ભગવાન હતો, Vાર4ય 

બનાå8ુ ંનથી, પરંZ ુvણે બધી વ/Zઓુ બનાવી (°હોન 1: 1-3). 
 

 

'"( V 

1@.0+: અમે એક !ણીતી બાઇબલ વાતા6 વાચંવા માટ4 તૈયાર છ#એ. સમA િવyમા ં5Ö/તી આ/થાવાનો 

માટ4 તે =&સમસ વાતા6 છે, v વાતા6 િપતા તમેના ?થમજિનત -(ુ, ઇGનુા જEમ િવશ ેકહ4 છે. 
 

5Q1<%: fકુ 2: 1-7 વાચંો. vમ તમ ેવા[ં8ુ ંછે તેમ, íુદ# íુદ# વ/Zઓુની નTધ લો ક4 િપતા અમને 

જણાવવા માગં ેછે: 
 

• તેમના -(ુના જEમના પ=રવારો, 

• આકાશી ઉજવણી, અને 

• સારા સમાચારનો ?િતભાવ! 
 

к5.#: 
 

1. ઇઝરાયલ જમીન રોમન શાસન હ4ઠળ હતી. શાસન કરનાર શાસક કોણ હતા (}લોક 1)? _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. સીઝર ùકુમના_ુ ંçુ ંહZ ુ ં(}લોક 1)? __________________________________________________ 
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3. 5Ö/તનો જEમ ગો/પેલ લેખક સnટ fકુ +ારા કરવામા ંઆåયો છે. _જુબ ઇવેEટની તાર#ખ કરવા 

માટ4નો બીજો સદંભ6 çુ ંછે }લોક 2? __________________________________________________ 

સીઝર ઓગ/ટસ (રોમન સા“ાãય) અને ”=ુરિનયસ (સી=રયા) બનંેએ તે વષ6મા ંસેEસસ લીધા ં

હતા.ં વ/તી ગણતર#નો ઉપયોગ કરવેરા હ4Zઓુ માટ4 જ કરવામા ંઆåયો હતો કારણ ક4 

ઈõાએલીઓને રોમનોની હ4ઠળ લ}કર# સેવામાથંી _éુ'ત આપવામા ંઆવી હતી. 

4. દર4કને કયા ંર¥જ/ટર કરા8ુ ંહZ ુ ં(}લોક 3)? ____________________________________________ 

5. જોસેફ (}લોક 4) માટ4 આ ùકુમનામાનો અથ6 çુ ંહતો? એક નકશા પર તેમના ?વાસ અQસુરો. 

 એ. Vા ંરહ4 છે? çુ ંનગર? ________________________________________________________ 

 બી. પેલે/ટાઇન કયા િવ/તારમા ંરહ4તા હતા? _________________________________________ 

 સી. તેને Vા ં!ણ કરવાની જWર હતી?_____________________________________________ 

 ડ#. શા માટ4 તે આ ચો\સ નગર _સુાફર# કરવાની જWર હતી? __________________________ 

6. મેર#  માટ4 આ ùકુમનામાનો અથ6 çુ ંહતો(}લોક 5)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નાઝાર4થ અને બેથલેહ4મ વ[ચેનો ?વાસ ઓછામા ંઓછો (ણ =દવસ લાLયો. બાર વષ6 અને તેથી 

વx ુµમરના મ=હલાઓન ેનTધણી કરાવવી અને ફર¥જયાત કર èકૂવવાની જWર હતી. 

7. અને, çુ ંથ8ુ ંãયાર4 જોસેફ અને મેર# બેથલહ4મમા ંહતા (}લોક 6)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

કલમ 7: "અને તેણે _________________________ ને તેના ________________________, અને 

____________________________________ 'લૉ7સ અને _______________________ મા ંતેમને 

________________________ આપી હતી કારણ ક4 <યા ં_______________________________ 
 
 

F&#9/W/: 
 

1. થોડો સમય લો અન ેિવચાર કરો ક4 મેર# અને જોસેફ માટ4 çુ ંકરÑુ ંતે અશV ùકુમના_ુ ંછે. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. િનઃશકંપણે, નાઝર4થના wુuંુબીજનોએ મેર#ના િવતરણની ધારણા કર# હતી મેર#, બાળક સાથે મહાન, 

અ/વ/થતા હતી અને આ´ય6 જો આ સફર આ ચો\સ સમયે એકદમ જWર# હતી. ત÷ન સભંવત તે 

બાળકના જEમની આZરુતાથી રાહ જોતી હતી. જોસેફ, બીS બાíુ, કદાચ બxુ ંકાળS-વૂ6ક 

આયોજન ક8ુê હZ ુ.ં તે કદાચ િમડવાઈફના ઘર4 જવા માટ4 થોડ# ?ેJ'ટસ પણ લે છે. તમારા મગજમા ં

çુ ંચાલી રàુ ંહZ ુ ંતે તમે તમેની સાથે _સુાફર# કર# રYા છો? _____________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3. ભગવાન હ4Z ુસાથ ેકામ કર4 છે મા ં?બોધક મીખાહની ભિવhયવાણીનો િવચાર કરો મીખાહ 5: 2. 
આ કલમ લખો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ãયા ંઇઝરાયેલ પર આ શાસક હતા =દવસો મરણોâર Sવન જEમ છે? આ ભિવhયવાણી -રૂ# કરવા 

માટ4 çુ ંકરÑુ ંજોઈએ? _____________________________________________________________ 

5. ઈyર4 તેમના Eયાયી હ4Zઓુ -રૂા કરવા માટ4 આ અિવyાસી શાસકોનો ઉપયોગ ક4વી ર#તે કય®? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. :8કુ 2: 7 çુ ંજણાવે છે ક4 કઈ પ=રé/થિતઓમા ંઈGનુો જEમ થયો હતો? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

;!.<шXS#: ઇG ુભગવાનની ?wૃિતમા ંઆåયા હતા, છતા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક4 તે બધાન ેતે આપવા 

માટ4 તૈયાર હતા vથી અમે તેને બx ુકર# શક#એ. તેમણ ેઆ •ુિનયામા ંકçુ ંજ ક8ુê નથી, ગર#બીમા ંજEમલેા, 

é/થરમા ંજEમેલા કારણ ક4 બથેલહ4મમા ંકોઈ જLયા ઉપલPધ નહોતી. સેEટ પોલ આપણને 2 ક=ર|થી 8: 9 મા ં

જણાવે છે ક4 તે સ_ ૃ̂  હોવા છતા ંતેમણ ે/વે[છાએ ગર#બીને /વીકાર# લીધી હતી vથી આપણે બxુ ંમળેવી 

શક#એ અને સ_ ૃ̂  થઈ શક#એ. 
 

આ }લોક ઇEડ4'સ કાડ6 પર લખો અન ેતેને તમાર# મેમર# લાઇßેર#નો એક ભાગ બનાવો. તમારા =દવસોમા ં

સ_ ૃ̂  3ણો શોધો, 3ણો ક4 v તમારા માટ4 પરમેyરના દયા§ ?ેમમા ંસ_ ૃ̂  છે અન ેઆભાર આપવા માટ4 

થોડો સમય ફાળવો અને પછ# -છૂો ક4 તે ગર#બીમા ંસવેા આપવા આåયો <યાર4 તમે પણ રાS◊શુીથી સવેા 

આપી શકો છો vથી અEય લોકો સ_ ૃ̂  થઈ શક4. , પણ, ઇG ુ5Ö/તને ભગવાન અન ેઉ^ારક તર#ક4 !ણો છો. 
 
 

'"( Y 

1@.0+: =&સમસ વાતા6 ચાf ુરહ4 છે. ત ે!હ4રાત અને ઉજવણી સમાવશે થાય છે! vમ vમ તમે 
આગળની છદંો વાચંી રYા છો, તેમનો ઉ<સાહ જોવાની ઝખંનાનો ?ય<ન કર4 છે. ઈG,ુ અ5ભિષ'ત, મસીહનો 

જEમ થયો છે. જો તમે તમારા બાળકના જEમની !હ4રાત કર# હોત તો તમે ક4વી ર#તે ઉજવણી કરશો? જો 

સમA િવyને !ણવાની આવ}યકતા છે, તો તમે કોણ કહો છો? તમે તેને ક4વી ર#ત ે!હ4ર કરશો? ફ4સÄકુ 

પર? u્િવટર? çુ ંતમે િવ=ડઓ બનાવીને તેન ેટÿબૂ પર પો/ટ કર#ને જEમની !હ4રાત કરશો? ચાલો િવચાર 

કર#એ ક4 િપતાએ çુ ંકરવાQુ ંપસદં ક8ુê. 
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5Q1<%: વાચંો fકુ 2: 8-20. 
 

• !હ4રાત કોણે કર#? 

• ?થમ કોણ કહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ?ં 

• સમાચારનો જવાબ çુ ંહતો? 

 

к5.#: 
 

1. }લોક 8 આપણને çુ ંકહ4 છે? _______________________ _____________________________ મા ં

_________________ તેમના રા(ે _________________________________ ના રોજ રાòયા હતા. 

આ }લોક કહ4તો નથી, તેમ છતા,ં એવી શVતા છે ક4 ઘટેાપંાળકો ઘટેા ંપર મ=ંદરના બ5લદાનો માટ4 

રાખવામા ંઆવતા હતા. આ ઘટેા ંસ-ંણૂ6 અથવા ડાઘ િવના, સ-ંણૂ6 હતા. તે Fયાનમા ંલેÑુ ંરસ?દ 

બનાવે છે ક4 શા માટ4 િપતાએ ભરવાડોને પોતાના -(ુના જEમની !હ4રાત કરવાQુ ંપસદં ક8ુê છે. 

2. કોણ ભરવાડોને દ4ખાયા (}લોક 9)? __________________________________________________ 

3. દ4વ•ૂત  સાથે çુ(ં}લોક 9)? ________________________________________________________ 

4. ભરવાડોની ?િત=&યા çુ ંહતી? ______________________________________________________ 

5. •ૂતે કàુ ંહZ ુ ંતે ?થમ વ/Z ુçુ ંહતી (}લોક 10)? _______________________________________ 

6. શા માટ4 તેમને ડરવાની જWર નથી? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. સદં4શ સારા સમાચાર હતો. તે મહાન આનદંનો સદં4શ હતો. સદં4શ દર4ક માટ4 હતો અન,ે સદં4શ çુ ં

હતો (}લોક 11)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ?થમ સવાલોમાનંા એક4 -છૂÿ ુ ંહZ ુ ંક4 નવ!ત બાળકના માતાિપતા બાળકQુ ંનામ છે. ના }લોકમા ં
આપવામા ંઆવેલા નામોની નTધ લો 11: __________________________________________ 

યાદ રાખો ક4 આ નામો çુ ંછે મે78 ુíુઓ 1:21 અન ેમા ંåયાયામ સમી3ા ભાગ 2. 

9. દ4વ•ૂત ભરવાડો આ6યો સાઇન હતી çુ ંહZ ુ ંક4 તેઓ !ણતા હતા ક4 તઓે બબેી મળ# હતી (}લોક 

12)? __________________________________________________________________________ 

10. આગળ çુ ંથ8ુ ં(}લોક 13)? 

એ. અચાનક _____________________________________________________________ દ4ખાયા 

બી. ?શસંા _______________________________ અને_______________________________ 

સી. “____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________” 



 

18 
 

11. ?િતભાવ માટ4 બોલાવવામા ંઆવેલા જEમની !હ4રાત /વગ6•ૂતો /વગ6મા ંગયા પછ# ભરવાડો 

વ[ચેની ચચા6ની ક:પના કરો! તેઓએ çુ ંકરવાQુ ંન\# ક8ુê (}લોક 15)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. ઉજવણી શW થઈ છે. •ૂતો ગા8ુ ંઅને હવ ેઘટેાપંાળકો ઉતાવળમા ંઆ વ/Z ુજોવા માટ4 v ભગવાન 

v તેમને જણાå8ુ ંછે થ8ુ ંછે. તેઓ çુ ંમળ# (}લોક 16)?__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. çુ ંતમે તમાર# !તન ેતમારા Éદયમા ંશાતં Ÿ^ાથી ગમાણમા ંપહT[યા છો? તમે િપતાનો બબેી, 

તમારા ઉ^ારક અને રા! પર જોઈ રYા છો? çુ ંતમે જોઈ શકો છો ક4 પ6પા ઓવરહ4ડને ◊શુ કર4 

છે, તેથી ગવ6 છે? તમે તેન ેકહ#ને સાભંળો છો, "íુઓ, મn તમને કàુ ંતે જ છે. બેબી, મારો 

?થમજિનત દ#કરો, કપડામંા ંલપેટ#ને ગમાણમા ંપડ4લો છે. " 
 

-O+"1$: તમાર# પાસ ેહમણા ંતમારા માથાથી ઘણી વ/Zઓુ ચાલી રહ# છે. આ બૉબેને કારણે િવy 

Vાર4ય જ નહÇ થઈ શક4, v મોટા થાય અને માણસ બEયા. આવા ભåય !હ4રાત Vાર4ય કરવામા ંઆવી ન 

હતી /વગ{ય યùદુ#ઓની સòંયામા ંભગવાનની /Zિુત થતી નથી પરંZ ુભગવાનની ભåયતા તેમની 

આસપાસ ચમકતી હતી. 
 

ભગવાન આ મ=હમા çુ ંહZ ુ?ં આ તેમના લોકો વ[ચે તેમની •ૃ}યમાન હાજર# છતી ભગવાન Lલોર# હતી. 

ઈõાએલીઓએ તેમના ગૌરવને વાદળની થાભંલામા ંજોયા અને અéLન ક4 v ઈõાએલીઓ સાથ ેવરાળમા ં

?વે}યા પહ4લા અરôયમા ંચાળ#સ વષ6 ભટકતા હતા. મઘે ભગવાન ની Lલોર# જો8ુ ંãયાર4 વાદળ િનગ6મન 

મા ંટ4બરનેકલ પર ઉતર# 33. ભગવાન મોસેસ તેમના Aેસ આપીને આશા/પદ ક4 તેમની હાજર# તેમની 

સાથે જશે. ભગવાનની ગૌરવ v ઘટેાપંાળકોન ેદ4ખાયા હતા તે તેમને કહ# રYા હતા ક4 ઈyરની હાજર# 

બાળકમા ંહતી, આમા ંબેથલહે4મના 5Ö/તના બાળક. મહાન આનદંની Gવુાતા6 એ હતી ક4 ભગવાનની wૃપા 

આપણામા ંરહ4વા માટ4 તનેા -(ુમા ંઆવી હતી. ત ેAેસ અને સ<યથી ભર-રૂ હતો (જહોન 1:14). મહાન 

◊શુીનો Gવુાતા6 એ હતો ક4 ઈyર, િપતા પોતાના -(ુન ેસ-ંણૂ6, પિવ(, દ4વ•ૂત તર#ક4 લાવવામા ંઆåયો હતો, 

v શાિંતને લાવવા માટ4 આåયા હતા v બધી સમજણ, શાિંત ક4 v હમંેશા અમાર# સાથે રહ4શે.  

(જહોન 20:19) . 
 

@.RB6Sш$: આ =&સમસની વાતા6 છોડતા પહ4લા આપણે ઉજવણીમા ંસમાિવhટ થયેલા લોકોની ?િત=&યા 

પર િવચાર કરવા સમય કાઢવો જોઈએ-•ૂતો, ભરવાડો, vઓએ બબેી િવશ ેસાભંö8ુ,ં અને મેર#.  
 

1. ãયાર4 ùુ ં/વગ6•ૂતો િવષે િવચાsંુ £ ં<યાર4 ùુ ંમારા ચહ4રા પર é/મતમા ંમદદ કર# શકતો નથી. 
/વગ6મા ંઉ<સાહની ક:પના કરો ક4 તેઓ ?ü -છેૂ છે, "çુ ંહíુ સમય છે? çુ ંઆપણ ેઘટેાપંાળકોને કહ# 

શક#એ? "હ!રો /વગ6•ૂતોન ે/વગ6મા ંફસાવવા! çુ ં•ૃJhટ! એટfુ ંઊ!6! ◊બૂ ઉâેજના! તારનાર આવે 
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છે તે સમાચાર શેર કરવા માટ4 તેઓ લાબંા સમયથી રાહ જોતા હતા. તે લગભગ લોકો ક4વી ર#તે 

લાગે છે ãયાર4 તેઓ સ-ંણૂ6 =&સમસ ભેટ આપવામા ંઆવે છે રાહ íુઓ પરંZ ુતે મા( =&સમસ Ñ3ૃ 

હ4ઠળ બેઠક છે કારણ ક4 અિધકાર 3ણ આવી નથી! 

2. અને, તે ઘટેાપંાળકો િવષ ેçુ?ં હ4 ?l,ુ મને ઘટેાપંાળકની vમ બનાવો v /વે[છાએ બxુ ંજ છોડ4 છે 

અને ભગવાનQુ ંઆમ(ંણ /વીકાર4 છે ક4 તે ગમાણમા ં!ય અને બધા માનવ!િત માટ4 તેમની 

wૃપાની ભેટ íુઓ. Vાર4ક એÑુ ંલાગે છે ક4 બાળક હાર# !ય છે અન ેઅમને બથેલહ4મમા ંપાછા 

જઈને તેન ેતાíુ ંઅને ફર#થી શોધવામા ંઆવે છે. પરંZ ુભરવાડો મા( !ઓ અને પોતાને માટ4 

વ/Zઓુ તપાસવા ન હતી અને પછ# ખેતરમા ંપાછા ફર# એક વાર ફર# તેમના ઘટેા ંછે /વામી, મને 

આ ભ'તની vમ vણે આ બાળક (}લોક 17) િવશે કહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંતે શPદનો ફ4લાવો કય®. 

ઈyરના Gવુાતા6 ફ'ત મારા માટ4 નથી, તે બધા લોકો માટ4 છે (}લોક 14). 

અમે }લોક મા ંકહ4વામા ંઆવે છે 20 ભરવાડો તેઓ સાભંö8ુ ંઅને જોઇ હતી બધા માટ4 

_________________________________ અને ____________________________ ભગવાન પરત. 

બાળક મારા Sવનમા ંçુ ંતફાવત કરશે? çુ ંùુ ંજોઈ અને સાભંö8ુ ંછે તે માટ4 ભગવાનની /Zિુત અને 

?શસંા કરનારા ગમાણમા ંઆ _લુાકાતમાથંી પાછો આવશે? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. v લોકોએ ઘટેાપંાળકોન ેકહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંતેમન ેજવાબ આપવાQુ ંહZ ુ ંઆપણને }લોક 18 મા ં

કહ4વામા ંઆå8ુ ંછે ક4 v લોકોએ ઘટેાપંાળકોએ તેમને v કàુ ંતે િવશ ે_______________________ 

સાભંö8ુ.ં Vાર4ક અમે આ´ય6 મા ંલૉક અને લગભગ "તે સરસ" વલણ સાથે રહ4 છે. અમે માનતા 

નથી ક4 માનતા નથી. અમે સરળ વાતા6 સાથ ે"ત ેસરસ છે ... અમે આગામી વષü પાછા વાતા6 

સાભંળવા અન ેગીતો ગાવા પડશે" ... 

4. છેવટ4, અમે આ શPદોન ે}લોક 19 મા ંવાચંીએ છ#એ: મેર# _________________ આ તમામ બાબતો, 

તેમના ______________________________ મા ં_________________. આ શPદો આપણન ેઆ´ય6 

થાય છે ક4 ત ેçુ ં!ણ ેછે ક4 અમે નથી. આ છે:લા મ=હના અને =દવસો સાથે તેના uુકડાને એકસાથે 

મદદ કરવા તેણી પાસે ફોટોAા⁄સ અથવા /&4પÄકુ નથી. છે:લા નવ મ=હનામા ંતણેીની ¥જ|દગી 

?Ñિૃâઓ અને અ!યબીની ગિતમા ંઆવી હતી. હવ ેતનેા બાળકને િવત=રત કરવામા ંઆવી હતી. 

બેબી વા/તિવકતા હતી. બાળકને કાળS, ?ેમ, અને બી! કોઈ મQhુયની vમ સભંાળ રાખવાની 

આવ}યકતા હતી મા( માણસનો દ#કરો નથી પરંZ ુત ેદ4વનો દ#કરો હતો. તેનો અથ6 çુ ંહતો ક4 તે 

પોતાના લોકોના ંપાપોમાથંી બચાવશ?ે તેમની આÕાપાલનની માગં çુ ંહશ?ે તેનામા?ં 
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1. િપતાએ સ-ંણૂ6 ભેટ આપી, તેમના -(ુની ભેટ. તેમણે આપણા માટ4 પોતાના -(ુન ેઆપણા પિવ( 

આ<માની =&યા +ારા આપણા Sવનમા ં?વેશવા અથવા આપણી પોતાની પસદંગી +ારા નકારવા 

માટ4 આ6યો. çુ ંતમાર# "સ-ંણૂ6" ભેટ ?ા6ત કરવા માગંો છો એÑુ ંલાગ ેછે?___________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમાર# ભેટ સ/તી ન હતી પરંZ ુમાગ કર# હતી ક4 તમ ેતેને ખર#દવા માટ4 બxુ ંવચેો. િપતાનો ભેટ 
એવી માગણી કર4 છે ક4 તે તેમનો બાળક છોડ# દ4 છે. તમે તેમના ભેટ પર çુ ં_:ૂય રાખશો? તે 

તમારા પર ક4ટલો _:ૂય રાખે છે, vને તે ભેટ આપે છે? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઈyરના Gવુાતા6ના ર#સીવર તર#ક4 અમે આ´ય6ચ=કત થઈ ગયા છ#એ. લખો °હોન 3:16 અને 17: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. અથવા, આપણ ેઘટેાપંાળકોની vમ હોઈએ અન ેદર4કને આપણે v જો8ુ ંઅન ેસાભંö8ુ ંછે તે કહો. 

લખો માક6 16: 15-16. _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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એક નાના બાળક તર#ક4, લોકોએ ઈGનુે માર# નાખવાનો ?ય<ન કય® હતો vમ તમે અ]યાસ કરો છો તેમ, 

મેગી અને રા! હ4રોદ વ[ચનેા તફાવતની નTધ લો çુ ંતેમની વ[ચે તફાવત કરવામા?ં મેગી çુ ંકહ4 છે? 

હ4રોદની vમ તેઓ çુ ંકર4 છે? િપતા તેમના -(ુ ર3ણ માટ4 બહાર Gયુો¥જત. તેન ેલેવા માટ4 çુ ંજWર# 

પગલાઓં હતા? 

 

આ સતંો એક શોધ પર હતા. તેઓ અ<યાર Gધુી અન ેãયા ંGધુી તઓે પાસ ેમા( રા! હ4રોદ જ હતા, <યા ં

Gધુી તેઓ કોઈ પણ /થળે શોધ ન કર# શVા. બધા િવશે તેમની શોધખોળ çુ ંહZ ુ?ં આ માણસો ઈGનુે 

શોધવા અને તનેી ઉપાસના કરવા માટ4 ?િતબ^તાના અમારા /તરને Fયાનમા ંલ ેછે. 
 

િશમયોન !હ4ર ક8ુê, "માર# úખો જોઈ છે ..." તેણ ેçુ ંજો8ુ?ં િશમયોન çુ ંશોધી રYો હતો? તેને ક4વી ર#તે 

ખબર પડ# ક4 તેન ેતે મö8ુ?ં અને અ†ા મ=ંદરમા ંતે બધા વષ®મા ંરહ4તા હતા. તેમણ ેપણ, ઈG ુઓળખી 

તેથી, ભરવાડોએ જગતન ે!હ4ર ક8ુê ક4 ઈGનુો જEમ થયો. િસમઓેન અને અ†ાએ બાળક િવશે દર4કને કàુ ં

<યાર4 મોઝીએ તેને શોધી, -છૂપરછ કર#, અને તેની -!ૂ કર#. 
 

ùુ ંv દર4કને યùદૂ#ઓનો રા! જEäયો છે, તે •ુિનયાના ઉ^ારક અને 5બનયùદુ#ઓ માટ4 અજોડ ?કાશ િવશે ùુ ં

çુ ંકહ#શ? ભગવાન તમે તનેે ઓળખી શક4 છે, તેને -!ૂ, અને તેને શેર કરો. 
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1@.0+: પરંપરાએ લોકોQુ ંમાનÑુ ંછે ક4 -વૂ6થી, મેગી અથવા વાઈસ મેન, તેમના જEમની રા(ે 

બેથલેહ4મના é/થરમા ંઈGનુી શોધમા ંઆåયા હતા. મોટ4 ભાગ,ે જો ક4, આ ãયોિતષીઓ પેલ/ેટાઇનની ફારસી 

ગ:ફ -વૂ6ના િવ/તારમાથંી આåયા હતા અને તેમની સફર તેમને ઘણા મ=હનાઓ લાLયા હોત. એ નTધÑુ ં

જોઈએ ક4 મોટા ભાગના િવ+ાનો માને છે ક4 ઈGનુા જEમ પછ# ઘણા મ=હનાઓ આåયા છે. :8કુનો અહ4વાલ 

આપણન ેક4ટલીક િવગતો પર ભર# દ4શે v ઈGનુા જEમ પછ#ના ?થમ સ6તાહમા ંબEયા.ં અમે મેગી ની 

આવતાના મા<થીના ખાતાનં ેજોતા ંશW કર#çુ.ં 
 

5Q1<%: વાચંો મા7થી 2: 1-12. 
 

• çુ ંસતંો માગ6દશ6ન અન ેયWશાલેમ તેમન ેલાåયા? 

• શા માટ4 તેઓ યWશાલેમ આåયા હતા? 

• રા! હ4રોદ િવષે આપણ ેçુ ંશીòયા? 

 

к5.#: 
 

1. મા ંçુ ંકહ4વા8ુ ંછે }લોક 1? 

 એ. આ વાતા6 Vાર4 થઈ? ________________________________________________________ 

 બી. રા! કોણ હતા?____________________________________________________________ 

 સી. -વૂ6થી યWશાલેમમા ંકોણ આåયા? ______________________________________________ 

2. તેઓ vWસલેમ આåયા <યાર4 તેમની -છૂપરછ çુ ંહતી? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. }લોક 2: તેઓ _________ તેમQુ ં______________ ઉ÷ભå8ુ ંછે અને ___________________ તેને 

આવે છે. જો આ ãયોિતષીઓ રા(ે Rધારામા ંરણમા ં_સુાફર# કરતા હોય તો તારાઓ તેજ/વી 

ઝળક4 છે, આ એક ખાસ તારોએ /પhટપણે તમેQુ ંFયાન ખn[8ુ ંછે. નTધÑુ ંરસ?દ છે ક4 તેઓ તેન ે

"તેમના તારો" તર#ક4 ઓળખાવતા હતા. તેમના તારો તેમને તેમના રા!ની -!ૂ કરવા લાåયા. 
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4. રા! હ4રોદ4 çુ ંકàુ ંતે Rગનેી ?િત=&યા çુ ંહતી (}લોક 3)? _______________________________ 

નTધ: રા! હ4રોદ, યùદુાહના રા! તર#ક4 સેવા આપવા માટ4 રોમ +ારા િન8'ુત એક યùદુ# હતો. તે 

એક ûર શાસક હતો, vમણે પોતાના ઘરના ક4ટલાક સ]યોને હ<યા કર# હતી. 

5. યWશાલેમની ?િત=&યા çુ ંહતી? _____________________________________________________ 

6. રા! હ4રોદ કોને એક સાથે બોલાåયા (}લોક 4)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_òુય યùદુ#ઓ v યWશાલમેના મ=ંદરની જવાબદાર# સભંાળતા હતા, vમા ંયùદુ# લોકો -!ૂ કરતા 

હતા. શાªીઓ અથવા કાયદાના િશ3કો ઓ:ડ ટ4/ટામેEટ કાયદાના યùદુ# િવ+ાનો હતા. 

રા! હ4રોદએ તેમને -છૂÿ ુ ં(}લોક 4)? ________________________________________________ 

તેઓ ક4વી ર#તે ખબર પડ# (}લોક 6)? _______________________________________________ 

તમારા &ોસ-ર4ફરEસનો ઉપયોગ કર#ને તે Vા ંલખે છે? __________________________________ 

7. હવે હ4રોદ સતંો સાથ ેએકલા છે. તે તેમને çુ ં-છેૂ છે (}લોક 5-6)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. પછ# તે તઓેને બેથલેહ4મ (}લોક 8) તરફ આગળ મોકલે છે. તણેે çુ ંકરવાQુ ંકàુ?ં 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

@.RB6Sш$: અમે વાતા6 સાથે ચાf ુરાખવા પહ4લા ં?િત5બ|બ એક સ5ં36ત સમય માટ4 એક 3ણ લે છે. આ 

સતંો યùદૂ#ઓના જEમેલા બાળકને શોધવા માટ4 ?થમ ¥જÕાસા હતા કારણ ક4 તઓેએ -વૂ6મા ંતેમના તારો 

જોયો છે. પછ# તઓે યWશાલેમમા ંઆવે છે અને તેમનો ?ü છે, "તે Vા ંછે v યùદૂ#ઓનો રા! થયો છે?" તે 

Vા ંછે? આપણ ેતેને Vા ંશોધી શક#એ? અમે તેને જોવા માગંો છો અમે તેન ે-!ૂ કરવા માગંો છો તેથી જ 

અમે આåયા ંછ#એ. એટલા માટ4 અમે આ ?વાસ પર આ બધા ઘણા અઠવા=ડયામા ંઆåયા છ#એ. તેઓ ઇG ુ

શોધવા માટ4 િશકાર પર હતા અને તેઓ તેમને મöયા <યા ંGધુી તઓે નગર છોડતા ન હતા અને તેમની 

-!ૂ કરતા હતા 
 

çુ ંમn 5Ö/તના બાળપણન ેસતંોષકારક તર#ક4ની શોધ કર# છે? માર# ¥જÕાસા િનધા6=રત થઈ ગઈ છે? તેઓ 

ãયા ંહતા તે !ણતા હતા કારણ ક4 ?બોધકોએ તેમને અને તેમના જEમ િવશે લò8ુ ંહZ ુ.ં મને ખબર છે ક4 

તેને Vાથંી શોધી શકાય? çુ ંમn ખતંથી તેન ેશોધી કાઢºો છે? ãયા ંùુ ંતેને શોધી આશા જોઈ રYો £?ં તેમણ ે

તેમના શPદ !હ4ર છે çુ ંùુ ંતેને શોધવાનો ?ય<ન કsંુ £ ંક4 çુ ંùુ ંતનેે શોધી કાઢવાની આશા કsંુ £?ં 

 

આ સતંોએ તેમને શોધી કાઢવાની ઇ[છા રાખી હતી ક4 તેઓ તેમની -!ૂ કર# શક4. અમે તેને શોધી <યાર4 çુ ં

કરશે? çુ ંઆપણે તેન ેઆપણા ઉ^ારક અને રા! તર#ક4 -!ૂ કર#çુ?ં çુ ંઆપણ ેતેન ેમસીહ તર#ક4 પસદં 
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કર4લા મસીહ તર#ક4 ઓળખીçુ?ં ભગવાન આપણા માટ4 સ<યQુ ંવ'તåય ?ગટ કર4 તેમ આપણે આશા, દયા, 

અને Sવનન ેશાyત આપીçુ ંઅને ન“તા-વૂ6ક તેમન ેનમન કરશે અને તેમની -!ૂ કરશો? 

 

તમે -!ૂ કરવા માટ4 આåયા હતા v -વૂ{ ઇ[છા અન ેશોધી મેગી Fયાનમા ંતર#ક4 તમારા Éદય ક4ટલાક 

િવચારો çુ ંછે? _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

'"( P 

1@.0+: ◊નૂી 6લોટ રા! હ4રોદને ચલાવવાની શWઆત થઈ તે જોવા માટ4 ત ેઘ›ુ ંલેવાZ ુ ંનથી. ત ે

યùદૂ#ઓના જEમેલા બાળક િવશે !ણે છે. તેમણ ેતેમના ઠ4કા›ુ ં!ણે છે અને મેગીન ેબેથલહ4મમા ંમોકલે છે. 

તે તેમને પોતાના N6ુત શોધ પ3 બનાવે છે અને તમેને બાળકને શોધવા માટ4 કહ4વામા ંઆવે છે અને 

ãયાર4 તેમને તેને પાછો !ણ કરવા મöયા છે તેમણે મગેીને કહ#ને ક4 તેઓ પણ બબેીની -!ૂ કરવા માગંે 

છે, તેના •ુhટ યોજનાને £પાવે છે. 
 
 

к5.#: 
 

1. !•ુગરો =ક|ગ હ4રોદ સાથ ેમöયા પછ#, તેઓ િનખાલસ ર#તે તેમના માગ6 પર આગળ તારો િવશે çુ ં

કહ4વા8ુ ંછે (}લોક 9)? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તારો તે /થળ ãયા ંતેમન ેલાåયા હતા! તારાની ?િત=&યા çુ ંહતી? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. છે:લ,ે તેઓ ઘર4 પહT[યા ãયાર4 તેઓએ તેમની માતા મ=રયમ સાથે ઈG ુજોયો <યાર4 તેઓએ çુ ંક8ુê 

(}લોક 11)? ____________________________________________________________________ 

4. તેઓ પછ# çુ ંક8ુê? _______________________________________________________________ 

એ. ______________________________________________ 

બી. ______________________________________________ 

સી. ______________________________________________ 

5. તેમનો ?વાસ -ણૂ6 હતો. તઓે બાળક મળ# હતી અને તેને -!ૂ. હવે તેઓ ઘર4 પરત ફરવા તૈયાર 

છે. મા ંçુ ંકહ4વા8ુ ંછે }લોક 12? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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કહ4Ñુ ંખોuંુ, હ4રોદ અ/વ/થ થઈ રàુ ંછે. તે મળ# આåયો છે તેમના 6લોટ !હ4ર કરવામા ંઆવી છે. 

કોઇએ !ણે! ભગવાન િપતા તેના -(ુને આ •ુhટ અને ◊નૂી રા! +ારા åયિથતપણ ેકતલ કરવા 

દ4તા નહોતા. 
 

5Q1<%: વાચંો મા7થી 2: 13-23. 
 

• દરિમયાન, જોસેફના Sવનમા ંçુ ંથઈ રàુ ંછે? 

• આ પ=રવાર માટ4 ભગવાનની યોજના çુ ંછે? 

• હ4રોદ4 çુ ંક8ુê ãયાર4 તેમન ેખબર પડ# ક4 સતંો પાછા ફયા6 નથી? 

• 8સુફને ફર#થી દ4વQુ ંGચૂન çુ ંહZ ુ?ં 

 

к5.#: 
 

1. આ મેગી બાક# એક /વ6નમા ંએક /વ6ન જોસેફને દ4ખાય છે. આદ4શ (}લોક 13) çુ ંહતો? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. જોસેફ આÕાપાલન મા ંકામ ક8ુê }લોક 14 મા ંતાક#દની લાગણી સાથે તમેણે ક4વી ર#તે કામ ક8ુê તે 

અમે ક4વી ર#તે !ણી શક#એ? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેઓ ઇ¥જ6તમા ંક4ટલો સમય રYા (}લોક 15)? ________________________________________ 

4. આ ભિવhયવાણી -ણૂ6 કરવામા ંઆવી હતી. "_______________________ ના ______________ ùુ ં

_______________________________ માર# _________________________________________." 

તમારા &ોસ-ર4ફરEસનો ઉપયોગ કર#ને આ ભિવhયવાણી Vા ંલખાઈ હતી? ___________________ 

નTધ: ભગવાનની પસદં કર4લા લોકો ઇ¥જ6તમાથંી બહાર લાવવામા ંઆåયા હતા, હવે તે 

ઇ¥જ6તમાથંી તમેના એક અને એક મા( -(ુ, ઈG ુ5Ö/તને પહTચાડવા, અથવા બહાર લાવવાનો 

હતો. 

5. બીS ભિવhયવાણી -રૂ# થવાની તૈયાર#મા ંછે. હ4યોડ çુ ંશીòયા (}લોક 16)? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. તેના ?કોપમા ંત ેçુ ંકર4 છે? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

િનદ6યતાથી હ<યા કરાયેલા બાળકોની સòંયા મા( Rદાજ કર# શકાય છે પરંZ ુબથેલેહ4મના નાના 

ગામના અને આસપાસના •ુઃખી પ=રવારો માટ4 કોઈ આરામ નથી. 
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7. આ છે:લા અમે હ4રોદ મહાન સાભંળવા છે અમે વાચંી ત ેપછ#ની વાત એ છે ક4 ત ે_<ૃ8 ુપાäયો છે. 

ફર#થી, ભગવાન એક દ4વ•ૂત એક /વ6ન મા ંજોસેફ આåયા. આ વખતે તેના Gચૂનો çુ ંહતા (છદંો 

19-20)? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. જોસેફ આÕાકાર# ?િત=&યા અને ઇઝરાયલે જમીન પર પાછા ફયા6 પરંZ ુતેના યોજનાઓ મા ંçુ ં

ફ4રફાર કરવામા ંઆåયો હતો? ______________________________________________________ 

9. તેને પણ, યùદુામા ંબેથલહ4મમા ંપાછા ન જવા ચતેવણી આપવામા ંઆવી હતી તે Vા ંપોતાના 

પ=રવાર સાથે /થાયી થયા? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ઈGનુા મ(ંાલયને દશા6વતો નકશા પર નીચેનાનો સમાવેશ કર4 છે: 
 એ. યùદુાના ?દ4શમા ંયWશાલેમQુ ંશહ4ર, 

 બી. નSકના બેથલેહ4મ ગામ, અને 

 સી. ઉâરમા ંનાઝાર4થQુ ંશહ4ર, ફ'ત ગાલીલના સ_jુની પિ´મે. 
 
 

@.RB6Sш$: આ સતંો ઈGનુી ઉપાસના કરવા આåયા હતા. રા! હ4રોદ4 તેને માર# નાખવાનો િનણ6ય કય®. 

અને જોસેફ તેન ેર3ણ કરવા માટ4 ન\# કરવામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંમાતાનો ભગવાન =દશામા ંજોસેફ 

સવંેદનશીલતા બાળકને તનેી માતા શª મા ંGરુ53ત આરામ કરવા માટ4 સ3મ છે. મે5ગએ તેના /ટારને 

અલગથી ઓળખી કાઢºા હતા અને બેથલેહ4મ Gધુી લાબંી _સુાફર# કર# હતી. રા! હ4રોદ4 જો8ુ ંક4 આ બાળક4 

જEમેલા યù=ૂદઓનો રા! તનેી શé'ત અન ેé/થતી માટ4 ખતરો હતો અન ેતેને હ<યા કરવા માટ4 એક િમશન 

પર બહાર _Vૂો હતો. જોસફે બેબીની હ4વનલી િપતાની ઇ[છાને આધીન થવાની જવાબદાર# /વીકારતા 

હતા અને રાત દરિમયાન તનેા પ=રવાર સાથે ઇ¥જ6ત છોડ# ગયા હતા અને છે:લ ે/થાયી થયા ન હતા <યા ં

Gધુી તેઓ નાઝાર4થના અ/પhટ નાનો નગર આåયા હતા. 
 

1. બધા (ણ åયé'તઓ એક િમશન પર હતા તમ ેકોની સાથે !ત ેઓળખો છો? çુ ંત ેમેગી બની શક4 

છે vણે બેબી ઇGનુ ેતેમની ભેટો, તેમની આદર, તેમની -!ૂ અને ?શસંાથી સEમાિનત કયા6 હતા? 

કદાચ તમે પહ4લેથી જ બાળકને !ણો છો તમારા િવચારો: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. તે હ4રોદ હોઈ શક4 છે? અલબâ, તમે બહાર જવા ન !વ અને બબેી ઇGનુે મારવાનો ?ય<ન કરો છો 

પરંZ ુçુ ંતમે તનેે તમાર# é/થિત, તમાર# શé'ત, તમાર# Sવનશૈલી અને મહ<વાકા3ંા માટ4 ખતરો 

તર#ક4 íુઓ છો? તમે તેને અવગણવાQુ ંપસદં કર# શકો છો અન ેઆમ બાળકન ેlòૂયા કરવાનો 

?યાસ કર# શકો છો v ફ'ત તમને જ ?ેમ કર4 છે અને તમારા +ારા ?ેમ કર4 છે. તમારા િવચારો: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. çુ ંZ ુ ંપોત ે8સૂફને ઓળખી શક4 ક4 તેણે આધીનતા-વૂ6ક કામ ક8ુê, તે બધા ંધમક#ભયા6 •ુhટતાને 

અવગôયા v બેબી ઇGનુ ેનhટ કરવા માગંતી હતી? 8સુફ ભગવાન વ/Zઓુ પર ર53ત. તમ ેએવી 

åયé'ત હોઈ શકો છો ક4 v તમારા મન અને તમારા Éદયની ચપળતાથી ર3ણ કર4 છે, તેમની ઇ[છા 

_જુબ આધીન છે. __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

vની સાથે તમ ેઓળખી શકો છો, દ4વ•ૂતના શPદો યાદ રાખો, "ùુ ંતમને બધા લોકો માટ4 હશે ક4 મહાન 

આનદં સારા સમાચાર લાવ ેછે તમારા માટ4 એક તારનાર જEäયો છે, v 5Ö/ત ?l ુછે! " 
 

 

'"( T 

1@.0+: =&સમસની વાતા6મા ંએલv તેમના લખાણોને મ=ંદરમા ંઈGનુી બ ેકથાઓ સાથે ચાf ુરાખે છે. 

?થમ વાતા6 ત ેથાય છે ãયાર4 તે છ અઠવા=ડયાની µમરના હોય અને ãયાર4 તે 12 વષ6નો હોય. આ એ જ 

છે ક4 આપણી પાસે ઇGનુી વધતી જતી સòંયા છે. 
 

5Q1<%: વાચંો fકુ 2: 21-24. 
 

• આઠમા =દવસે યùદૂ# બાળકના છોકરાઓQુ ંçુ ંથ8ુ?ં 

• શા માટ4 મ=રયમ અને 8સુફ મ=ંદરમા ંઆåયા? 

• ઈõાએલના લોકો માટ4 ?/Zિુતનો અથ6 çુ ંહતો? 

 

к5.#: 
 

1. ઈG ુક4ટલો íૂના હતો (}લોક 21)? ___________________________________________________ 

2. યùદુ# છોકરાના Sવનમા ંઆ ચો\સ =દવસે çુ ંબE8ુ?ં 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

નTધ: G†ુત એ ઈßામ (ઉ<પિâ 17) ના કાળમા ંઉ:લેખ કર4 છે ãયાર4 ભગવાનએ ઈßામના ઘર 

સાથે કરાર કરવાQુ ંપસદં ક8ુê હZ ુ.ં G†ુત એ કરારની િનશાની હતી. તેઓ તેમના દ4વ અને તેમના 
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વશંજોના દ4વ હશ ેઅને તઓે તેમના લોકો હશે. તે સમયે તે સમયે પણ ઇßામ અને સરાઈને નવા 

નામ, અßાહમ અને સારાહ આપવામા ંઆåયા હતા. 

3. આઠમી =દવસે ઈGનુ ેસâાવાર ર#તે નામ આપવામા ંઆå8ુ ં(fકુ 2:21). Vાર4 તQે ુ ંનામ આપવામા ં

આå8ુ ંહZ ુ?ં íુઓ fકુ 1:31.  ___________________________________________________ 

4. લેવીટ#કસમા ં12 આપણને çુ̂ #કરણ િવષ ે_સૂાના િનયમ િવષે જણાવવામા ંઆå8ુ ંછે. ઈGનુા 

જEમના 40 =દવસ પછ#, çæુ^કરણના મેર#ના =દવસો -રૂા થઈ ગયા છે અને અમ ેતેને મ=ંદરમા ં

જોસેફ સાથે શોધીએ છ#એ (fકુ 2:22). મેર#ના çæુ^કરણથી તેણીન ેમ=ંદરમા ંઆવવા દ#ધી. તે અને 

8સુફ શા માટ4 આåયા હતા (છદંો 22-23)? ____________________________________________ 

5. ઈyર4 િનગ6મન 13: 2 મા ંઆÕા આપી હતી ક4, "દર4ક ?થમ જEમલેા -sુુષન ેમાર# સમ3 રíૂ કરો." 

ઈõાએલના ંદર4ક ?થમજિનત સતંાન ક4 માણસો ક4 પç ુભગવાનની સાથે હતા. આ çુ ંબેબી ઇG ુ

માટ4 G5ૂચત હતી? ________________________________________________________________ 

ઇG ુભગવાન સાથે સકંળાયલેા હતા. મQhુય પોતાના પોતાના હ4Zઓુ માટ4 નહÇ, પરંZ ુતેના િપતાની 

ઇ[છા -રૂ# કરવા માટ4 આåયા હતા. આનો અથ6 એ થયો ક4 ઈGનુે ?થમજિનત તર#ક4 ભગવાનન ે

પિવ( કરવામા ંઆåયો હતો. 

6. એક બ5લદાન પણ બનાવવામા ંઆવી હતી લેવીયસ 12: 6-8 ?માણે બ5લદાનની જW=રયાતો çુ ં

હતી? _________________________________________________________________________ 

7. fકુ 2:24 મા ંઆપણે çુ ંકહ#એ છ#એ ક4 મેર# અને 8સૂફ બ5લદાન માટ4 આåયા? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

નTધ: તેમના બ5લદાન િવશ ેક4ટલીક વ/Zઓુ છે v કહ# શકાય: 1) તેઓ એક વષ6Qુ ંઘuંુે ન આપી 

શક4, vથી તેઓ બે કÄતૂરો અથવા કÄતૂર લાåયા. 2) તેઓ લäેબ લાåયા, પરંZ ુઆ સમય ેતે ખબર 

ન હતી, અને કÄતૂરો ઈGનુ ેયોહાન 1:36 મા ંઓળખવામા ંઆવે છે ãયાર4 યોહાન બા@6ત/ત ઈG ુ

પસાર થતો íુએ છે, <યાર4 તે તેને ક4વી ર#તે Gચૂવે છે? ___________________________________ 

મ=રયમ અને જોસેફ, _સૂાના િનયમશાªમા ંGનુાવણી સબંધંી તમામ બાબતોને -ણૂ6 કર#, બાળકQુ ં

નામકરણ અને çæુ^કરણની િવિધ. 
 

-O+"1$: ઇG ુG†ુત કરવામા ંઆવી હતી અન ેઆમ તેમણ ેઅßાહમ (¥જનેિસસ 17) સાથે તેમના કરાર 

કય® <યાર4 ભગવાન તેમના લોકો માટ4 આ6યો ક4 કાયદો પ=ર-ણૂ6 પિવ(. અમારા માટ4 એ સમજÑુ ંઅગ<યQુ ં

છે ક4 આ wૃ<યોની કોઈ પણ ઇ[છા અથવા બાળકના િનણ6ય +ારા લાવવામા ંઆવી ન હતી. ઊલટાQુ,ં 

માતાિપતાએ ભગવાનને તનેા લોકો માટ4 આÕાપાલન આ68ુ ંહZ ુ,ં vના +ારા તેમણ ેતેમને તમેની સાથેના 

સબંધંમા ંલાåયા. 
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ઇઝરાયેલ કરાર હ4ઠળ રહ4તા હતા. દ4વની આÕાપાલન કરવા અને બાળક માટ4 v ઇ[છતા હતા તે 

આÕાપાલનમા,ં બાળકQુ ંનામકરણ કરવામા ંઆå8ુ ંહZ ુ.ં નામ િપતા +ારા આપવામા ંઆવી હતી સâાવાર 

ર#તે, તે બાળક પછ# wુuંુબ અને ઈyરના લોકોના પ=રવારના હતા. બાળક ભગવાનના પ=રવારના સ]ય 

તર#ક4 _'ુત અન ેમાફ થયા હતા. કોઈ મદદ ન કર# શક4 પરંZ ુ?ü -છેૂ છે: ùુ ંહ4વનલી ફાધરના બાળક 

તર#ક4 Sવવા માટ4 ક4વી ર#તે જોડાય છે અન ેમાફ કર# શwંુ? -નુિનØયમ 30: 6 આપણને જણાવે છે ક4 

ભગવાન તમારા _____________________________ અને ___________________ ના _____________ ને 

_____________________ કરશે, vથી તમે તમારા _______________ અને તમાર# બધી _____________ 

સાથે, તમારા ____________________________________________________________________, ક4 તમે 
_____________________________________________________________________________________ 

 

E8 ૂટ4/ટામેEટમા ંઆપણે !ણીએ છ#એ ક4 ભગવાન બા@6ત/મા સાથે G†ુત ના અિધિનયમ બદલે છે, તેમના 

નવા કરારના સકં4ત બા@6ત/મામા ંઆપણે ઈyરના પ=રવારનો ભાગ બનીને માફ કર#એ છ#એ અને માફ 

કર#એ છ#એ. બા@6ત/મામા ંઉપયોગમા ંલેવાતા પાણી અને શPદ અમન ે!હ4ર કર4 છે ક4 િપતા, -(ુ અન ે

પિવ( આ<માના નામે આપણા પાપો માફ કરવામા ંઆવે છે. ઈGનુ ેકારણે આપણે આપણા Sવન માટ4 એક 

નÑુ ંસâા હ4ઠળ આવીએ છ#એ! બા@6ત/મા અમાર# સાથ ેઅને ભગવાન સાથ ેકરવાQુ ંબxુ ંસાથે કરવાQુ ંબù ુ

ઓ£ ંછે. તે આપણા Sવનમા ંભગવાન છે. ત ેઆપણા પાપોને 3મા કરનાર ઈyર છે. તે ભગવાન અમન ે

તેમના બાળકો બનાવ ેછે. તે ભગવાન છે અમને તેમના પોતાના હોવાનો દાવો. ત ેભગવાન અમન ેતેમના 

પિવ( આ<મા આપી છે ક4 vથી અમારા Sવન નવી બનાવવામા ંઆવે છે, અમન ેઆસપાસ િવyમા ંતમેના 

ચહ4રા ?િત5બ|બ. 
 

!6!%@.N6ш$: કોલોસી 2: 11-12 G†ુત અને બા@6ત/મા સાથે જોડાય છે. આ પાપી /વભાવ બોલ 

_કૂવામા ંઆåયો છે 5Ö/તમા ંઆપણા Éદય G†ુત કરવામા ંઆવી છે. બા@6ત/મામા ંઆપણન ેતેની સાથ ે

દફનાવવામા ંઆåયા છે અને ઈyરના સામ7ય6મા ંિવyાસ +ારા 5Ö/ત સાથે ફર#થી Sવતં કયા6 છે. 

આ પéં'તઓ કહ4 છે, "_____________ મા ંપણ તમે (તમારા નામમા ં_કૂ#) ______________________ હતા 

... બા@6ત/મામા ંતેમની સાથે _______________________ હોવાની સાથે, vમા ંતમ ે_________________ 

_________________ +ારા _______________ ના શé'તશાળ# _________________ +ારા તેમની સાથ ેહતા, 

vણે ______________________________________________ પરથી તેમને કàુ ંહZ ુ ં_______________." 
 

એકવાર તમે આ }લોક એક ઇEડ4'સ કાડ6 પર લò8ુ ંછે અને તેને યાદ છે, ભગવાનને િવyાસ આપો ક4 તે 

એÑુ ંમાને છે ક4 ત ેતમન ેતમેQુ ંબાળક બનવા માગંે છે. જો તમ ેબા@6ત/મા લીxુ ંનથી અને માનતા હોવ ક4 

ભગવાન તમને ?ો<સા=હત કર# રYા છે અને િવyાસમા ંતમને બોલાવે છે તેમના વડ6 પર િવyાસ કરવા 

માટ4, ઈyર# કાયદા અQસુાર ચચ6ના નેતા અથવા એક 5Ö/તી િમ(ન ેબા@6ત/માના પાણીમા ંલાવવા માટ4 
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અને તમારા Sવનની મા5લક#ના તેમના શPદોને /વીકાર કરો તમે આ શPદો સાભંળો છો, "ùુ ંબાપ, દ#કરા 

તથા પિવ( આ<માના નામ ેબા@6ત/મા આ-ુ ં£!ં" 
 

F"JA$": હ4 ?l,ુ તમે તમારા લોકોને તમારા પોતાના હોવાનો દાવો કય® હતો. તમે તેમની સાથ ેકરાર કય® 

તમે તેમનો ભગવાન બનવાQુ ંવચન આ68ુ ંહZ ુ ંઅન ેવચન આ68ુ ંહZ ુ ંક4 તેઓ તમારા લોકો થશે. બxુ ં

તમે અને તમારા ?િતબ^ વચન તેમને આરામ. ùુ ં!›ુ ં£ ંક4 તમે તમારા લોકો માટ4 બxુ ંક8ુê છે અન ેતમે 

તે જ છો v મારા માટ4 બxુ ંકર4 છે. તમે મારા પર તમારો દાવો કરો છો. તમે મન ેનવી મા5લક# હ4ઠળ _કૂો 

કારણ ક4 ùુ ંતમારામા ંિવyાસથી Sવી રYો £.ં તમે મને ખાતર# આપો ક4 મારા પાપો માફ થયા છે. ùુ ં

તમાર# wૃપા અને તરફ4ણમા ંSવન Sવવા માટ4 _'ુત £.ં તમે મારા પાપી ર#તો !ણો છો ક4 હíુ પણ 5Ö/ત 

સાથે દફનાવવામા ંઆåયા છે અને તેની સાથે નવા Sવનમા ંવધારો થયો છે મને ખબર છે ક4 મારા પાપો 

માફ થયા છે. આ માટ4 ùુ ંફ'ત તમને જ મારા આભાર અને ?શસંા આપી શwંુ £.ં___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

'"( V 

1@.0+: vમ vમ આપણે અમારા અ]યાસમા ંઆગળ વધીએ તેમ 2 fકુ 2 ની આગામી છદંોમા ંઉ:લેખ 

કરાયેલા બે નTધપા( åયé'તઓ છે. બનંે íુવાન છે અને બ†ે -રુાવા આપે છે ક4 ઇG ુમસીહ છે, વચનબ^ 

છે. આ બે åયé'તઓ ઓ:ડ ટ4/ટામેEટના વચનને નવા વચનો -રૂા કર4 છે. 
 

5Q1<%: વાચંો fકુ 2: 25-35. 
 

• આ પéં'તઓ મા ંઉ:લખે નવા અ3ર કોણ? 

• બાળક િવશે તેમણ ેçુ ંકàુ?ં 

• મ=રયમના શPદો çુ ંહતા? 

 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

к5.#: 
 

1. મા ંિશમયોન િવશે çુ ંશીખીçુ ં}લોક 25? 

 એ. ________________________ અને _________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

2. ઈyરના આ<માએ તેમન ેçુ ં?ગટ ક8ુê (}લોક 26)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. __________________ +ારા ખસેડવામા,ં તે Vા ંગયા (}લોક 27)? _________________________ 

4. બી! =દવસ ેતે કોણ બEયો? _______________________________________________________ 

5. શા માટ4 અમે કàુ ંછે ક4 તઓે <યા ંહતા (}લોક 27)? _____________________________________ 

6. િશમયોન બાળક ઈGનુ ેમાEયતા આપી આપણને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તણેે તેના હાથમા ંતેને લીધો 

અને ભગવાનની /Zિુત કર# (}લોક 28). િસમોનન ેક4વી ર#તે ખબર હતી ક4 આ ઇõાએલના _éુ'તQુ ં

ઈG ુછે? અમે ખર4ખર !ણતા નથી ક4 ઈyરના આ<માએ તેમને ઈG ુ?ગટ કયા6 છે. }લોકમા ંçુ ંકહ4 

છે yતેન 29? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. હા, ભગવાનએ તેમન ેતેમQુ ંવચન આ68ુ ંહZ ુ ંઅને હવ ેતે શાિંતથી મર# જશે. શા માટ4 (}લોક 30-

32)? "મારા ____________________ માટ4____________________________________________" 

_____________________________ તમાર# ____________________________ છે, ___________ 

_________________ _____________________ ________________________ ______________, 

__________________________ માટ4 ____________________________________________ અને 

__________________ માટ4 ______________________ ________________________________” 

8. િશમયોન (ઈG)ુ િવશે çુ ંકàુ ંહZ ુ ંતે િવશે મેર# અને જોસેફની ?િત=&યા çુ ંહતી (}લોક 33)? _____ 

______________________________________________________________________________ 

9. પછ# િશમયોન તેઓને આશીવા6દ આપે છે. મેર# માટ4 તમેના Rિતમ શPદો çુ ંછે? (છદંો 34-35) 

"આ બાળ ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

તમારા પોતાના આ<માન ેપણ. " 
 

-O+"1к: મેર# અને જોસેફના મનમા ંçુ ંથઈ રàુ ંહZ ુ,ં vમણે આ માણસનો સામનો કરવો પડ¨ો હતો, 

મોટ4ભાગ,ે તેઓ પહ4લા ંકદ# જોયા નથી? િશમયોન ઇGનુ ેઓળખે છે ક4 તે કોણ છે, બધા લોકો માટ4 _éુ'ત 

અને પછ#, તેમણે એક ગહન િવધાન ક8ુê છે. ત ેકહ4 છે ક4 ઈG,ુ મસીહ, 5બનયùદુ#ઓ અને યùદૂ#ઓ બનં ેમાટ4 
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છે. ઈõાએલીઓ માન ેછે ક4 મસીહ તેમના ઉ^ારક તર#ક4 આવશે. વx ુúતર•ૃJhટ માટ4 ક4ટલાક &ોસ 

સદંભ®નો ઉપયોગ કરવા માટ4 સમય કાઢો. 
 

1. મોટ4 ભાગ,ે &ોસ-સદંભ6 }લોકમા ંઇõાએલ શPદને અQસુર4 છે. યશાયાહ 42: 6 બી -7 મા ંિવદ4શીઓ 

િવષે ?બોધક યશાયાહ çુ ંકહ4 છે? "... અને ________________________________________ માટ4 

_______________________________________________________________________ 

એ. થી __________________________________________________________________ 

બી. થી __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. યશાયાહ 49: 6 મા ંયશાયાહના શPદો યùદુાહ અને યùદુ# પણ હતા. ?બોધક çુ ંકહ4 છે? ".... ùુ ં

તમને _______________________________ માટ4 ___________________ પણ બનાÑુ ં£,ં ક4 માsંુ 

___________________________________ -7ૃવીના Rત Gધુી પહTચી શક4 છે (યશાયાહ 49: 6). 

3. E8 ુટ4/ટામેEટ સદંભ6મા ં?ે=રતોના ંwૃ<યો 13: 47-48 મા ંઆપણે મર# અને જોસેફન ેમ=ંદરમા ંબોલાતી 

િશમયોનની ભિવhયવાણીઓ -રૂ# થતી જોઈ શક#એ છ#એ. આ }લોકોમા ંિવદ4શીઓનો çુ ં?િતસાદ 

છે?____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. િશમયોને એમ પણ જણાå8ુ ંહZ ુ ંક4 મેર# અને જોસેફની વાત સાભંળવી સહ4fુ ંન હZ ુ.ં તેમણે કàુ ંહZ ુ ં
ક4 દર4ક åયé'તને v ઈGનુી સાથે wુશળ થÑુ ંપડશે. ઇG ુકહ4 છે ક4 

એ. તે અને િપતા _________________________________ હતા (°હોન 10:30). 

બી. તે કરશ ે_____________________________________ (મે78 ુ10: 34-39). 

સી. તે હશે ____________________________________(મે78 ુ26:59). 

ડ#. તે હZ ુ ં_______________________________________ (મા7થી 26: 63-64) 

ઈ. તે ___________________________________________ (°હોન 10:33) હશે. 

એફ. તે પ7થર ફ4લાવતા Pલોક બનશ ેvનાથી ઘણા ંબધા ંપડ# શક4 પરંZ ુતે એ પણ હશે ક4 vઓ 

(આFયા¥<મક) _તૃ લોકોની Sવન અન ે_éુ'તની ઓફર કર4 છે (એફ4સી 2: 1). 
 

5. છેવટ4, :8કુ 2:35 ના Rતે િશમઓન મેર#ને çુ ંકહ4 છે?____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

કોઈ પણ તેના માતા અન ેતેના દ#કરા સાથે çુ ંથશ ેત ેઆ´ય6 પામશે નહÇ. vમ અમે fકુ 2:19 ને 

ફર# ?િત5બ|5બત કર#એ છ#એ, તે આપણે કહ# શક#એ છ#એ ક4 મર#એ તેના Éદયમા ંમનન ક8ુê હZ ુ.ં 
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અરS: 
 

1. િશમયોન િવશે v કàુ ંતે સાèુ ંહZ ુ.ં માર4 આ બાળ કોણ માને છે? çુ ંùુ ંિશમયોન અને ?બોધકો સાથે 

સહમત £ ંક4 તઓે બધા લોકો માટ4 ભગવાનQુ ં_éુ'ત છે? çુ ંùુ ંમાQુ ં£ ંક4 ત ેયùદૂ#ઓ અને 

5બનયùદુ#ઓ બનંે માટ4 તારણહાર છે? અને, સૌથી વx ુિવવેચના<મક ર#તે ùુ ંતેને મારા તારણહાર 

માને છે? જો કોઇએ મને -છૂÿુ ંક4 બાળ ઈGનુો મારો અથ6 çુ ંછે, તો ùુ ંçુ ંકùુ?ં _________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. િશમયોન તનેે જો8ુ ંઅને તનેે ઓળખી કાઢºો કારણ ક4 તે પિવ( આ<મા +ારા તેન ે?ગટ થયો હતો. 

તમે બાળકન ેનSકથી જોવા માટ4 ?ેરણા આપતા આ<મા તમને çુ ંકહ4 છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( Y 

5Q1<%: વાચંો fકુ 2: 36-40. 
 

• નવા પા( કોણ છે? 

• આપણે તેના િવશ ેçુ ંશીખી શક#એ? 

• ઈGનુે મળવાની તેમની ?િત=&યા çુ ંહતી? 

 

к5.#: 
 

1. એલv આ ªી છે v બરાબર ઓળખ ેછે તેણી Qુ ંનામ છે _________________________. તેણીના 

િપતાQુ ંનામ _________________ છે અને તે ____________  ની wુળમાથંી આવે છે(}લોક 36). 

2. એલv પણ તેના િવશે ક4ટલીક અEય બાબતો અમને કહ4 છે. 
એ. તેણે çુ ંક8ુê (}લોક 36)? _____________________________________________________ 

બી. તે એક Ñ ૃ̂  ªી હતી, vણે લLન કયા6 હતા. ________________________________ વષ® 

સી. તે િવધવા હતી અને હવે લગભગ હતી ______________________________ વષ6 íૂના. 

ડ#. દ4ખીતી ર#તે તેણે Vાર4ય મ=ંદર છોડøુ ં(}લોક 37). 

i. તે _______________________ રા(ે અને =દવસ 

ii. તે પણ ______________ અને ________________. 
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અ†ા, આ ?બોિધકા v મ=ંદરમા ંરહ4તા હતા અને -!ૂમા ંપોતાQુ ંSવન િવતાå8ુ ંહZ ુ,ં ઉપવાસ 

અને ?ાથ6ના પણ મેર#, જોસેફ અને બેબી (}લોક 38) Gધુી આવી હતી. "તે જ 3ણે તેમને આવી 

રàુ ંછે ..." એÑુ ંલાગે છે ક4 તે પણ િશમયોનની vમ આ<માની આગેવાની હ4ઠળ છે અને તે આ 

બાળકને માEયતા આપ ેછે. તેમણે તેન ેજો8ુ ં<યાર4 તેણ ેçુ ંક8ુê? 

એ. _______________________________________________________________ 

બી. _______________________________________________________________ 

 

-O+"1$: અ†ા પણ, યWશાલેમના વળતરની રાહ જોતી, અપે3ા રાખીને, આશા રાખતા હતા. આ 

સમયગાળા દરિમયાન, ઇઝરાયેલ નહ4äયાહ સાથેના દ4શિનકાલમાથંી પાછા ફયા6 અને ઈGનુો જEમ થયો ત ે

સમય, ઈઝરાયલ માટ4 એક વેદનાકાર# સમય હતો. તઓે રોમના દમનકાર# અને અધિવત શાસન હ4ઠળ 

હતા. તેઓ કરવેરા સાથે બોજ ધરાવતા હતા. તઓે દબાવી દ4વાયેલા લોકો હતા. ઇ¥જ6તની Nલુામીમા ંએક 

વખત તેમના -વૂ6જોની vમ, હવે ઈõાએલીઓ અલગ સâા હ4ઠળ હતા, રોમની સâા અને િવત=રત થવા 

માટ4 ?ાથ6ના કરતા હતા. અ†ાએ યWશાલેમના િવમોચન માટ4 આ તા<કા5લક જW=રયાતને માEયતા આપી 

અને /વીકા8ુê. રસ?દ બાબત એ છે ક4 ત ેઇઝરાયલની મિસહાને આ બેબી બનવા માટ4 માEયતા આપ ેછે. 
 

તે જ સમયે vWસલેમને િવમોચનની જWર હતી, ઇઝરાયલના લોકો અમે જોઈ રYા છ#એ અને મસીહ, 

અ5ભિષ'ત åયé'તની રાહ જોઈ રYા છે, v રા! તર#ક4 આવે છે અને લ}કર# દળ તમેના íુલમી લોકોથી 

_'ુત કર4 છે. િનઃશકંપણ,ે અ†ા પણ મસીહની રાહ જોઈ રYા હતા પરંZ ુતેમણ ેતારણહાર બનવા માટ4 

મસીહ, અ5ભિષ'ત åયé'તન ેમાEયતા આપી હતી. મેર# અને જોસેફ ઈGનુ ેમ=ંદરમા ંલાåયા છે. તેન ેઈGQુુ ં

નામ આપવામા ંઆå8ુ ંછે (fકુ 2:21), કારણ ક4 જોસેફને દ4વ•ૂત (મા<થી 1:21) +ારા Gચૂના આપવામા ં

આવી હતી ક4 ત ેપોતાના લોકોને તેમના ંપાપોમાથંી બચાવશે. એક ?બોિધકા અ†ા તર#ક4 ઓળખાય છે ક4 v 

ઇGનુે ઓળખે છે અને ભગવાનને આભાર આપ ેછે (}લોક 38). તે v કર4 છે ત ેખર4ખર અ¿ત છે અમને 

કહ4વામા ંઆå8ુ ંછે ક4 તે બધાને બાળક િવશ ેવાત કર# હતી ... અ†ાએ બાળકમા ંજો8ુ ંહZ ુ ંક4 ભગવાનને 

•ુિનયાને ભેટ, બાળક v તમામ માનવ!િતને આFયા¥<મક બધંન, િનરાશા અને િનરાશાથી પહTચાડવા માટ4 

આåયા હતા અને તે તમામ શાિંત આપશ ેઅને તેમના Éદયની આશા રાખશે માટ4 માગતો. 
 

@.RB6Sш$: મેર# અને જોસેફની ક:પના કરો. હવે તઓે çુ ંિવચાર# રYા છે? તેઓ Vાર4ય મöયા ન હતા 

તેવા લોકોએ બેબીને માEયતા આપી હતી િશમયોન અને અ†ા !ણતા હતા ક4 તે કોણ હતો અને તેઓ આ 

નવા માતાિપતાને v કàુ ંહZ ુ ંતે તેઓ સમS રYા હતા. આ લોકો તેમને ક4વી ર#તે !ણતા હતા તે Rગ ે

તેઓ આ´ય6 પાäયા હશે. પરંZ,ુ િપતા ઇ[છતા હતા ક4 બધા તેને ઓળખે. તેથી, અમને કહ4વામા ંઆå8ુ ંછે ક4 

અ†ાએ બાળક િવશ ેતમામને કàુ ંહZ ુ.ં જો િપતા ઇ[છે ક4 દર4કને ખબર હોય, તો અ†ા તેને શPદ બહાર 
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મદદ કરવા માગે છે! આપણે ઇGનુે જોયા બાદ તેના ?િત=&યા પર ?િત5બ|5બત કર#એ છ#એ કારણ ક4 ãયાર4 

આપણે તેને ઓળખીએ છ#એ <યાર4 તે આપણી ?િત=&યા પર ?િત5બ|5બત કર4 છે. 
 
 

-.Z F[%: 
 

1. ùુ ંએ હક#કત પર ક4વી ર#તે ?િત=&યા કsંુ £ ંક4 મn જો8ુ ંછે ક4 ઈG ુકપડા પહ4ર4લા કપડામંા ંલપેટ4 છે 
અને ગમાણમા ંપડ4 છે? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. હવે ùુ ંક4વી ર#તે ?િત=&યા કર# રYો £ ંક4 મn ઈGનુે જોયો છે vમને િપતાએ મારા સ=હત તમામ 
લોકોના તારણ માટ4 આ68ુ ંછે?______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. જો ùુ ંઅ†ાની vમ બાળકન ે?િત=&યા આ-ુ ં£,ં તો તે કોણ છે vમને ùુ ંબાળક િવશે વાત કsંુ? ùુ ં

તેમને િવશ ેçુ ંકહ# જઇ રYો £?ં ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

к5.#: 
 

1. જોસેફ અને મેર#એ ભગવાનના િનયમોની જW=રયાતો -રૂ# કર# (}લોક 39). તઓે 

___________________________ અને તેમના પોતાના __________________ શહ4રમા ંપાછા ફયા6. 

2. અમે મા ંઇG ુિવશ ેçુ ંકહ4વામા ંઆå8ુ ંછે }લોક 40? 

એ. બાળ ___________________________ અને _________________________________ 

બી. એ હતો _______________________________________________________________ 

સી. અને _________________________________________________________________ 

 

 

?િત5બ|બ: 
 

1. અમે !ણીએ છ#એ ક4 ઈG ુએક માણસ તર#ક4 થયો હતો. શાર#=રક તેમણે મજÄતૂ હZ ુ.ં 
2. આપણે !ણીએ છ#એ ક4 ત ેÕાનથી ભર-રૂ હતો. તેમણ ેÄæુ^-વૂ6ક વધારો કય®. તમેણે /વગ6મા ં

પોતાના િપતાને આદરણીય કય® અને તેમના માનવી માતાિપતાને આદર આ6યો. તેને સમજણ, 

સમજ અને Õાનમા ંવધારો થયો. નીિતવચનો 1: 7 કહ4 છે, "?lનુો ડર Õાનની શWઆત છે, પણ 

_ખૂ6 wુશળતા અને િશ/તને Z[ુછ ગણે છે." 
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3. અને, આપણ ે!ણીએ છ#એ ક4 પરમેyરની wૃપા તેમના પર હતી. તેમની ભાવના મજÄતૂ બની. 

તેમણે તેમના હ4વનલી િપતા સાથેના સબંધંમા ંવધારો કય®. 

4. ઈG ુિવમમ, નબળા અને નબળા હોવાQુ ંન હZ ુ.ં તેના બદલે J/&6ચર મજÄતૂ અન ેભર4લા શPદોનો 

ઉપયોગ કર4 છે. માતાનો ભગવાન Aસે અને તરફ4ણમા ંતેના પર હતા. તેમણે તેમના શર#ર, મન 

અને આ<માQુ ંપાલન ક8ુê. 
 

-.Z: ùુ ંપણ મારા શર#ર, મન અને આ<માને ઉછેરવા માટ4 çુ ંકર# શwંુ £ ંક4 vથી ùુ ંપણ ચ=ર(મા ં

મજÄતૂ બની શwંુ અને ઈyરની wૃપા અને ?ેમથી ભર-રૂ થઈ શwંુ? 

 

1. શાર#=રક: ________________________________________________________________ 

2. મન: ___________________________________________________________________ 

3. આ<મા: _________________________________________________________________ 

િપતા તેમના બાળકો અન ેદાદા દાદ# માટ4 તેમના પૌ(ો માટ4 Ÿેhઠ માગંો છો બાળકોના Sવનના ંઆ (ણેય 

3ે(ોને તમે ક4વી ર#તે ?ભાિવત કરાવવો તે કદાચ çુ ંહોઈ શક4? 

1. શાર#=રક: ________________________________________________________________ 

2. મન: ___________________________________________________________________ 

3. આ<મા: _________________________________________________________________ 

 

કાક#, કાકાઓ, અને િમ(ો પણ બાળકોના Sવન પર ?ભાવ ધરાવે છે. çુ ંતેમન ે?ભાિવત અને 

પાલનપોષણ કરવા માટ4 એક માગ6 હોઇ શક4 છે, તેમને ભગવાન બાળકો તર#ક4 મજÄતૂ વધવા માટ4 

?ો<સા=હત કર# શક4 છે? 

1. શાર#=રક: ________________________________________________________________ 

2. મન: ___________________________________________________________________ 

3. આ<મા: _________________________________________________________________ 

 

F"JA$": ભગવાનને 5ચ|તા કરો ક4 તમાર# જÇદગી માટ4 તમાર# પાસે ક4ટલાક િવ/તાર છે ક4 તમે તનેે 
મજÄતૂ અને ભર#ને ભરવા માગંો છો vથી તમે તમાર# આસપાસના લોકો માટ4 ?િત5બ|5બત કર# શકો ક4 

ઈyરની wૃપા તમારા પર છે. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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બાળકના Sવનને ઉઠાવી લો તે !ણે છે ક4 તેઓ શર#ર, આ<મા અને આ<મામા ંમજÄતૂ Ñæૃ^ પામ ેછે vથી 

તેઓ તેમના Sવનમા ંભગવાનની wૃપાને åય'ત કર# શક4 છે. ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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પાઠ 3 મા ંઆપણ ેઈGનુ ેએક માણસ તર#ક4 જોયા કર#એ તેમના મ(ંાલય શW થઈ ગ8ુ ંછે તેમણે 

ગાલીલના સમA ?દ4શમા ંપોતાના માટ4 નામ બનાવવાQુ ંશW ક8ુê છે. સમય આવી ગયો છે ક4 ત ે-sુુષોન ે

ઓળખી શક4 છે vમને તઓે િશhય બનાવી શક4 છે, તેમને શીખવતા લોકો માટ4 માછ#માર# +ારા તેમQુ ં

સા“ાãય ક4વી ર#તે વધÑુ.ં 
 

જો તમે /થાિનક કામદારોને તમારા åયવસાયને લેવા માટ4 તાલીમ આપવાQુ ંશW કરવા જઈ રYા હોવ 

ãયાર4 તમે ગયા હતા, તમે કોણ પસદં કરશો? તમે çુ ંશોધી આવશ?ે çુ ંતમે -sુુષો અને ªીઓને પસદં 

કરશો? åયé'તઓના આ íૂથની લા35ણકતા çુ ંહશ?ે તમને Vા ંમળશ?ે તમે v પસદં ક8ુê તે તમે શા માટ4 

પસદં કરશો? !ણો ક4 આ બાર માણસો કોણ છે ક4 vઓ તેમના િશhયો તર#ક4 પસદં કર4 છે. çુ ંતમન ેલાગ ે

છે ક4 તમે તમેની પસદંગીઓ સાથે સમંત થશો? 

 

ઈGએુ તેમના િશhયોને આવવા અને તેને અQસુરવા કàુ ંપછ# તેમન ેçુ ંશીખવવાની જWર છે? તેઓને çુ ં

!ણવાની જWર છે? તેઓ çુ ંતેમને વચન કર# શક4 છે? તે ક4વી ર#તે તેમન ેશીખવશ?ે 

 

તેમણે અમન ેઅQસુરવા અમને કહ4 છે. çુ ંતમને Vાર4ય બxુ ંછોડવાની જWર છે? çુ ંતમે પોતે કંઈક અથવા 

કોઈ åયé'તન ે!તે જ ?િતબ^ ક8ુê છે ક4 તે તમને અપ3ેા કરતા ંવx ુ?િતબ^તાની જWર છે? શોધો ક4 િશhય 

çુ ંમાગંણી કર# શક4 છે. íુઓ કામ પર ઈGનુે તમ ેઅને મને શીખવવા ક4વી ર#તે માછલી! તમારા પાઠનો 

આનદં માણો! 
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1@.0+: ઇGનુી છે:લી બાળપણની વાતા6 ક4 J/&6ચર ર4કોડ6 fકુ 2 ના Rત ેકહ4વામા ંઆવે છે. અમે -છુો ક4 

શા માટ4 વx ુવાતા6ઓ તેમના વષ®ની નથી કહ4વાતા કારણ ક4 તે ઉછયા6 હતા અને એક માણસ બEયા હતા 

તે સ-ંણૂ6 =કશોર વયે રહ4તા હતા તે જોવા માટ4 રસ?દ નહÇ હોય! તેમણે çુ ંપસદંગીઓ કર# હતી? કોણ 

તેમના Sવન ?ભાિવત હતા? çુ ંતે હમંેશા તેના માતાિપતાQુ ંપાલન કર4 છે અથવા çુ ંતે તનેા પર 

સâાવાળાઓ િવsુ^ સમય ેબળવો કર4 છે? આપણે }લોક 40 થી ઈG ુિવશે !ણીએ છ#એ તે એ છે ક4 તે 

________________ અને _______________________ બEયા; તે _____________ સાથે ______________ 

હતો, અને __________________ ની ____________________ એ તેના પર હતો __________________.  
 

5Q1<%: વાચંો fકુ 2: 41-52. 
 

• શા માટ4 તેમના wુuંુબ યWશાલેમમા ંગયા? 

• ãયાર4 તેઓ <યા ંહતા <યાર4 çુ ંથ8ુ?ં 

• વાતા6 તમને ક4વી ર#તે પડકાર4 છે? 

 

к5.#: 
1. }લોક _જુબ 41, ãયા ંઈGનુા માતાિપતા દર વષü ગયા હતા? ______________________________ 

આ ?સગંે çુ ંહZ ુ?ં _______________________________________________________________ 

નTધ: કાયદોએ આદ4શ આ6યો હતો ક4 દર વષü -òુત વયના -sુુષો (ણ તહ4વારોમા ંઆવવા-

પેEતેકો/ત, પા/ખા પવ6, અને ટ4બરનેક:સનો તહ4વાર ત÷ન કદાચ, આ તેમના માતાિપતા સાથે 

ઈGનુા ?થમ વષ6 હZ ુ.ં 

2. ãયાર4 આ વાતા6 યો!ઈ <યાર4 તે ક4ટલો મોટો હતો (}લોક 42)? ____________________________ 

3. તહ4વાર -રૂો થયા પછ# çુ ંથ8ુ ં(}લોક 43)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેથી, મેર# અને 8સુફ નાઝર4થ તરફ પાછા ગયા. તઓે Vા ંહતા એÑુ ંમાનતા હતા (}લોક 44 અ)? 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓ Vા ંહતા તે !ôયા વગર તેઓ Vા ંGધુી ગયા હતા?________________________________ 
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6. તેઓ કોના માટ4 íુઓ (}લોક 44 બી)? _______________________________________________ 

7. ãયાર4 તેઓ તેન ેશોધી ન શVા <યાર4 તેઓએ çુ ંક8ુê (}લોક 45)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. તેને શોધવા માટ4 તેમને ક4ટલો સમય લાLયો (}લોક 46)? ________________________________ 

9. તેઓ તેન ેVા ંશોધી શVા? _______________________________________________________ 

10. તેની સાથે કોણ હતા? _____________________________________________________________ 

11. તે çુ ંકર# રYો હતો? _____________________________________________________________ 

12. vઓએ તેમન ેસાભંö8ુ ં ની ?િત=&યા çુ ંહતી(કલમ 47)?  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. મેર# અને જોસેફની ?િત=&યા ãયાર4 તેમને મળ# <યાર4 çુ ંથ8ુ ં(}લોક 48 એ)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. તેમની માતાની =ટ6પણીઓ çુ ંહતી (}લોક 48 બી)? 

 એ. ?ü: _______________________________________________________________ 

 બી. હક#કત: _____________________________________________________________ 

15. ઇGનુો ?િતભાવ çુ ંહતો (}લોક 49)? 

 એ. ?ü: _______________________________________________________________ 

 બી. ?ü: _______________________________________________________________ 

16. પછ#, ની કલમમા ંçુ ંકહ4 છે fકૂ 50? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. ઈG ુમેર# અને જોસેફ સાથે નાઝાર4થ પાછો ફય®. =કશોરાવ/થા  મા ંતેના િવશે çુ ંકહ4વામા ંઆå8ુ ં

હZ ુ(ં}લોક 51)? __________________________________________________________________ 

18. ફર# એક વાર :8કુ અમને મેર#ના Éદય અને મનમા ંએક િવ|ડો આપે છે અમે çુ ંકàુ ંછે? ________ 

______________________________________________________________________________ 

19. અને, અમે ઇG ુિવષે વx ુçુ ંકહ#એ છ#એ (}લોક 52)? 

એ. તેમણે ______________________ અને તેમા ંવધારો કય® __________________________ 

બી. ______________ અને ___________ સાથે તેમણ ે______________________ મા ંવધારો કય®. 
 
 

'"( P 

F&#9/W/: 
 

1. જન6લ આ વાતા6 િવશે તમારા ક4ટલાક િવચારો. __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



 

41 
 

2. ઈGનુા અj}યની તમાર# ?િત=&યા çુ ંહશે? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમે ક4વી ર#તે એમ માનો છો ક4 તમે તનેે િનયિં(ત ક8ુê હશે? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે çુ ંિવચારો છો ક4 તમે ઈGનુા આ શPદોનો જવાબ આ6યો હોત: ______________________ 

________________________________________________________________________ 

5. તમે çુ ંિવચારો છો ક4 તમે ઈGનુા આ શPદોનો જવાબ આ6યો હોત: 

એ. શા માટ4 તમે મારા માટ4 શોધ કર#? 

તમારો ?િતસાદ: ___________________________________________________________ 

બી. çુ ંતમ ે!ણો છો ક4 માર4 મારા િપતાQુ ંઘર હોÑુ ંજોઈએ? 

તમારો ?િતસાદ: ___________________________________________________________ 

6. ઇG ુ-છેૂ છે: શા માટ4 તમ ેમને શોF8ુ?ં çુ ંતે તેના બદલ ેઆ´ય6મા ંનથી લાગZુ ંક4 મરે# અને 

જોસેફને ખબર નહોતી ક4 તઓે તેન ેVા ંશોધી શકશ?ે ઈGનુે પહ4લેથી જ એક -(ુી તર#ક4 ગણે છે 

તેÑ ુ ંલાગે છે? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તેમની સમજણ અને તમેના જવાબો (47 }લોક) પર દર4કને આ´ય6 થ8ુ ંહZ ુ ંઈG ુિશ3કોમા ંબેઠા 

હતા, તેમને સાભંળતા હતા અને તેમને ?üો -છૂતા હતા. તમે તેમની સાથે <યા ંહોÑુ ંગä8ુ ંહોત? 

ચચા6ના િવષય çુ ંછે તે તમને આ´ય6 નથી? 

8. અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 ઈGનુે આ સમજણ હતી. ક:પના કરો ક4 આ 12 વષ6નો ધમ6શાªીઓ, 

ડોકટરો અને અFયાપકો વ[ચે બેસીન ેસાભંળો અને તેમને ?üો -છૂો. દ4ખીતી ર#ત,ે મેર# અને જોસેફ 

તેમને બાઇબલ શીખå8ુ ંહZ ુ ંતેમણે કાયદા !ણતા હતા તેમણે યùદૂ# પરંપરાઓ અને =રવાજો 

!ણતા હતા. ઈG ુપોતાના િપતાQુ ંઘર હZ ુ!ં 

9. }લોક 50 મા ંઆપણને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તેમના માતાિપતાએ તેમને સમ!વી ન હતી ક4 ãયાર4 

તેમને કàુ ંહZ ુ ંક4, "તમને ખબર ન હતી ક4 માર4 મારા િપતાના ઘર4 રહ4વાની જWર હતી." િનઃશકંપણ,ે 

તેમના માતાિપતાને રાહત મળ# હતી ક4 તઓે મળ# આåયા હતા. પરંZ ુતેનો અથ6 çુ ંહતો ક4 તેમને 

તેમના િપતાના ઘરમા ંરહ4વાQુ ંહZ ુ?ં ?ü વગર ઈGનુી Ñæૃ^ અને પ=રપ'વતા એક નવા /તર4 

પહTચી ગયા હતા પરંZ ુતમને લાગ ેછે ક4 મેર# અન ેજોસેફ સમS ગયા હોત. બાર વષ6ની µમર4 

ઈGનુા િવકાસમા ંમોટો વધારો થયો હોત. 12 વષ6ની µમર4 તેમણે તમેની આFયા¥<મક િવકાસની 

મા5લક# લીધી. તેમણે મ=ંદરમા ંખવડાવવાQુ ંપસદં ક8ુê. તેમણે ?üો અન ેચચા6ઓ +ારા J/&6ચરની 

તેમની સમજમા ંિવકાસ કરવાQુ ંપસદં ક8ુê vમા ંતમેણ ેપોતે _”ૂુ.ં 
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-.Z$" F[%: માર# આFયા¥<મક િવકાસ અને Gખુાકાર# માટ4 ùુ ંકઈ =ડAીની જવાબદાર# લઈ રùુ ં£?ં 

 

1. ùુ ંમારા /વગ{ય િપતાના Õાનમા ંÑæૃ^ પામી અને તેન ેઅને તેના -(ુ સાથેના મારા Rગત 
સબંધંમા ંપ=રપકવતા રહ4વા માટ4 çુ ં?યાસ કર# રYો £?ં _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. િનયિમતWપે અEય લોકો સાથે અમાર# /વગ{ય િપતાની ઉપાસના કરવા અને આભાર માનવા માટ4 

çુ ં?યાસ કર# રYો £?ં ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મારા /વગ{ય િપતા અને તમેના એક મા( -(ુ ઈG ુ5Ö/ત સાથે મારા åયé'તગત સબંધંમા ંવધવા 
માટ4 મને મદદ કરનાર કોણ છે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

;!.<шXS#: અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 ઇG ુભગવાન અને -sુુષો સાથે તરફ4ણમા ંવધારો થયો હતો 

નીિતવચનો 3: 1-4 આપણને માગ6દશ6ન આપ ેછે ક4 આપણે પણ ઈyર અન ેમાણસોની તરફ4ણમા ંવધારો 

કર# શક#એ. Gલુેમાન પોતાના -(ુન ેઆ શPદો કહ4 છે: 
 

1. માsંુ ______________________ ન lલૂી !ઓ, પરંZ ુતમારા _______________ને માર# ¥જ|દગી 

રાખો ____________________________________________________________________ 

2. આ ઉપદ4શો તમને આપશે _________________ ___ ______ અને _______________ _________. 

3. =હ|મત ન હારો ____________ અને ________________________________ તમને છોડવા; તમારા 

________________ ની આસપાસ ___________; તમારા ________________________ પર તેમને 
______________________________________________________________________________. 

4. તેથી તમને __________________ અને ______________ ની •ૃJhટએ ______________ અને સારા 

______________ મળશે _____________________________________________________. 
 

આ શPદો તમારા Éદયમા ંરાખીને આનદં માણો ક4 તમે તરફ4ણમા ંઅને સારા નામ Sવી શકો છો. તમાર# 

ઇEડ4'સ કાડ6 પર ક4ટલીક સાર# ?િતhઠાવાળા ઈyર#ય આશીવા6દો છે. 
 

F"JA$": ઓ ઈG,ુ તમે !ણો છો ક4 તમાર4 તમારા િપતાના åયવસાય િવશે આવ}યક છે. તમે શાણપણ 

અને પ=રપ'વતા આપેfુ ંશPદ Fયાનથી સાભંળો. મíૂંર કરો ક4 ùુ ંતમારા શPદની ઉપદ4શો lલૂી !µ £ ં

અને શીòયો નથી. મારામા ં?ેમ અને િવyાGતુાના ઈyર# Nણુો િવકિસત કરો vથી અEય લોકો તમને 

ઓળખશે ક4 તમ ેમારામા ંSવી રYા છો અન ેતમાર# ?શસંા કરો છો. ___________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( T 

-O+"1$: બાઇબલમા ંઈG ુિવષે ઘણી વાતા6ઓ છે. અમે તે _લુાકાત લીધેલા /થાનો િવશે શીખીએ 

છ#એ, તેઓ મöયા લોકો, વાતા6ઓ તેમણે જણાå8ુ ંહZ ુ,ં અને ચમ<કાર ક4 તેમણે ક8ુê. અમે !ણીએ છ#એ ક4 

તેમણે ભીડન ેઉપદ4શ આ6યો અને શીખå8ુ ંક4 તનેે અQસુરવા çુ ંઅથ6 છે (મે78 ુ5-7). તેમણ ેમાદંાને સાજો 

કય® (મે78 ુ8: 1-8) અને તમેણે તેમન ેઆવલેા નાના બાળકોને આશીવા6દ આ6યો (fકુ 18: 15-17). તેમણ ે

પોતે v લોકો પોતાને બી! કરતા વx ુસાર# માનતા હતા (23 મા7થી 23), lતૂોન ેબહાર કાઢºા હતા 

(મે78 ુ8: 28-34) અન ે_<ૃ8 ુપાäયા હતા (જહોન 11: 38-44). અમ ેએ પણ !ણીએ છ#એ ક4 તેમણ ે

?ાથ6નામા ંએકલો સમય કાઢºો (માક6 1:35), તેમના િશhયો સાથે સમય ગાળવા માટ4 ભીડમાથંી પીછેહઠ 

કર#ને (માક6 4: 9-11), અને તેમના માટ4 સૌથી નSકના લોકો માટ4 ખાસ ર#તે પોતાને !હ4ર કયા6  

(મે78 ુ17 : 1-8). 
 

અમે તેમની સદ/યતા ધરાવતી કોઈપણ /વા/7ય 'લબો ક4 તઓે જોડાયા અથવા દ4શની 'લPસ !ણતા 

નથી. અમને ખબર નથી ક4 તેમના મનપસદં ખોરાક çુ ંહતા અથવા તેમના ઘરQુ ંસરના_ુ ંçુ ંહZ ુ.ં અમન ે

ખબર નથી ક4 wુuંુબની સભંાળ માટ4 તે çુ ંજવાબદાર છે અથવા જો ત ેહાઇ /wલૂમા ંછે. આ ?કારના ?üો 

ગો/પેલ લેખકો માટ4 મહ<<વના ન હતા. ઈG ુપાસે ક4મેરા અને માઇ&ોફોન સાથે તનેી પાછળ કોઈ પાપારાઝી 

નહોતી, પરંZ ુતેમની પાસ ેગર#બો અને જW=રયાતમદં હતા, સતત સગાઓં હતા. તમેણે ભj સાથેના િ?/ક# 

ર4/ટોરામંા ંખાxુ ંનહોZ ુ ંપરંZ ુટ4'સ સAંાહકો અને અEય પાપીના ઘરોમા ંખાxુ ંહZ ુ.ં તેમણે ફરોશીઓની ટ#કા 

કર# હતી vણે મહાન સપંિâ આપી હતી અન ેતે ªીની ?શસંા કર# હતી vણે ફ'ત બે નાના િસ\ા આ6યા 

હતા. તેઓ તેમના Sવનના સમાજને કાઉEટર-સા/ંwૃિતકતા ધરાવતો Sવન Sવતા હતા, અને હમંેશા ંઘમડં# 

અને ગૌરવ તરફ વöયા હતા કારણક4 તેમણે નબળા અને દ5લતોન ેઉઠાવી લીધો હતો. 
 

એ યાદ રાખÑુ ંઅગ<યQુ ંછે ક4 િશhયોને બોલાવવા સાથે ઈGનુી !હ4ર સવેા શW થઈ ન હતી. ઈGએુ તેમના 

િશhયોને બોલાåયા તે પહ4લા ં(મા<થી 4: 18-22) આપણ ેમે78 ુ3 અન ે4 મા ંયોહાન બા@6ત/ત (મ7ે8 ુ3: 13-

17) +ારા તેમના બા@6ત/માની વાતા6ઓમા ંશીખીએ છ#એ અને રણમા ંગાળેલા ચાળ#સ =દવસો અન ેરાત 

પછ# તે લલચાવ ેછે. શેતાન +ારા (મે78 ુ4: 1-11). વxમુા,ં સnટ. :8કૂ અમન ેકહ4 છે ક4 રણમા ંશેતાન સાથનેા 

તેના એEકાઉEટર પછ# તેમણે ગાલીલ પરત ફયા6 હતા ãયા ંતેમણે સભા/થાનમા ંશીખå8ુ ંહZ ુ.ં નાઝર4થના 

સભા/થાનમા ંતેમણે પોતે !હ4ર ક8ુê ક4 ત ેGસુમાચારનો ?ચાર કરવા, દમનને _'ુત કરાવવા અને ?lનુી 
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wૃપા (:8કુ 4: 14-19; યશાયા 61: 1-2) ની ?ગટ કરવા માટ4 અ5ભિષ'ત થયો હતો. પછ# આપણે ઇGનુા 

Ñâૃાતંને કહ#એ છ#એ v આખર4 5Ö/તી ચચ6 માટ4 નેZ<ૃવ બનાવશે. 
 

1@.0+: તેમના સાથીદાર અ3રોનો એક રસ?દ સ_હૂ હતા. તેઓ Sવનના િવિવધ 3ે(ોમાથંી આåયા 

હતા. તેમના મ(ંાલયના ?ારંભમા ંઈGએુ બાર માણસો પસદં કયા6 અને તેમન ેતેમના િશhયોને બોલાåયા. 

અમે મે78મુા ંબે સદંભ® જોçુ ંઅને યે ઈG ુતેમને કહ4શે તે સાભંળો. 
 

5Q1<%: વાચંો મા7થી 4: 18-22. 
 

• આ -sુુષો કોણ હતા? 

• તેમને Vાથંી મળ#? 

• તે શા માટ4 તેમન ેતેમની આસપાસ લટકાવવા ચાહતા હતા? 

 

к5.#: 
 

1. ઇG ુVા ંહતા (}લોક 18)? _________________________________________________________ 

2. તેણે કોને જોયા? _______________________________ અને ___________________________ 

3. આ બ ેમાણસો વ[ચેનો સબંધં çુ ંહતો? _______________________________________________ 

4. તેઓ çુ ંકર# રYા હતા? ___________________________________________________________ 

તેમના åયવસાય çુ ંહZ ુ?ં__________________________________________________________ 

5. ઇG ુçુ ંકહ4 છે (}લોક 19)? _________________________________________________________ 

6. તેમના ?િતભાવ çુ ંહતો (}લોક 20)? ________________________________________________ 

7. ઈGએુ ગાલીલના સ_jુની બાíુમા ંચાલવાQુ ંચાf ુરાò8ુ.ં તેમણે આગળ કોણ જો8ુ ં(}લોક 21)? 

______________________________________________________________________________ 

8. આ બ ેમાણસો વ[ચેનો સબંધં çુ ંહતો? _______________________________________________ 

9. તેમના િપતાQુ ંનામ çુ ંહZ ુ?ં _______________________________________________________ 

10. આ -sુુષો તેમના િપતા સાથે çુ ંકર# રYા હતા? ________________________________________ 

11. આપણે çુ ંકહ# શક#એ? ____________________________________________________________ 

12. તેમના ?િતભાવ çુ ંહતો (}લોક 22)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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F&#9/W/: ઈG ુતેમના મ(ંાલય શW કરવા માટ4 તૈયાર હતી. તમે આ વાતા6 પર િવચાર કરો છો <યાર4 

તમારા િવચારો çુ ંઆવે છે? 

 

1. તેમણે çુ ં?થમ વ/Z ુહતી? ________________________________________________________ 

2. જો તમે હમણા ંજ ઈG ુહતા, તો તમે કોની સાથે જોડાવા માગંો છો? તેમની ક4ટલીક લાયકાતો çુ ં

હશે? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઇG ુકોણ પસદં કર4 છે? ___________________________________________________________ 

4. તેમના આમ(ંણ çુ ંહZ ુ?ં __________________________________________________________ 

5. તેમQુ ંવચન çુ ંહZ ુ?ં _____________________________________________________________ 

6. ãયાર4 િનhણાત માછ#મારોની વાતો, દર4ક સાભંળે છે આ િનhણાત ટ4કિનક દશા6વે છે, ઉપયોગ કરવા 

માટ4 બાઈટ Gચૂવ ેછે, અને અEય માછ#મારોને સાર# માછ#માર#ના િછjોમા ં=દશા િનદ¬ િશત કર4 છે. v 

લોકો તેન ેઅQસુર4 છે તઓે માછલીને વx ુસાર# ર#તે શીખે છે. Rત,ે માછલી પકડવામા ંઆવે છે 

અને બોટમા ંલાવવામા ંઆવે છે! 

7. ઈG ુઆ ચાર માણસોની ભાષા !ણતા હતા. પીટર અન ેú=jયા તેમની !ળ# ફ¢કતા હતા. väસ 

અને જહોન તેમના !ળ# તયૈાર કર# રYા હતા. માછ#મારો તે કર4 છે. 

8. મ</યઉzોગ તેમQુ ંåયવસાય હZ ુ ંઇG ુતેમને કંઈક નÑુ ંઅને íુદ# íુદ# ર#તે બોલાવતા હતા. તેઓ 

તેમના åયવસાયમા ંતેમને જોડાવા માટ4 બોલાવતા હતા, અથવા લોકોના માછ#માર# માટ4 મ(ંાલય. 

ફ'ત ઈG ુજ તેમન ેતેમની સાથે જોડાવા માટ4 આમિં(ત કયા6 ન હતા, પરંZ ુજો તઓે તેમની પાછળ 

આåયા તો તેમણ ેવચન આ68ુ ંહZ ુ ંક4 તઓે -sુુષોના માછ#મારો બનશે. આ બધા માણસોએ તરત 

જ ઈGનુા આમ(ંણનો જવાબ આ6યો. Fયાનમા ંરાખો, એક માછ#માર માછલીને Vાર4ય બહાર નહÇ 

કાઢશે ãયા ંGધુી તેને ખાતર# ન હતી ક4 તે કંઈક પકડ# લેશે. 

9. આ માણસો !ણતા હતા ક4 માછ#મારોને માછલી પકડવા માટ4 ક4વી ર#તે તૈયાર કરÑુ ંઅને કા/ટ 

કરÑુ.ં ઈG ુલોકોને શીખવશે ક4 ક4વી ર#તે લોકોને તયૈાર કર4 છે અને તે !ળ# ક4વી ર#તે તૈયાર કર4 

છે. તે ક4વી ર#તે ત ેકર# રàુ ંહZ ુ?ં તેમના આમ(ંણ પર એક 3ણ માટ4 ?િત5બ|બ: આવો, મને 

અQસુરો તેમના આમ(ંણ ખર4ખર તેની સાથેના સબંધંમા ંઆવવાQુ ંઆમ(ંણ હZુ.ં "આવો, પીટર, 

એE¡, väસ અને યોહાન! આવો અન ેમને અQસુરો ચાલો પ=ર5ચત થÑુ.ં ચાલ િમ( બનીએ. ચાલો 

એકબી! સાથે ઘસડ#એ, સાથે સમય પસાર કર#એ, ખાÑુ ંઅને ફ4લોિશપ સાથે મળ#ન.ે અમે તે કર#એ 

છ#એ તેમ, ùુ ંતમને માણસોનો માછ#માર બનાવીશ. vમ vમ તમે મન ે!ણો છો, મારા સાથે સમય 

િવતાવવો, અને વા/તવમા ંùુ ંçુ ંકsંુ £ ંતે મને જોÑુ ંઅને કહ4Ñ ુ,ં તમે માર# સાથે માછ#મારો બનશો. 

ùુ ંતમને શીખવીશ અને તમ ેશીખશો ક4 તે ક4વી ર#તે કાય6 કર4 છે. તમે િનhણાત માછ#મારો બનશો 

અને અEય લોકો તમાર# પાસેથી શીખવા માગંતા હશે. " 
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10. ઈG ુહíુ Gધુી તે બધા લોકિ?ય ન હતા. તમેણે ક4?ેE8મુમા ંઅને તેની આસપાસ થોડો જ ?ચાર 

કય® હતો (}લોક 13) પરંZ ુચો\સપણ ેતેમણે પોતાન ેમાટ4 કોઈ નામ બનાå8ુ ંન હZ ુ ંઆપણે 

મા<થીના ગો/પેલમાથંી !ણીએ છ#એ ક4 ઈG ુઉપદ4શ આપવાQુ ંશW ક8ુê છે. Fયાનમા ંરાખો, તે 

=દવસોમા ંસમાચાર મTના શPદ +ારા ?વાસ કર4 છે સ_હૂ માFયમોના કોઈપણ /વWપ v નાયકો 

અને _િૂતØઓ બનાåયા ંનહોતા. કોઈ મદદ કર# શકતો નથી, પરંZ ુઆ´ય6 છે ક4 ઈGનુે કઈ આકષ6ક 

બનાવી. શા માટ4 આ માછ#મારો Zરંુત જ છોડ# જશ ેઅને ઈGનુે અQસુરશ?ે 

 
 
 
 

-.Z: 
 

1. જો ઇG ુમાર# ર/તો પસાર કર4 અને મને આવવા માટ4 અને તેને અQસુરવા માટ4 આમ(ંણ આ68ુ,ં 

તો ùુ ંક4વી ર#તે ?િતસાદ આપીશ? ___________________________________________________ 

2. જો ઇG ુવચન આપે ક4 જો ùુ ંતેમને અQસુર#શ તો ત ેમને લોકોનો માછ#માર બનાવશ,ે ùુ ંક4વી ર#તે 

જવાબ આપીશ? _________________________________________________________________ 

3. ઇG ુમન ેતેમના િમ( બનવા માટ4 -છેૂ છે અને મને તેન ેઅQસુરવા માટ4Q ુ ંિનદ¬શન આ68ુ ંછે. મારો 

?િતભાવ çુ ંછે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( V 

1@.0+: આ આગામી વાતા6 મે78 ુ+ારા Gવુાતા6 લેખક +ારા કહ4વામા ંઆવે છે. ãયાર4 ઈGએુ તેને 

અQસુરવા માટ4 આમ(ંણ આ68ુ ં<યાર4 મે78 ુપોતાની વાતા6 કહ# રàુ ંછે. વાતા6 લાબંી નથી પરંZ ુવાતા6 તેના 

નવા મ(ંણાન ેરíૂ કર4 છે v તેમના મ(ંાલય દરિમયાન પણ ઈGનુે અQસુરશ,ે હમંેશા ંતેમણે çુ ંક8ુê તે 

પડકારજનક અને તેમણે કàુ ંહZ ુ ંક4 તેઓ કોણ હતા આ åયé'તઓ, ફરોશીઓ, પૅલે/ટાઇનમા ં?ભાવશાળ# 

-sુુષો હતા તઓેએ કાયદાQુ ંપાલન કરÑુ ંઅન ેતેના અથ6ઘટનને કાÄમૂા ંરાò8ુ.ં આ -sુુષો અEય કરતા વx ુ

?ામા5ણક હોવાનો દાવો કરતા હતા અને તઓે ઇ[છતા હતા ક4 તે ન\# કર4 ક4 ઈG ુતે કાયદાQુ ંપાલન કરશે 

ક4 નહÇ. તેમના Rતગ6ત ?ü તેમના ફારસીય ઘમડંનો ◊લુાસો કર4 છે: çુ ંતમ ેકાયદાQુ ંપાલન કરો છો અને 

તે ?માણે જ કરતા રહો છો? 

 

5Q1<%: વાચંો મા7થી 9: 9-13. 
• આ ટ4'સ કલે'ટર કોણ હતા? 



 

47 
 

• ઈGનુે તેમના આમ(ંણ çુ ંહZ ુ?ં 

• િવકિસત થયેલી é/થિત çુ ંહતી? 

 

к5.#: 
 

1. ઇG ુતેમના માગ6 પર ચાલતા હતા અને તે કોન ેજોતા નથી (}લોક 9)? ______________________ 

નTધ: આ વાતા6 માક6 2 અન ે:8કૂ 5 મા ંપણ નTધાયેલી છે. જોક4, આ સદંભ®મા,ં માણસને આપવામા ં

આવેલ નામ લેિવ છે. યùદૂ# લોકોમા ંડબલ નામો સામાEય હતા. ઉદાહરણ તર#ક4, પીટર પણ 

િસમોન તર#ક4 ઓળખાZ ુ ંહZ ુ.ં બી! િશhય થોમસ =ડડમસ અને પાઊલન ેસૌ ?થમ શાઊલ કહ4વાતો 

હતો. નÑુ ંનામ મળેવવામા ંåયé'ત નÑુ ંનામ આપનાર åયé'તની સâા હ4ઠળ આવ ેછે. કદાચ 

સભંવતઃ, લેવી પોતાને ઈGનુા િશhય બનો પછ# મે78 ુતર#ક4 ઉ:લખે કર4 છે. 

2. ઇG ુતેન ેVાથંી શોધી કાઢ4 છે (}લોક 9)? _____________________________________________ 

3. મે78 ુટ4'સ કલે'ટર હતા. ટ4'સ કલે'ટસ6 તેમના સાથી દ4શબxંઓુ +ારા દ4શjોહ# હોવાQુ ંમાનવામા ં

આવZુ ંહZ ુ ંકારણ ક4 તઓે યùદૂ# લોકો હતા vમણે રોમન સરકાર માટ4 કર વGલૂ કય® હતો. 

અિતશય કરવેરાથી લોકોની છેતરિપ|ડ# માટ4 તેમની ?િતhઠા હતી ઇG ુતેમને çુ ંકહ4 છે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મે78નુી ?િત=&યા çુ ંછે? __________________________________________________________ 

5. ઈGએુ મે78નુે અQસુરવા કàુ.ં çુ ંદ4ખીતી ર#તે મે78 ુઈGનુે આમ(ંણ આ68ુ ંહZ ુ ં(}લોક 10)? ____ 

______________________________________________________________________________ 

6. મે78નુા ઘર4 એક સાથે =ડનર ખાનારા બધા કોણ હતા? 

એ. _____________________________________ 

બી. _____________________________________ 

સી. _____________________________________ 

ડ#. _____________________________________ 

 

7. ફરોશીઓએ જો8ુ ંક4 vઓ ઈG ુસાથે ખાઈ ગયા હતા (}લોક 11). તેઓએ ઈGનુા િશhયોને çુ ંકàુ?ં 

______________________________________________________________________________ 

8. કોણ આ ?ü -છેૂ છે (}લોક 12)? __________________________ તેનો ?િતભાવ çુ ંહતો? "vઓ 

_______________ છે તેઓને _________________________________ની જWર નથી, પરંZ ુvઓ 

_____________ છે. !વ અને શીખો _______________________, 'ùુ ં_______________ ચાùુ ં£,ં 

____________________ નથી.' ùુ ં___________ ___________, પરંZ ુ______________________  

______________________________________________________________________ન આåયો. 
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.!RB6Sш$: આ વાતા6મા ંક4ટલીક રસ?દ સબંધંી ગિતશીલતા ચાલી રહ# છે: 
 

• ઈG ુઅને મે78 ુવ[ચ ે

• મે78 ુઅન ેતેના િમ(ો વ[ચ ે

• ફરોશીઓ અને િશhયો વ[ચ ે

• ફરોશીઓ અને ઈG ુવ[ચ ે

 

1. ?થમ, ચાલો ઈG ુઅને મે78 ુવ[ચેનો સબંધં íુઓ. અહÇ ઈG,ુ ઈyરનો દ#કરો આવે છે, પિવ( અને 

çુ̂  ચાલવા સાથ ેઆવ ેછે અને મે78 ુટ4'સ કલ'ેટર, નબળા, સમાજના શાપ, એક ઇઝરાયેલે 

િધ\ારતા અને નકાર# કાઢºા છે. ઈG ુમે78 ુપહTચે છે પિવ( åયé'ત પાપી પહTચે છે. તે ફ'ત તેને 

જ નહÇ પરંZ ુઈG ુતેની સાથે સબંધંમા ંઆવ ેતે માટ4 મ7ે8નુે આમ(ંણ આપે છે. આ મા( એક 

અનૈિતક િમ(તા નથી v ઈGનુે Fયાનમા ંરાખે છે પરંZ ુતે તેમન ેઅQયુાયી, િશhય, તેમના પસદં 

થયેલ, ?િતબ^ લોકોમાનંા એક તર#ક4 આમ(ંણ આપે છે. શા માટ4 બધા લોકો ઈGનુે પસદં કરશ?ે 

તમને નથી લાગZુ ંક4 મ7ે8 ુવારંવાર તે ?ü -છેૂ છે: શા માટ4 મન?ે ùુ ંvમ ક4 છેતરપÇડ# તર#ક4 

Sવન Sવતો હતો. ùુ ંકોઈ માટ4 પણ સાsંુ કરતો નથી, પરંZ ુમાર# !તે. મn મારા પોતાના /વાથ{ 

કારણોસર અEયનો લાભ લીધો અને ઈGએુ મને તનેા અQસુરવા આમ(ંણ આ68ુ.ં 

F[: આપણે ઈG ુિવષ ેçુ ંશીòયા? __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. હવે મે78નુ ેઈGનુ ેઅQસુરવા આમ(ંણ આપવામા ંઆå8ુ ંછે અન ેહવે પછ#ની વ/Z ુઆપણ ેçુ ંકર# 

શક#એ છ#એ? તેમણે રાિ(ભોજન માટ4 ઈG ુઅન ેતેમના િશhયોને આમ(ંણ આ68ુ.ં ત ેફ'ત તેમન ેજ 

આમિં(ત કર4 છે પણ તેના િમ(ો આવે છે અન ેતેમની સાથે ખાય છે, પણ. અને આ િમ(ો કોણ છે? 

çુ ંઆ િવ5ચ( લાગ ેછે ક4 તનેા િમ(ો ટ4'સ સAંાહકો અને "પાપીઓ" છે? çુ ંતમન ેએમ નથી લાગZુ ં

ક4 vણે ઇGનુો સામનો કય® હતો તે િમ(ોને બદલી નાખશે અને તેQુ ંSવન સીxુ ંકરશે? નથી મે78!ુ 

તેમQુ ંિવy હવે તેની આસપાસ ફરZુ ંનથી પરંZ ુતેના પર એક નવો Fયાન ક4JEjત કરવામા ંઆåયો 

હતો અને તે Fયાન ઇG ુહZ ુ.ં મે78 ુતેના િમ(ને મળવા માગે છે, ટ4'સ કલે'ટસ6 અન ે"પાપી" તેના 

િમ(ને મળવા. તે તમેને ઈGનુે મળવા ઇ[છતા હતા, vણે તેને નકાર# દ#ધો ન હતો, પરંZ ુvણે તેન ે

સબંધંમા ંબોલાåયો. િનઃશકંપણ,ે અEય ટ4'સ સAંાહકો પણ અ/વીકાર અને એકલતા Sવન Sવતા 

હતા. િનઃશકંપણે, "પાપીઓ" ને બહારના લોકો ગણવામા ંઆવતા હતા અને સમાજના ભj લોકો 

+ારા ઢTગ કરતા હતા, ચો\સપણે નાગ=રકોQુ ંમોડ4લ ન હZ ુ.ં તરત જ, મે78એુ તેમના Sવનમા ં

ભગવાનની wૃપા મેળવી અને તેમના િમ(ોના વZુ6ળમાનંા લોકો માટ4 તે જ Sવનની wૃપા માગંી. 

 F[: મા<થીના Sવન પર ઈGનુી ઇ[છા િવશે આપણે çુ ંશીખી શક#એ? ___________________ 
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 ____________________________________________________________________________ 
 

3. અને çુ̂  ફરોશીઓ કોણ પસદં કર4 છે? તેઓ એ હક#કતને સભંાળ# શકતા નથી ક4 ઇG ુટ4'સ સAંાહકો 

અને "પાપીઓ" સાથે ખાશ ેઅને સમાજ કરશે. તેથી તઓે િશhયોને çુ ં-છેૂ છે? ________________ 

_____________________________________________________________________________.” 

શPદ "શા માટ4" એક ખતરનાક શPદ છે. આ નાનો શPદ અEય åયé'તને ર3ણા<મક બનવા માટ4Q ુ ં

કારણ બની શક4 છે. આપણા શPદો અન ે=&યાઓ શા માટ4 ?üો શા માટ4 અમને !તને સમ6થન 

કરવા માટ4Q ુ ંકારણ બને છે શા માટ4 કહ4Ñ ુ ંછે ક4 અમે યોLય ર#તે ?üનો જવાબ આ6યો છે અથવા 

èકૂવણી કરવાની =ક|મત છે શા માટ4 ùમુલો શPદ છે તે શPદ. "શા માટ4 તમારા િશ3ક ..." 

ફરોશીઓએ િનયમને અમલમા ં_Vૂો અને પોતાની !તને દર4ક åયé'ત કરતા ંવx ુસાર# ર#તે 

ગણતા. જો િશhય ફરોશીઓ હતા તો તઓે આ લોકો સાથે ખાતા ન હતા. ફરોશીઓના આ3પેો ઈG ુ

સામે હતા. તેમણ ેપોત ેv લોકોએ ◊બૂ જ •ુsુપયોગ કય® અને કાયદાને અવગôયા તેમાથંી અલગ 

રાòયા ન હતા. િશhયોએ ક4વી ફ=રયાદોનો જવાબ આ6યો? çુ ંતેઓ? 

F[: ફરોશીઓ પર ઈGનુી અસર િવષે આપણ ેçુ ંશીòયા? _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

4. તે નTધÑુ ંરસ?દ છે ક4 િશhયોએ કçુ ંજ કàુ ંનથી. તઓે ખર4ખર જવાબ આપવા માટ4 તક 

આપવામા ંઆવી ન હતી. ફરોશીઓએ તેમન ે-છૂÿુ ંછે તે ?ü સાભંળ#ને ઈGએુ કàુ ંક4, "ત•ુંર/ત 

નથી ક4 ડૉ'ટરની જWર છે, પણ માદંા છે." ઈG ુçુ ંકહ4તા હતા? ડૉ'ટર કોણ હતા? બીમાર કોણ હતા? 

કોણ માEય કર4 છે ક4 ઈG,ુ ડૉ'ટર, તેમને ઓફર કર4 છે, તેમની પાપી é/થિત માટ4 મદદ કર4 છે? 

િનઃશકંપણે, ફરોશીઓ સહમત થશે ક4 ટ4'સ સAંાહકો અને પાપીઓન ેમદદ અને હ#5લ|ગની જWર છે. 

પરંZ ુતેઓ પણ સહમત થશે ક4 ãયા ંGધુી તઓે સાર# ન હતા <યા ંGધુી તઓે ટાળ# શકાય. ઈGએુ 

ફરોશીઓને એવી દલીલ કરવા માટ4 ફરોશીઓ મોક:યા ક4 દ4વ દયા§ ર#તે આપે છે અને બ5લદાન 

આપે છે. ફરોશીઓ માટ4 તમેનો છે:લો ફટકો ત ેજગતમા ંઆåયો છે તQે ુ ંતેQ ુ ંવચન છે: ùુ ં

?ામા5ણકને બોલાવવા આåયો નથી, પણ પાપીઓ. અને, v પોતાન ેEયાયી માનતા હતા? ઈGએુ 

પાપીઓ હોવાQુ ંમાનતા હતા? 

F[: ઈG ુમે78,ુ ટ4'સ કલે'ટસ6, પાપી અને િશhયો માટ4 એડવોક4ટ હતા. તેમનો બચાવ çુ ંહતો? ___ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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1@.0+: મે78નુી વાતા6 પરQુ ંઅમાsંુ કાય6 ત÷ન સમા6ત થ8ુ ંનથી. અમ ેવાતા6ની હક#કતોને !ણીએ 
છ#એ અને અમે વાતા6ની ઉપદ4શો પર ?િત5બ|બ પાડ#એ છ#એ પરંZ ુઅમે હíુ Gધુી આ વાતા6ન ેઆપણા 

Sવનમા ંલાN ુકરવા નથી. મા<થી અને ઈG ુબનંેથી આપણે çુ ંશીખી શક#એ છ#એ, v આv આપણા 

Sવનમા ંતમેના સબંધંને ઘણા ંવષ® પહ4લા મહ<વ ધરાવે છે? 

 

!6!%@.N6ш$ .!]^ _: આ પાઠ માટ4 યાદ કરવા માટ4 એક નÑુ ંપેસેજ શીખવાને બદલ,ે ઇEડ4'સ કાq્6સને 

બહાર કાઢવા માટ4 સમય કાઢો ક4 vના પર તમ ેઆ બાઇબલ અ]યાસની Ÿેણીમા ંતમે v íુદા ંíુદા ંપાઠો 

યાદ કયા6 છે તે ર4કોડ6 કયા6 છે. તાvતરના ફકરાઓ íુઓ ક4 v આપણને સમ!વ ેછે ક4 શા માટ4 ઈyરના 

દ#કરા ઈG,ુ માણસ બEયા અને અમને વ[ચે રહ4વાQુ ંપસદં ક8ુê. મ7ે8નુી વાતા6મા ંઅમને કહ4વામા ંઆå8ુ ંછે 

ક4 તેમણે ટ4'સ સAંાહકો અન ેપાપીઓની કંપની શેર કર# છે. મે78 ુ1:21 અન ેfકુ 19:10 ની સમી3ા કરો. જો 

તમાર# પાસે ઇEડ4'સ કાq્6સ પર આ પéં'તઓ નથી, તો તેને લખવાની ખાતર# કરો અને તેમને તમાર# 

મેમર# લાઇßેર#મા ંઉમેરો. પછ# આ ?ü પર િવચાર કરો: આ પéં'તઓ _જુબ શા માટ4 ઈG ુઆåયા હતા? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

-.Z: 
 

1. શા માટ4 તમને લાગે છે ક4 મે78 ુતમેની વાતા6 (9: 9-13) તેમના ગો/પેલ મા ંસમાવેશ કરવા માગે 
છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. વાતા6ઓ અગ<યની છે કારણ ક4 તે અમારા માટ4 અન ેઅમારા વાતા6ઓને સાભંળનારાઓ માટ4 એક 

સદંભ6 5બ|•ુ આપ ેછે. તમાર# પાસે એક વાતા6 છે v કહ4શ ેતમારા Sવનમા ંતમન ેખાસ યાદદા/ત 

છે, v તમારા માટ4 િવશષે મહ<વ ધરાવે છે. આવા સમયને યાદ રાખો: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

એક વ/Z ુક4 v તે તમારા માટ4 યાદગાર બનાવી છે? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમે ઈG ુસાથે એક યાદગાર સમય હતો? ãયા ંતમે હમણા ંતમારા આFયા¥<મક ?વાસમા ંછો? 

ક4ટલાક લોકો કોણ છે અને ક4ટલા સજંોગોમા ંતમને લાåયા છે ક4 તમ ેVા ંછો? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. કદાચ તમે મે78 ુઅન ેતેમના ક4ટલાકં િમ(ો vવા છો ક4 vઓ ?થમ વખત ઈGનુે મöયા છે. આ 

માણસ િવશ ેતમારા િવચારો çુ ંછે v પોત ેઈyરનો -(ુ કહ4 છે? çુ ંતમે પ=ર5ચત છો? શા માટ4 
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તમને એમ લાગે છે ક4 મે78 ુતેમની વાતા6 કહ4વાની અન ેઈGનુે તમને રíૂ કરવા માટ4 ઉ<સા=હત છે? 

તે çુ ં!ણ ેછે ક4 ત ેતમન ેપણ !ણવાQુ ંછે? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

-O+"1$: અમે લગભગ પાચં માણસો વા[ંયા છે, vમને ઈGએુ તેમને બોલાåયા અને આમ(ંણ આ68ુ-ં 

એE¡ અને પીટર, väસ અન ે°હોન, અને હવે મે78.ુ મ7ે8 ુ10: 2-4 મા ંઆપણ ે?ે=રત તર#ક4 ઓળખાતા હતા 

બાર નામો !ણવા. 
 

1. તેમના નામ çુ ંછે? 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

________________________________     _________________________________ 

2. ?ે=રતોને આ G5ૂચમા ંપહ4લથેી જ અમે આ માણસો િવશ ેક4ટલીક બાબતો શીખીએ છ#એ. તેમના 

નામો ઉપરાતં, અEય કઈ બાબતો અમે કહ#એ છ#એ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Vાયં અમે કહ4વા8ુ ંછે ક4 આ -sુુષો અપવાદWપ હતા. થોડો સમય લો અન ે?ે=રતોના ંwૃ<યો 4:13 

આગળ íુઓ. અEય લોકોએ આ -sુુષો િવશે çુ ંકàુ?ં 

એ. _____________________________________ 

બી. _____________________________________ 

સી. _____________________________________ 

 

к5.#: 
 

1. અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 ઈGનુી પાછળQુ ંકારણ ?થમ નજરમા ંદ4ખાશ ેતે કરતા ંવx ુ?િતબ^તા 

ધરાવે છે. અમે એલv 9:23 મા ંઇG ુમાગણીઓ બાદ çુ ંકàુ ંછે? લખો }લોક 23: _____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ઈG ુહવે એક &ોસ લેવા અને તેને અQસુર#ને િવશે ઉ:લેખ કર4 છે &ોસ? કોઈએ પહ4લા ં&ોસનો 

ઉ:લખે કય® નથી. હવે ત ેમારા &ોસ િવશે વાત કર# રYો છે. આ }લોક ?માણ ેùુ ંv &ોસ લેવો 

જોઈએ તે çુ ંછે? ________________________________________________________________ 
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3. ઇG ુએકના &ોસ તર#ક4 /વ-અ/વીકાર િવશે વાત કર4 છે. પોતાના અથ6ન ેનકાર4 છે, ભગવાનન ેમાર# 

સમ3 રાખÑુ.ં અમ ેબધા Sવનમા ં"મને ?થમ" ઇ[છ#એ છ#એ. તેથી, ãયાર4 આપણે આપણી 

!તને નામíૂંર કર#એ છ#એ, અમાર# વધ/તભંનો ઉપયોગ કર#એ છ#એ અને તેન ેઅQસુરÑુ ંછો 

<યાર4 Sવન çુ ંíુએ છે? આપણે =ફ5લપી 2 થી !ણીએ છ#એ ક4 ઈGએુ પોત ેનકાર# દ#xુ.ં છદંો 7- 8 

તે અમને જણાવો ક4 તમેણે ______________ પોતે _____________________________________, 

___________________ ના /વWપમા ંલઈન,ે ______________________ ની સમાનતામા ંજEમે છે. 

અને __________________ ફોમ6મા ંમળ# આવે છે, તે _______________________________ પોતે 

__________________ ના 5બ|•ુ Gધુી _________________ બનીને, પણ _________________ પર 

_<ૃ8!ુ ________________________________.  
 

-.Z: પોતાને નકાર# દ4વાનો ભગવાન તેમના આમ(ંણ ધરાવે છે અને અમારા Sવનમા ંશાસન. તે જ 

તે છે vમને આપણે અમાર# ઇ[છાને રíૂ કર#એ છ#એ. હવે અમે અમાર# પોતાની ર#ત અને પƒા પર આAહ 

રાખતા નથી ãયાર4 અમને તે મö8ુ ંનથી. હવ ેઅમે આપણી !તને અમારા સમય, અમાર# જLયા, અમારા 

ખ!ના અને અમાર# પાસે બીíુ ંબxુ ંજ ર3ણ માટ4 Sવતા નથી, પરંZ ુઅમે /વીકાર કર#એ છ#એ ક4 અમારા 

સમય, અમારા ઘરો, અમારા •ુખ, આપણા ંઆિથØક બાબતો તે છે v તમેણે આપણી માટ4 ઉપયોગ કર4 છે. 

આપણે આપણા wુuંુબ, િમ(ો અને જW=રયાતમદંોને સેવા આપતા પહ4લા ંતેમન ેEયાયી ર#તે Sવી રYા છ#એ. 
 

આપણા પર નકારવાથી પણ તે /વીકાર4 છે ક4 આપણે તેમની ઇ[છાને રíૂ કરવા અસમથ6 છ#એ કારણ ક4 

આપણી સવ6મા ં"મને ?થમ" ઉપવાસ કરવા માગંે છે. ફ'ત ઈGનુી શé'ત +ારા જ આપણે અQસુર#એ છ#એ 

અને તેમના &ોસ આપણે "પોતાને નકારવા, અમાર# દÂ િનક &ોસ, અને તેને અQસુરો. " 
 

1. મારા Sવનના કયા િવ/તાર (ओं) મા ંùુ ં"મને ?થમ" વલણ દશા6વવા માટ4 યોLય £?ં _________ 

______________________________________________________________________________ 

2. માર4 çુ ંકહ4Ñ ુ ંઅને çુ ંકરÑુ ંતે મારા "?થમ" અ5ભગમ દશા6વે છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

F"JA$": તમાર# ?ાથ6નાન ેભગવાનને -છૂ# આપો ક4 તમને તમાર# !તને નકારવા, દરરોજ તમારા &ોસ 

લઇ અન ેતેને અQસુરો. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1@.0+ 

 

ઇG ુિવશ ેતે çુ ંછે ક4 v તેન ે=હ|સક પછ# ભીડને અQસુર4 તે આકષ6ક બનાવે છે? યશાયાહમા ંઅમને 

જણાવવામા ંઆå8ુ ંછે ક4 ઈG ુઉદાર નથી અને ચો\સપણે Ÿીમતં ન હતા. તેમણે રાજક#ય ર#તે કોઈ 

?િતJhઠત પદ !ળવી રાખી નહÇ અને ધાિમØક નેતાઓએ તેમની 5બનપરંપરાગત ઉપદ4શો માટ4 તેમને 

સતાåયા. પાઠ 4 મા ંકડ#ઓ માટ4 íુઓ, v ઈGનુા પા(, તેમના åયé'ત<વ અને તે કોણ છે તનેો સાર 

?દિશØત કર4 છે. 
 

મા( અમે ઇG ુચમ<કાર કર# રYા અવલોકન નથી પરંZ ુઅમે તેમની ઉદારતા અવલોકન. તેમણ ેઘણા 

િવિવધ રોગોવાળા લોકોને ?ા6ત કયા6 અને કોઈ એકને •ૂર નહÇ કયા6. તેમણ ેઅçુ̂ તા ?ા6ત કર# હતી 

ãયાર4 તેઓ દયા માટ4 પોકાર કરતા હતા અને તેમના હાજર#ને શPદોથી ઓળખતા હતા, "અ/પhટ! અ/પhટ! 

"અમે તેમના િપતાની ઇ[છા -ણૂ6 કરવાના ઈGનુા મ(ંાલય િવશ ેવx ુ!ણીએ છ#એ કારણ ક4 vમ vમ 

આપણે કહ#એ છ#એ તમે તમેQુ ંÉદય આZરુ છે અને બધા માનવ!તને પાપના •ુગêધ અને ગદંક#માથંી 

çુ̂  કરવા તૈયાર છે," ùુ ંતૈયાર £ ં" /વ[છ રહો! " 
 

vમ wુશળ સ_દુાયમાથંી બહાર ફ¢ક# દ4વામા ંઆવે છે અને એકલા Sવન Sવવા માટ4 જWર# છે, તેથી 

અમારા પાપએ આપણા િપતાના ?ેમાળ હાથમાથંી આપણને •ૂર કર# દ#ધા છે. અમાsંુ સબંધં હમંેશા ંનાશ 

પાä8ુ ંછે. તો પછ# શા માટ4 ઈG ુમાણસન ે/પશü? શા માટ4 તે અEય લોકોથી માણસને íુદા ંíુદા ંíુદા ં•ૂર 

કરવા માટ4 તેમણે સામજં/યપણે ?ય<ન કરશ?ે 

 

Fયાનથી સાભંળો અન ેઈG ુતમને અને મારા માટ4 કહ4 છે, "ùુ ંતૈયાર £.ં çુ̂  થાઓ! "તેમના મહાન ?ેમથી 

આનદં પાડો v આપણને બધા જ અEયાયથી çુ̂  કર4 છે v આપણન ેઆપણા /વગ{ય િપતાના ?ેમથી 

અલગ કરશે. 
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 ,+- , _-`"a- 0-, 1+2 .હ% 
 

1"2 V 

'"( C 

1@.0+: ઈGનુો પહ4લો ચમ<કાર કનામા ંહતો. ગાલીલના િવ/તારમા ંકાના શોધો. આ નગર ગાલીલના 

સીxુ ંસીxુ ંપિ´મ તરફ આવેfુ ંછે. આ વાતા6 લLન સમયે થાય છે. ફ'ત થોડા =દવસો પહ4લા ંજ ઈGએુ તેના 

િશhયોને ભગેા કયા6 હતા. આ ?થમ વખત તેમણે તેમની ક#િતØ !હ4ર કર# હતી. ક:પના કરો ક4 િશhયોના 

મનમા ંçુ ંથઈ શક4 છે ક4 vણે તેને અQસુરવા બxુ ંજ છોડ# દ#xુ ંહZ ુ.ં 
 

5Q1<%: વાચંો જોન 2: 1-11.  
 

1. સમ/યા çુ ંહતી? 

2. કોણ ઇG ુસાથે સમ/યા શેર કર#? 

3. ઇGએુ çુ ંક8ુê? 

4. ઈGએુ çુ ં!હ4ર ક8ુê? 

 

к5.#: 
 

1. સામાEય ર#તે, ઈGનુા સમય દરિમયાન પેલે/ટાઇનમા ંએક લLનનો ઉજવણી લગભગ એક 
અઠવા=ડયા Gધુી ચાલશે. આ ?સગંે આ ?સગં માટ4 -રૂતા ખોરાક અને પી›ુ ં-sંુૂ પાડવાની ધારણા 

હતી. આ ચો\સ લLન બદલે અનEય મહ4માન યાદ# હતી. છદંો _જુબ 1-2 v ક4ટલાક મહ4માનો 

હતા? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. િવકિસત સમ/યા çુ ંહતી (}લોક 3)? _________________________________________________ 

3. મેર# પ=રવારને કોઈ પણ શરમજનક બચાવવા માગતી હતી તેણે çુ ંક8ુê? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેની ?ાથ6ના çુ ંહતી? ____________________________________________________________ 

çુ ંતેણે ઈGનુે ઉક4લ આ6યો? _______________________________________________________ 

çુ ંતે Vાર4ય ઈGનુ ેપહ4લા ંચમ<કાર કરતો જોયો હતો?___________________________________ 

શા માટ4 તમે એમ િવચારો છો ક4 તે ઈG ુપાસ ેગઈ?______________________________________ 
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5. ઈGનુા ?િતભાવને અ/વ/થ લાગે શક4 છે અન ેહíુ Gધુી તે સા/ંwૃિતક ર#તે યોLય હતા. તેણે çુ ંકàુ ં
(}લોક 4)? _____________________________________________________________________ 

6. મેર# çુ ંક8ુê (}લોક 5)?____________________________________________________________ 

7. હાથ અને ઉપલPધ çુ ંહZ ુ ં(}લોક 6)? ________________________________________________ 

મોટા પ7થર રાખવામા ંઔપચા=રક ધોવા માટ4 પાણીની જWર હતી અને લLન સાથ ેઘણા =દવસો 

Gધુી ટક# રહ4તા ંપાણીની જWર હતી. 

8. મા ંનોકરોને ઈGનુી Gચૂના çુ ંહતી }લોક 7? ___________________________________________ 

9. નોકરો ____________________________________________________ (}લોક 7 બી) અને પછ# 

ઇGએુ તેમન ેçુ ંકરવાQુ ંકàુ ં(}લોક 8 ક)?____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. ભોજન વખતે મા/ટરની ?િત=&યા çુ ંહતી ãયાર4 તેણે દાWને ચમક# હતી (છદંો 9-10)? તેમણે 

વરરા!ને çુ ંકàુ ં(}લોક 10)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. ઈGએુ આ ?થમ ચમ<કા=રક િનશાની  +ારા çુ ં?ગટ ક8ુê(}લોક 11)? ________________________ 

12. તેમના િશhયોની ?િત=&યા çુ ંહતી (}લોક 11 બી)? ______________________________________ 

 
 

F&#9/W/: 
 

1. જો ?ાથ6ના ભગવાન સાથે વાત કર# રહ# છે અને આપણી 5ચ|તાઓ અને 5ચ|તાઓ શેર કર# રહ# છે, 

અને, જો ગીતશાªના લેખક આપણને તેના પર આપણી બધી 5ચ|તાઓ દોરવા ?ો<સા=હત કર4 છે 

(ગીતશાª 55:22) અને _}ુક4લીના =દવસે તેમને બોલાવવા (ગીતશાª 50:15) , આપણે યોહાન  

મા ંમેર#ની અવલોકન કરતી વખતે ?ાથ6ના િવશ ેçુ ંશીખી શક#એ2? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. જો ઈGનુા ચમ<કારોથી તેમQુ ંગૌરવ !હ4ર થ8ુ ંછે અન ેઆપણને ત ેકોણ છે તે Rગેની એક ઝલક 

આપે છે, તો çુ ંઆપણે ઈGનુા ?થમ ચમ<કારથી ઈyરની શé'ત અન ેઉદારતા િવશે çુ ંશીખી 

શક#એ? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

F"JA$": ઇG,ુ મેર# આવી હતી અને તમાર# સાથે આવા સરળ અને ભૌિતક 5ચ|તા શેર કર# હતી પરંZ ુતમે 

તેને તમાર# ?ાથ6નાને અવગણી અથવા અવગôયા નહોતા કારણ ક4 તેણીએ ફ'ત કàુ ંહZ ુ ંક4, "તેઓ પાસ ે

વx ુjા3 નથી." અમે એ પણ જો8ુ ંક4 તેમને કોઈ જWર નથી તમને તે કહ4વા માટ4 ક4 તે çુ ંકરવા માગતો 

હતો પરંZ ુ?ેમ અન ેઉદારતાના તમારા ચમ<કાર માટ4 તે ફ'ત વ/Zઓુ તૈયાર કર# શક4 છે તમ ેમા( તનેા 

5ચ|તાનો ?િતસાદ આ6યો નથી પરંZ ુŸેhઠ તૈયાર કર#ને અને સેવા આપીને લLનમા ંદર4કને આશીવા6દ 
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આપો છો. માર# 5ચ|તાઓથી તમને િવyાસ કરવા માટ4 મને સ3મ કરો મને શીખવતા શીખવો ક4 તમે ક4વી 

ર#તે કરો છો તે બxુ ંજ તમ ે!ણો છો. સૌથી ઉપર, ùુ ંતમારો આભાર માQુ ં£ ંક4 ùુ ંતમાર# પાસે Rગત 

5ચ|તાઓ અન ે5ચ|તાઓ સાથ ેઆવી શwંુ £ ંઅને v ?ેમ કsંુ £ ંતેના વતી આવે છે. __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

+". ."х)"(+- к->к: ઈGનુા ?થમ ચમ<કાર િવશ ેવા[ંયા પછ# આપણે તનેી સાથે એક ચમ<કાર 

કાય6કર તર#ક4 લઈ જઈ શક#એ છ#એ અને અમે તરત જ તે ચમ<કા=રક વ/Zનુી બીS વાતા6મા ંઆગળ 

વધવા માગંીએ છ#એ. આ કારણોસર યાદ રાખÑુ ંઅગ<યQુ ંછે ક4 શા માટ4 ઈG ુઆåયા હતા. અમે યોહાન 3: 

16-17 પરથી શીòયા ક4 િપતાએ આપણન ેપોતાના દ#કરા ઈGનુે આપણા માટ4 અનતંSવન આ68ુ.ં }લોક 

17 મા ંઅમે કહ4વામા ંઆવે છે ક4 ઈG ુ&મમા ંઆવ ેછે ક4 તેમના +ારા િવy સાચવવામા ંઆવી શક4 છે. ઈGએુ 

કર4લા ચમ<કારોને સકં4તો કહ4વામા ંઆåયા ંહતા.ં તઓેએ મસીહ િવશેની ભિવhયવાણીઓ -રૂ# કર# (એટલે ક4 

યશાયા 61: 1-2). દર4ક સાઇન ખર4ખર તેમના મહાન િનશાની અને મહાન òયાિત પર Fયાન દો8ુê છે, એટલે 

ક4 &ોસ, આ ત ેજ કારણ છે ક4 તે આåયા (જહોન 12: 23-37, ખાસ કર#ને }લોક 27). 
 

к5.#: 
 

1. _જુબ ઈGQુુ ં(ણ ગણો મ(ંાલય çુ ંહZ ુ ંમ7ે8 ુ4:23? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

2. સમA દ4શમા ંફ4લાયેલો સમાચાર. બીમાર લોકો v તેમન ેલાવવામા ંઆåયા હતા અને િવિવધ રોગો 

હતા વણ6વે છે: 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

ડ#. ____________________________________________________________________ 

3. લોકો આåયા અને ઈG ુ_________________ તેમને. 

4. }લોક મા ંઉ:લખે કરવામા ંઆવેલા િવ/તારો અને શહ4રોને ઓળખવા માટ4 તમારા નકશાનો ઉપયોગ 

કરો. અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 મોટ# સòંયામા ંલોકો તેને અQસુરતા હતા. શા માટ4 તમને એમ 

લાગે છે ક4 મોટા ટોળા ઈGનુે અQસુર4 છે?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. આ ક4વી ર#તે મા ંવણ6વલે નીચેના ઇG ુકરતા ંઅલગ છે માક6 8: 34-35? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

-.Z F[$%: જો ùુ ંઈGનુી પાછળ આવતા ંભીડમા ંહોµ તો શા માટ4 ùુ ંતેને અQસુર#શ? તેના િવશ ેçુ ં

એટfુ ંઆકિષØત થશ?ે ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

'"( P 

 

1@.0+: હવે ચાલો ઈGનુા ઉપચાર મ(ંાલયના ઉદાહરણને íુઓ. કદાચ ઈGનુા સમયમા ંસૌથી ભયાવહ 

રોગોમાનંો એક કોઢ હતો. લિેવટ#સ 13 આ સચંાર#ત રોગ ધરાવતા કોઈ પણ åયé'ત માટ4 િવિશhટ Gચૂના 

આપે છે. ચેપી ચામડ#ના રોગવાળા કોઇ પણને પાદર# પાસે લાવવામા ંઆåયો હતો. િ?/ટ તેને પર#3ણ 

કરશે. જો ચેપી <વચાના રોગની -Jુhટ થાય, તો તે åયé'ત અçુ̂  !હ4ર કરશે. 
 

5Q1<%: આ ?/તાવનાને Fયાનમા ંરાખીને વાચંો લેવીય 13: 45-46. 
 

]+"+"!: ઓ:ડ ટ4/ટામેEટમા ંભગવાનનો િનયમ ચપેી ચામડ#ના રોગ સાથે åયé'ત માટ4 ચો\સ Gચૂનો 

આપે છે. મા ંçુ ંGચૂનો છે લેવીયસ 13: 45-46? 

 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

ડ#. ____________________________________________________________________ 

ઈ. _____________________________________________________________________ 

 
 

b"&!cк F&#&$&bH): કોઈ -sુુષ ક4 ªીને યાજકને મળવાથી તેનો અથ6 çુ ંથાય ક4 vણે તેને અçુ̂  
ગô8ુ ંછે? 

 

1. આ åયé'તમા ંચપેી રોગો છે અને હવે તે મા ંનTધાયલે કાયદાની કાય6વાહ#ને અQસુરવા માટ4 જWર# 

છે લેવીય 13: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. જો તમે કો=ઢયો છો તો તમને çુ ંલાગે છે? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. જો તમે !ણતા હોવ ક4 આ ?=&યા સમA સ_દુાયના /વા/7ય અને Gખુાકાર#ને સાચવવા માટ4 

જWર# છે અને આ ચો\સ =ક/સામા,ં ઇઝરાયલના સમA સ_દુાય, તો તમે લૉની જW=રયાતો પર 

?િત=&યા આપી શકો છો? તમે અલગ જવાબ આપશ?ે ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
  

F"JA$" d+;#: ભગવાનની હાજર#મા ંએક શાતં 3ણ પસાર કરો. તેમના િશ3ણ માટ4 તમારા Éદય અને 
મન ખોલવા માટ4 તેન ેકહો. åયé'ત તર#ક4 અને તમે v સ_દુાયમા ંરહો છો તેના પર તમારા પર પાપની 

વધતી જતી !Nિૃત અને તનેી અસર િવશે -છૂો. તનેો આભાર ક4 આ વાતા6 Vા ંછે તે નથી. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5Q1<%: વાચંો માક6 1: 40-45. 
 

• આ વાતા6મા ંકોણ છે? 

• çુ ંસમ/યા છે? 

• સમાચાર çુ ંછે? 

 

к5.#:  
1. આ વાતા6થી આગળ છદંો વાચંો (માક6 1: 35-39). 

એ. ઇG ુ_સુાફર# Vા ંછે (}લોક 39)? ________________________________________________ 

બી. તે çુ ંકર4 છે (}લોક 39)? ______________________________________________________ 

2. ઈG ુગામના સભા/થાનોમા ંજવાQુ ંઅને ઉપદ4શ આપવાQુ ંન\# ક8ુê છે. તઓે Gવુાતા6 ?ચાર 

કરવાની ઇરાદા-વૂ6કQુ ંSવન Sવ ેછે. ઈyરના રાãય (લોકોના Éદય અન ેSવનમા ંતેમના શાસન 

અને શાસન) હાથમા ંછે અને શેતાનQુ ંશાસન નાશ પામશે. તે !ણ ેછે ક4 ત ેકોણ છે અને તેનો હ4Z ુ

çુ ંછે. તેમણે }લોક મા ંçુ ંકહ4 છે 38 તેના િશhયોને v તેમને શોધી રYા હતા? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

આ, તેમણે તેમન ેકàુ,ં શા માટ4 તેઓ આåયા. ની કલમ 38 મા ં&ોસ-ર4ફરEસ નTધો યશાયા 61: 1. 

3. અને, v ઇG ુપાસે આåયા (}લોક 40)? _______________________________________________ 
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4. વાતા6મા ંબે અ3રો, ઈG ુઅને ર'તિપâવાળા માણસ છે. j}યની ક:પના કરો. તમે આ માણસ vવો 

દ4ખાતો હો ત ેક:પના કરો છો? ______________________________________________________ 

5. તે çુ ંપોકાર કર4 છે (લેિવટ#સ 13:45)? _______________________________________________ 

6. જો તે િશ5બરની બહાર રહ4તા હોત, તો ઇG ુVા ંહZ ુ ંક4 ત ેતેમની પાસ ેઆવવા સમથ6 હશ?ે _______ 

______________________________________________________________________________ 

7. માણસની _jુા çુ ંહતી (}લોક 40)? __________________________________________________ 

8. માણસ તેના શરત િવશ ેçુ ં/વીકા8ુê? _________________________________________________ 

9. ઈGનુે શા માટ4 આવવા દ4 છે? ______________________________________________________ 

10. તે çુ ં!ણતો હતો ક4 ઈG ુતનેા માટ4 çુ ંકર# શક4? _______________________________________ 

Fયાનમા ંરાખો ક4 આ માણસ પણ !ણતો હતો ક4 ઈG ુતનેે સા! ન કરવાQુ ંપસદં કર# શક4 છે. 
 
 

'"( T 

-.Z: આFયા¥<મક ર#તે ર'તિપâ અમાર# પાપી é/થિતQુ ં5ચ( છે. પાપ +ારા •ૂિષત આપણા Sવનની 

?ામા5ણક િનર#3ણ અમને હાડ6 વા/તિવકતાનો સામનો કરવાની ફરજ પાડ4 છે. ઈG ુિસવાય કોઈ સારા 

સમાચાર નથી. અમારા હ#5લ|ગની શWઆત એ અમાર# é/થિતની માEયતા અન ે/વીwૃિત છે અને સ-ંણૂ6તા 

અને હ#5લ|ગ માટ4 આપણી ઝખંના છે. 
 

1. çુ ંકહ4વામા ંઆવશ ેક4 તમાર# પાસે ચેપી રોગ છે? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. સમાજમાથંી કƒર થÑુ ંતે çુ ંહશે અને ફાટ4લ કપડા,ં Nુચંવણભયા6 અન ે«પી વાળ સાથે રહ4વાની 
જWર છે? _______________________________________________________________________ 

3. કોઈQુ ંમો»ું ઢાકં#ને રહ4વા vÑુ ંતે çુ ંહશ,ે vથી કોઈ બીમાર# ક4 /…ટમ અEય મQhુય Gધુી ફ4લાઈ 

શક4? __________________________________________________________________________ 

4. તમે તમાર# નTધ લીધી ત ેપહ4લા ંઅને તમાર# !તને અને તમાર# é/થિત ?<યે Fયાન ખnચી લેતા ં
પહ4લા ંતે તમાર# હાજર#ના અEય લોકોને ચેતવણી આપવાQુ ંગમ ેછે? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. અને, દર4ક åયé'ત િસવાય, એકલા રહ4વાની vવી çુ ંહશે? કોઈ હLઝ નથી કોઈ èુબંન નથી 

આ<મીયતાની કોઈ 3ણો નથી. _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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.!RB6Sш$: સીન એક ચપેી રોગ છે v ઇિતહાસમાથંી પસાર થઈ ગયેલ પેઢ#થી ઉ<પ† થતી એક 
åયé'તને ◊ટૂતી નથી. અમ ેબધા રોગ ધરાવે છે અન ેરોગ _<ૃ8મુા ંસમા6ત થાય છે. અમારા રોગ અમને 

પિવ( અને ?ામા5ણક છે v અમારા હ4વનલી િપતા અલગ. તેમની પહ4લા આપણ ેમા( sુદન કર# શક#એ, 

"અ!ôયા! અણનમ! "અમારો રોગ અમને ફ'ત એક જ નહÇ પણ એકબી!થી íુદા પાડ4 છે કારણ ક4 પાપના 

ઝેર આપણા બધા સબંધંોનો નાશ કરવા માગ ેછે અને એકલતામા ંSવતા રહ4વા માટ4 અને એકલતામા ં

Sવતં રહ4વા માટ4 આપણન ેદબાણ કર4 છે. 
 

F"JA$" &)0".%: આ માણસ િનરાધાર તર#ક4 ઈGનુી પાસે આåયો, દયા માટ4 દલીલ કર4 છે, તે !ણીન ેક4 

તે કંઈ જ લાયક નથી અન ેહíુ Gધુી દર4ક બાબત માટ4 -છેૂ છે. ઈGનુી vમ ન“તા-વૂ6ક આવો ક4 vમ 

તેમણે ક8ુê હZ ુ,ં ◊:ુલઆેમ અને ?ામા5ણકપણે તમાર# શરતને કÄલૂ કરવી, એ !ણીને ક4 તમ ેહíુ Gધુી 

તેમના ?ેમ અન ે3મા માટ4 -છૂ# શકો છો. =હ|મતથી તેમની પાસે બxુ ંજ -છૂ#ન ેઆવો! ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

-O+"1$: કોઢવાળા માણસ !ણે છે ક4 ઈG ુતેને સાજો કર# શક4 છે ક:પના કરો ક4 આ માણસ ગદંવાડ, 

અલગતા, અને બ=હhકારથી _'ુત થવા માટ4 ઇGનુે ભીખ માગતા પહ4લા  ૂટં5ણય ેછે. તે ઇ[છે છે ક4 ઇGએુ ત ે

બધાને •ૂર કરવા માટ4 શાપ આ6યો, vણે તેમને wુuંુબ અને િમ(ોથી અલગ કયા6. પણ ઈG ુ!ણતા હતા ક4 

«ટાછેડા wુuંુબ અને િમ(ોની બહાર ગયા હતા. ત ેપણ અલગતા સમાવશે થાય છે ક4 તેઓ તેમની અને 

ભગવાન વ[ચ ેઅé/ત<વમા ંહતા, કારણ ક4 તે પાદર# v તેને અçુ̂  !હ4ર ક8ુê હZ ુ.ં 
 

к5.#: 
 

1. ઇGનુી Rદર çુ ંચાલી રàુ ંછે (}લોક 41 અ)? __________________________________________ 

એ. કsુણ એક રસ?દ શPદ છે. તે એક શé'તશાળ# શPદ છે vનો અથ6 કોઈન ેકોઈ માટ4 =દલગીર 

કરવા કરતા ંવx ુથાય છે. દયા§ શાJPદક કારણ ક4 કોઈના પીડા અથવા આઘાતને લીધે åયé'ત 

બીમાર લાગે છે. આ માણસની લા35ણક ર#તે ઈGનુી úતરડા, તેના પેટનો પકડ હતો. ઈG ુમાણસ 

માટ4 કsુણાથી ભર4લો હતો. કોઈ બાળકને કોઈના +ારા •ુઃખ થાય છે અન ેમાતાિપતા અEયાય કર4 છે 

તે íુએ છે, <યાર4 માતાિપતા "તેના પેટમા ંબીમાર" લાગે છે. માતાિપતા બાળક માટ4 કsુણા અQભુવે 

છે. 
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બી. ઇG ુકાયદા !ણતા હતા તેમણે આ માણસના Sવન, એકલતા, એકલતા, ગદંવાડ અને •ુગêધને 

!ણતા હતા vમા ંતેમણે =દવસ અને =દવસ બહાર રહ4તા હતા. તે !ણતો હતો ક4 કાયદો તેને 

બી!થી અલગ કર4 છે. "અçુ̂ " શPદએ બી!ઓન ેતમેની પાસેથી •ૂર રહ4વાની ચેતવણી આપી. 

2. કsુણા ?િતસાદ આપ ેછે. ઈG,ુ જોક4, ન તો માણસમાથંી દોડ¨ા હતા અથવા તેન ેમોક:યો નથી. નTધ 

કરો ક4 કsુણાએ શા માટ4 ઇGનુે કરવાQુ ંહZ ુ ં(}લોક 41): _______________________________ 

કsુણાએ ઈGનુે કાય6 કરવા દ#ધો. તેમણે તેમના હાથ બહાર પહTચી અને માણસ /પશ6 ઈGએુ 

અશV હતી તેમણે અ/-}ૃયને /પશ6 કય®. કોઈ એÑુ ંન માનતા ક4 ઈGનુે ?િતકાર કરવામા ંઆåયો 

હતો અને તેથી તનેે ◊બૂ જ સાવધ /પશ6 આ6યો હતો. ãયાર4 તમને લાગ ેછે ક4 આ માણસને 

/પશüલી છે:લો સમય હતો? ઇGનુો /પશ6 તમેને çુ ંવાતચીત કરતા હતા?_____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. બે વાર િવચાર કયા6 િવના, ઈGએુ માણસે /પશ6 કય® અને તેણે çુ ંકàુ ં(}લોક 41 બી)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

4. માણસ સાજો થઈ ગયો છે. ર'તિપâ ગ8ુ ંછે ઈG ુ_________________________________ તેમના 

______________________ અને _________________________ માણસ (}લોક 41) બહાર. çુ ંતમે 

ઈGનુા હાથમા ંપહTચીન ેક:પના કર# શકો છો ક4 ઈG ુપોતે જ લઈ ગયા છે, અથવા /પોEજ vવો 

રોગ છે, v આ માણસના શર#રને તોડ# નાખે છે? ક4વી ર#તે ભિવhયમા ંv ર#તે માણસ રહ4તા હતા 

તેના હ#5લ|ગ અસર કરશ?ે 

 એ. તેના કપડા?ં _______________________________________________________________ 

 બી. તેના વાળ? _______________________________________________________________ 

 સી. લોકો ?<યે તેમQુ ંઅ5ભગમ? __________________________________________________ 

 ડ#. તેમના સબંધંો?_____________________________________________________________ 

 

'"( V 

@.RB6Sш$: ઈGનુા શPદોથી, "çુ̂  રહો," આ માણસન ેલાબંા સમય Gધુી "અ/પhટ" અને £પાવવા અને 

પોકારવા માટ4 આવ}યકતા નથી અને પછ# અEય લોકો તેમના Sવન માટ4 ડરથી «ટા કર4 છે. હવે તે wુuંુબ 

અને િમ(ોના સ_દુાયમા ંરહ# શક4 છે. તેન ેઅપનાવવામા ંઆåયો અને અEય લોકો સાથે ફ4લોિશપમા ંપાછા 

લાવવામા ંઆåયો. ડર, કોઈ •ૂષણ, કોઈ અ/વીકાર, કોઈ èકુાદો, અને કોઈ ટ#કા નથી માટ4 <યા ંલાબંા સમય 

Gધુી <યા ંકંઈપણ હZુ.ં 
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પરંZ,ુ વx ુતેના શાર#=રક રોગ ના માણસ હ#5લ|ગ કરતા ંઈGનુા પ=ર?ેëયમા ંસામેલ છે ઈGએુ માણસન ેçુ̂  

!હ4ર કય®! vમ vમ માણસને ર'તિપâમાથંી સાજો થઈ ગયો હતો તેમ તેમ તેમQુ ંઆFયા¥<મક રોગ, 

પાપનો રોગ પણ ઉપચાર થયો. આ માણસ માફ કરવામા ંઆåયો હતો! સીનને તેના પર સâા નહોતી. તે 

પાપના ર'તિપâમાથંી સાજો થઈ ગયો હતો. ઈGનુી ઘોષણાને લીધ ેતે હવ ે_'ુત અને માફ કર# શક4 છે, 

vને િપતાએ તેમને બનાåયા છે તેના +ારા ?ેમ કરાયો છે. 
 

1. આ માણસ તેની wુhઠમાથંી સાજો થવા માટ4 ઈG ુપાસ ેઆåયો (}લોક 40). તેની સાથે આ સબંધં 

પછ# ઇG ુસાથેના તનેા સબંધં Rગે તમારા િવચારો çુ ંછે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઇG ુતેમના િમ(, તેમના ઉપશાધી છે, vણે પોતાના _:ૂયને -નુઃ/થાિપત કય® છે અને તેને ફર#થી 

સ-ંણૂ6 _:ૂયની =ક|મત બનાવી છે! 

2. તેના çæુ^કરણ  પર માણસની ?િત=&યા çુ ંહતી(}લોક 45 ક)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તે પાપના íુલમથી _'ુત થયો હતો અને ઉજવણી માટ4 _'ુત થયો હતો. હવે તે "çFુધ" માટ4 _'ુત 

ર#તે વાત કર# શક4 છે! ઈGએુ ફ'ત તેનાથી જ પાપ ક8ુê ન હZ ુ,ં પરંZ ુિવિનમયથી તેમને એક 

િવ-લુ Sવન, Sવન -નુઃ/થાિપત ક8ુê, ર#=ડમ ક8ુê અને નવેસરથી આ68ુ.ં બધા માણસ આમ કર# 

શક4 છે, ◊:ુલી વાત, સમાચાર ફ4લાવો! 
 

-.Z: 
 

1. çુ ંતમને અ/-}ૃય લાગે છે? çુ ંતમને એÑુ ંલાગ ેછે ક4 ãયાર4 તમે એટલી ખરાબ થઈ ગયા છો, <યાર4 

આવી ગર#બ પસદંગી કર#, અEયોને એટલી િનhÀુરતાથી વ<યા6 છે ક4 તમ ે?ેમના હકદાર નથી? ___ 

______________________________________________________________________________ 

2. બી!ઓએ તમન ેકàુ ંછે ક4 તમે ?ેમમા ંઅશV છો? _____________________________________ 

3. çુ ંતમાર# Sવનશૈલી તમન ેનાશ કર# શક4 છે અન ેતમ ેતમાર# !તને ઈG ુતરફ રડતા શોધી રYા ં
છો? "?l,ુ જો Z ુ ંઈ[છે તો Z ુ ંમને સાજો કર# શકશે." _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

એ.  ઇG ુની úખો મા ંસીધા íુઓ અન ેતેને દયા સાથે ભરવામા ંíુઓ. 

 બી. તેને હાથથી પહTચાડવા íુઓ, હડતાલ ન મારશો, તમે પકડ# જશો નહÇ. 

 સી. ઈGનુા /પશ6ને લાગે છે, ?ેમ અને ઉપચારથી ભર-રૂ /પશ6 

4. ઈGનુા /પશ6 તમારા Sવન પર çુ ંતફાવત કરશ?ે ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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F"JA$" &)0".%: ?l ુઈG,ુ માsંુ Sવન પાપના કોઢથી ભર4fુ ંછે. ùુ ંતમાર# !તને રડતો જોµ £,ં "હ4 

?l,ુ જો Z ુ ંઈ[છે તો Z ુ ંમન ેçુ̂  કર# શક4 છે. ùુ ંમાQુ ં£ ંક4 તમે મારા પાપ માફ કરશો અને ફર#થી મને 

સ-ંણૂ6 બનાવી દો. આપનો આભાર, ઈG ુ... ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

>9.$" 5"." 5!"0".: ઈG ુતમને નામથી બોલાવે છે અને કહ4 છે, "ùુ ંઈ[£ £,ં ________________ 

(તમાsંુ નામ) ____________________. /વ[છ રહો!" ઈGનુે તમાર# પીઠનો બોજો તમાર# પીઠથી લઇ જવા 

દો અને દર4ક નવી અને ઉâજેક Sવનનો અQભુવ કરવાQુ ંશW કરો. લેિવ=ટકસ 13 મા ંિન8'ુત િનયમોના 

?કાશમા ંઆપણ ેધારણ કર# શક#એ છ#એ ક4 ર'તિપâ નાટºા<મક Sવનશૈલી પ=રવત6ન કર4 છે. vમ vમ 

તમે ઇGનુા હ#લÇગ ટચ અને શPદોનો અQભુવ કરો છો, "/વ[છ રહો," તમે અને તમારા આસપાસના લોકો 

તમારા Sવનમા ંથતા ફ4રફારોની નTધ લેશે. vઓ તમાર# સાથે ચાલશ ેઅને ભગવાનને આ પ=રવત6ન 

કરવાQુ ંશW કરશે તે કોણ છે? 

 

F"JA$" &)0".%: હ4 ?l,ુ તમે મન ેનÑુ ંSવન આ68ુ ંછે. તમે મન ે-નુ: /થાિપત કર# દ#ધો છે અન ેફર# 

એક વખત મન ેતમારા માટ4 સ-ંણૂ6 _:ૂય આપી દ#xુ ંછે. માર# ભાવનાને આગ લગાડવાથી મને Sવવા 

માટ4 "_'ુત ર#તે વાતચીત કર#, સમાચાર ફ4લાવી" તમ ેબધાને !ણવા માગો છો તેઓ પણ, -નુઃ/થાિપત 

કરવામા ંઆવી છે અન ેઈG ુ+ારા સ-ંણૂ6 _:ૂયના _:ૂયવાન છે. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

'"( Y 

 

-.Z: v લોકો પોતાને અ/-}ૃય માને છે ત ેબધા જ આપણા આસપાસ છે. તઓે એવા લોકો છે v 

બી!ઓને તેમની નSક આવવા દ4તા નથી. તઓે હમંેશા તેમના ર3ક હોય તેમ લાગે છે, અEયને તેમની 

Rતર રાખવા માટ4 દબાણ કર4 છે પરંZ,ુ Rદરથી તેઓ રડતા હોય છે, "બહાર Gધુી પહTચો અને મને /પશ6 

કરો." તેઓ ઘ›ુ ંનાલાયક લાગે છે તેઓ Sભ અને Sવનના કાદવમા ંરહ4 છે અન ેબી!ઓના હ#5લ|ગ ટચ 

વગર બહાર નીકળતા નથી. કોઈ તેમન ેકહ4 છે ક4 ભગવાન તેમને ?મે કર4 છે, તેમના પાપોને માફ કરવામા ં

આવે છે, અને તેની સાથનેો સબંધં -નુઃ/થાિપત કર# શકાય છે અને ફર# એકવાર સ-ંણૂ6 બનાવી શક4 છે તેÑુ ં
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તેઓ સાભંળવા માટ4 અ<યતં આZરુ છે. તઓે !ણતા હોય છે ક4 તઓે ઈG ુ+ારા _:ૂયવાન, નTધપા( અને 

_:ૂયવાન છે. 
 
 

1. એક 3ણ લો અને તમારા Sવનમા ંઅ/-}ૃયને Fયાનમા ંલો. તમે કોણ છો? તમારા સ_દુાયમા ંત ે

કોણ છે v અ/-}ૃય અ/-}ૃયોને લબેલ કર4 છે? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. vમના સાથે તમે ઇGએુ તમારા માટ4 v ક8ુê છે તે શેર કરવા માગો છો, તેને તમ ેક4વી ર#તે ?ેમ 
કય® છે, &ોસ પર તેના _<ૃ8 ુ+ારા તમને માફ કયા6 છે, અને હવે =રસ'ટ¬ડ ભગવાન તમામ Sવનને 

શાyત Sવનની તક આપે છે તે િવશ ેિવચારો. _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. _'ુતપણે વાત કરો, સમાચાર ફ4લાવો ક4 આપણે બધા _:ૂયવાન છે અને ઈGનુ ેલીધ ેભગવાન માટ4 

મહ<વ-ણૂ6 છે! તમાર# "સમાચાર" çુ ંછે? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

F"JA$" &)0".%: /વામી, મને બી!ઓ માટ4 કsુણાથી ભરો. ◊શુીથી બોલવા અને અEય લોકો માટ4 

તમારા ?ેમ અને કsુણાના સમાચાર ફ4લાવવા માટ4 મારા Éદય અને _ખુને ખોલો. મને =હ|મતથી માર# 

¥જ|દગી આપો, =હ|મતભેર ?ગટ કરો ક4 ઈG ુઆપણા દર4ક િપતા િપતાને સ-ંણૂ6 _:ૂયવાન બનાવે છે. _____ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

41.6ш: Gવુાતા6ના અહ4વાલોમા ંઈGનુા હ#લÇગ મ(ંાલયની ઘણી વાતો છે. અગાઉ આ પાઠમા ંઆપણે 

વા[ં8ુ ંછે ક4 કો=ઢયો કોણ સાજો થયો હતો. fકુ 4: 38-44 મા ંઈG ુ_______________________ ના ઘર4 

આåયા. પીટરની સાG ુ______________________ (}લોક 38) સાથ ેબીમાર હતા. ઈG ુ_____________ 

તાવ અને તે ______________________ તેના (}લોક 39). લોકોએ આ િવશે સાભંö8ુ ંઅન ેv લોકો પાસ ે

________________ íુદ# íુદ# 5બમાર#ઓથી હતા ત ેબધા તેમને લાåયા (}લોક 40). તેમણે તેમના દર4ક 

પર ____________ તેમના ____________________ અને તેમને સા3ા<કાર (}લોક 41). સવારમા ંલોકોએ 

___________ ________________ (}લોક 42) રાખવાનો ?યાસ કય®. ઇGએુ તેમને çુ ંકàુ ં(}લોક 43)? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

અમે ઈGનુા મ(ંાલય િવષ ેથોડ#ક બાબતો શીખીએ છ#એ. ઘણી વાર આપણ ેએÑુ ંિવચાર#એ છ#એ ક4 ãયાર4 

આપણે બીમાર હોઈએ <યાર4 ભગવાન આપણને દર4કને સાજો કરાવÑુ ંજોઈએ. અમે આપણી !તન ેઅને 
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અEય લોકો માટ4 ?ાથ6ના કર#એ છ#એ ક4 આપણ ેબધા િવિવધ ?કારની રોગોથી _'ુત થઈçુ ંv શર#ર અને 

મન પર આ&મણ કર4. બધા લોકો, જો ક4, v ઈG ુપાસે આåયા હતા ત ેસાજો થઈ ગયા હતા. એÑુ ંન હZ ુ ંક4 

તેમની પાસે સા! કરવાની શé'ત નથી પરંZ ુઈGQુુ ં?ાથિમક મ(ંાલય શર#ર અને મનની સારવાર કરતા 

વધાર4 હZ ુ.ં તેમણે માનવ!તની ભાવનાને અસર કરતા સબંધંન ેસા! કરવા આåયા. તે સબંધં Zટૂ# અને 

પાપ +ારા નાશ થયો હતો. આ કલમોમા ંઇG ુઇ[છતા હતા ક4 લોકોને ખબર પડ4 ક4 માદંગી તેમના હાલના 

જગતમા ંહતી પરંZ ુઈyરના રાãયની Gવુાતા6 શાyત મહ<વ હતી. એના પ=રણામ Wપ,ે તેઓ તેમના 

?/થાનનો િવરોધ કરતા લોકોને કહ4 છે ક4 અEય નગરોમાનંા લોકોએ પણ દ4વના રાãય િવશે સાભંળવાની 

જWર છે, Gવુાતા6 ક4 ઈyરQુ ંશાસન અને તેમના માટ4 શાસન હZ ુ.ં પાપ આ •ુિનયામા ંહતો અને માદંગી અને 

રોગ હમંેશા ભર-રૂ હતા. પરમેyરQુ ંરાãય ?ચાર, તેમ છતા,ં તેમણે આåયા કારણ હZ ુ.ં તે કારણ હZ ુ ંક4 

તેઓ ___________________________________ હતા. આ િપતાની ઇ[છા હતી. આÕા=ંકતતામા ંતેમણ ે

_________________________ મા ંસમA ?દ4શમા ં__________________________ રાò8ુ ં(}લોક 44). 
 
 

-.Z: 
 

1. એક સમયે યાદ કરો ãયાર4 તમે અથવા કોઈ અEય vન ેતમે !ણતા હતા અને vન ે?ેમ કરતા હતા 
તેને સાજો થવા માટ4 કહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંપરંZ ુહ#5લ|ગની મíૂંર# આપવામા ંઆવી ન હતી: ________ 

___________________________________________________________________________ 

2. આ ?ાથ6ના માટ4ના તમારા Éદય-લાગણીઓ ક4ટલાકં હતા / vમ ક4 તમ ેતેમન ેકàુ ંહોત ક4 vમણે 

જવાબ ન આ6યો હોત? ______________________________________________________________ 

3. çુ ંતમાર# Éદય-લાL8ુ ંછે ક4 ઈyર પાસે ?િત=&યાઓ હતા / પાસે સા! કરવાની શé'ત છે, પરંZ ુરહ4વા 

અને મટાડÑુ ંકરતા ંઆગળ વધવા લાગ ેછે? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. fકુ 4:43 ના ?કાશમા ંઈGનુા ઉપચારની સેવામા ંતમાર# પાસે çુ ંસમજ છે?_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

@.RB6Sш$: ઈGનુ ેv કરÑુ ંહZ ુ ંતે કરÑુ ંહZ ુ ંઅમે એમ પણ કહ# શક#એ ક4 તેમન ે"_òુય વ/Zનુી _òુય 
વ/Z"ુ રાખવી પડ# હતી. ત ે=દવસોમા ંãયાર4 તેઓ -7ૃવી પર ચાલતા હતા <યાર4 તે સમય અન ેજLયા +ારા 

મયા6=દત હતો. જો ùુ ંપીતરના ઘર4 સા! થવા માટ4 અથવા કોઈ åયé'તને સાજો થવા માટ4 લઈ ગયો હોµ 

તો, તેના ?િત=&યાઓએ તનેા શPદો પર çુ ંભાર _Vૂો છે, "મને અEય શહ4રોમા ંદ4વના રાãયની Gવુાતા6 

?ગટ કરવી જોઈએ, ક4મ ક4 મને મોકલવામા ંઆåયો હતો (}લોક 43) "? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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હવે, તે કોઈ પણ માનવ મયા6દાઓ સાથે ભåયતામા ંતનેા િસ|હાસન પર રાજ કર4 છે. ઉ<સાહ#, હíુ Gધુી 

અQâુ=રત, હ#5લ|ગ માટ4 ?ાથ6ના માટ4 માર# ?િત=&યા હોઈ શક4 છે? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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તેમણે તેમની પર કäપેશન હતી 

 

 

1@.0+ 

 

જો તમે ઇG ુસાથે રહ4વા માટ4 મા( •ૂર Gધુી પહોચી ગયા હોત તો çુ ંતમ ેતે હોત? çુ ંતમે એવી åયé'ત 

હોત ક4 v તેમની ઉપદ4શોQુ ંFયાન-વૂ6ક સાભંö8ુ ંહોત અને સâાવાળા સાથે વાત કરનાર åયé'ત હોત? શા 

માટ4 તમે તેને અQસુરશો? તે તેના ચમ<કાર કારણે હશ?ે તેમણે માદંાને સાજો કય®, lòૂયાને ખવડાåયો, અને 

_તૃ ઊભા કયા6. ઇG ુિવશે çુ ંતમે તેન ેજોવા અથવા તનેે સાથે મળવા માટ4 તળાવ આસપાસ ચલાવવા 

માટ4 બહાર આવે કરશ?ે 

 

ટોળાએ તેને અQસુય® અને તેમણે તેમને તેમના રાãય િવશે શીખå8ુ ંક4 v ?ેમમા ંરહ4 છે. લોકો vવો વણ6વે 

છે તે શPદો શીખો, કારણ ક4 તેણે તેમના પર જો8ુ ંહZ ુ.ં તેQ ુ ંÉદય દયાથી ખસે છે. ઇGનુો અથ6 çુ ંછે ãયાર4 

તે કહ4 છે, "લણણીના ?lનુે કહો ક4 પોતાના ખેતરમા ંકામદારોને મોકલવા? તેમણે તેમના િમશનમા ંભાગ 

લેવા માટ4 મન ેઆમ(ંણ આ68ુ ંછે તે મારા માટ4 તમેના પડકારનો çુ ંછે? 

 

çુ ંઈG ુમને ટોળાન ે?ેમ અને કsુણાથી íુએ છે? çુ ંઈG ુમને તેમના માટ4 તેમના મહાન ?ેમ િવશે અEય 

શીખવીને +ારા તેમની સાથ ેસકંળવા માટ4 -છેૂ છે? çુ ંઆ િવચાર મને એટલો ઉ<સા=હત કર4 છે ક4 ùુ ંમાર# 

!તને હિથયારથી ઉપરથી નીચે ઉતાર# રYો £ ંઅને મારા હિથયારોને હલાવીને અને રડતી £,ં "ùુ ંઅહÇ £!ં 

મને મોકલ! મન ેમોકલ!" 
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 તેમણે તેમની પર કäપેશન હતી 
 

 

1"2 Y 

 

'"( C 

 

-O+"1$: ચાર ગો/પે:સમા ંઈGનુા ક4ટલાક ચમ<કારો કહ4વામા ંઆવે છે. લોકો માટ4 તેમની કsુણા મહાન 

હતી. તરફ વળો મ7ે8 ુ9: 35-37.  
 

1. ફર# એકવાર મે78 ુ9:35 મા ંઆપણ ેઈGનુા (ણ ગણો મ(ંાલયની યાદ અપાવીએ છ#એ. (મા7થી 

4:23 પણ íુઓ.) તેમણે બધા નગરો અન ેગામડાઓમાથંી પસાર થતા ંતેમણે çુ ંક8ુê? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. __________________________________________________________________________ 

2. આપણન ે}લોક 36 મા ંકહ4વામા ંઆવે છે ક4 ãયાર4 તેમણ ેટોળાને જોયા <યાર4 તેમણ ેતેમના પર 

______________________ હતો કારણ ક4 તેઓ ___________________________________ અને 

_____________________ હતા, vમ ક4 _______________ વગર _______________________. 

નTધ: તમન ેયાદ આવશે ક4 કsુણા એ એક શPદ છે v =&યા માટ4 Éદયને ઢાકં# દ4 છે. Éદયની 

લાગણી એ છે ક4 ãયાર4 કોઈ પોતાની !તન ેબી!ના અQભુવમા ંલઈ !ય છે. તે શાJPદક íુ/સો 

સાથે અથ6 થાય છે તે તમારા પેટમા ંબીમાર લાગે છે. "ãયાર4 [ઈGએુ] ભીડને જોયો <યાર4 તેમને 

દયા આવી ..." 

3. પછ# ઈG ુતમેના િશhયોને Gચૂના આપવા આગળ વધ ેછે. તે çુ ંકહ4 છે (કલમ 37)? 

 એ. -hુકળ çુ ંછે? ______________________________________________________________ 

 બી. çુ ંજWર# છે? _______________________________________________________________ 

 સી. ઉક4લ çુ ંછે (}લોક 38)? _____________________________________________________ 

 
 

F&#9/W/: 
1. ઈG ુતેમન ેઅQસુયા6 હતા ક4ટલાક વણ6વે છે "એક ભરવાડ િવના ઘટેા.ં" ઈGનુા િશ3ણ તેમન ે

/પhટતા અને ભગવાન શPદ માટ4 Õાન આ68ુ ંહZ ુ ંતેમણે સâા સાથે વાત કર# હતી. તેમના ?ચાર 

તેમને ક4ટલાક સારા સમાચાર આ6યો અને તેમના Sવન માટ4 આશા રોમના íુલમી શાસન કરતા ં
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અલગ હતી. અન,ે vમ vમ ઈGએુ દર4ક ?કારની બીમાર# અને માદંગીને સાજો કય®, લોકો તમેને 

ચમ<કાર કાય6કર તર#ક4 íુએ છે vમણે તેમન ેશા=રર#ક પીડા અને •ુઃખોમાથંી રાહત આપી હતી. તમે 

ક4વી ર#તે આ ?કારની લોકિ?યતાને Fયાનમા ંલેશો? ____________________________________ 

2. અમને લાગ ેછે ક4 આવી લોકિ?યતા દર4ક åયé'તનો /વ6ન હશે! ઈGનુે ત ેક4વી ર#ત ેજોયા? તેમણે 

ભીડ જો8ુ ં<યાર4 તેણે çુ ંજો8ુ?ં ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

-.Z: 
 

1. ઈGએુ જો8ુ ંક4 v લોકો હાર# ગયા હતા અન ેિનરંતર Sવે છે, Sવનથી ઉ÷ેશીન ેભટકતા રહ4 છે çુ ં

તમે તમાર# !તને તનેે અQસુર#ને ભીડમા ંશોધી શકો છો, તે çુ ંકહ4 છે તેનાથી 5ચ|િતત છે, તે çુ ંકર4 

છે તેનાથી આકષા6યા છે અને તે çુ ંઆપ ેછે ત ેતરફ દોર4 છે? તમારા િવચારો: _______________ 

________________________________________________________________________ 

2. çુ ંતમે તમેQુ ંFયાન ખn[8ુ ંછે? ______________________________________________________ 

3. જો તેણ ેતમને -છૂÿુ,ં "તમે મને શા માટ4 અQસુર# રYા છો," તમે çુ ંકહ4શો? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. કદાચ તમે એક ભરવાડ વગરના ઘટેાનંી vમ તનેે અQસુર#ને ભીડમા ંનથી, પણ કદાચ તમે તેના 
િશhયોમાનંા એક છો અને તમેણે ફ'ત તમને જ કàુ ંછે અને કàુ ંછે ક4 "... લણણીના ?lનુ ે-છૂો, 

તેથી કામદારોને તેમના પાકના ખેતરમા ંમોકલી આપો. "çુ ંતમે ઉ<સાહ-વૂ6ક તમારો હાથ ઉઠાવી 

અને રાડારાડ કર# રYા છો," ઓહ, ઓહ, wૃપા કર#ને મને મોકલો, wૃપા કર#ને મને મોકલો! " 

કામદારો માટ4 તેમની જW=રયાત Rગે તમારો ?િતભાવ çુ ંછે?______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. કામદારોને મોકલવામા ંઆવે છે વેરહાઉસ અથવા કોઠારમા ંઆમ(ંણ પામતા કોઈ પાક નથી. તે 

હમંેશા કાપણી એક( કરવા માટ4 ખેતરમા ંમોકલવામા ંઆવે છે v કામદારો લ ેછે. તમને Vા ં

મોકલવામા ંઆåયો છે? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અને, કાપણી લાવવા માટ4 તમને Vા ંમોકલવામા ંઆåયો છે ત ેRગેનો તમારો ?િતભાવ çુ ંછે? 

અમે ઘટેા ંિવના_:ૂયે ભટકતા હોઈએ અથવા આપણે હ4Z ુઅને અથ6 સાથ ેમોકલેલા કામદારો બની 

શક#એ. તમારા િવચારો: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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1@.0+: અમારા અ]યાસ માટ4 ઈGનુો બીજો ચમ<કાર =&યામા ં_કૂાયો છે. કsુણા એ છે ક4 તે કોણ છે. 
તેમણે તેમના િશhયોમા ંકsુણા નાખવાની જWર હતી. ઈGનુા પાચં હ!રને ખોરાક આપવાની વાતા6 બધા 

ચાર ગો/પે:સમા ંનTધાયલેી છે. દર4ક ર4કો=ડDગ એ =દવસે ઇGએુ કર4લા ચમ<કાર િવષ ેક4ટલીક વધારાની 

મા=હતી આપે છે. 
 

5Q1<%: મા7થી 14: 13-21, માક6 6: 30-44 વાચંો અને યોહાન 6: 1-15. 
 

• અQયુાયીઓના •ૃJhટકોણથી çુ ંપ=રé/થિત હતી? 

• ઈGનુા •ૃJhટકોણની é/થિત çુ ંહતી? 

• ચમ<કાર çુ ંહતો? 

 

* f*2L _&!: આ વાતા6 માટ4 અAણી છદંો મા ંઇG ુતેમના િપતરાઇ °હોન બાJ6ટ/ટ િવશે ક4ટલાક િવનાશક 

સમાચાર કહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ.ં çુ ંતમે પસદં કરો છો, તમે મા ં°હોનની હ<યા ક4વી ર#તે થઈ ત ેવાતા6 વાચંી 

શકો છો મ7ે8 ુ14: 1-12, માક6 6: 14-29, અને fકુ 9: 7-9. 
 

к5.#: 
 

1. યોહાનની વાત સાભંöયા પછ#, ઈGએુ çુ ંક8ુê (મે78 ુ14: 13 ક)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એમક4. 6:31 કહ4 છે ક4 ઈG ુઅને તેમના િશhયોને સ-ંણૂ6 =દવસ હતો! ઈGQુુ ંGચૂન çુ ંહZ ુ?ં 

______________________________________________________________________________ 

2. ãયાર4 લોકોએ શોF8ુ ંક4 ઈG ુછોડ¨ા છે <યાર4 ટોળાએ çુ ંક8ુê (માથ. 14: 13 બી, એમક4. 6:33)? 

______________________________________________________________________________ 

3. શા માટ4 લોકો તેને અQસુર4 છે (°હોન 6: 2)? __________________________________________ 

4. ઈGએુ મોટ# સભા જો8ુ ં<યાર4, તેની ?િત=&યા çુ ંહતી (મે78 ુ14:14, એમક4. 6:34)? _____________ 

5. તેમના કsુણાએ çુ ંકરÑુ ંજોઈએ? _______________________ અને ________________________ 

6. =દવસ પસાર થતો હતો અને સાજં નSક આવી હતી. રાિ(ભોજન સમય! ઇGએુ =ફ5લપને S. 

v 6: 5-6? _____________________________________________________________________ 

7. મેટ _જુબ 14:15 અન ેએમ.ક4. 6: 35-36 િશhયોએ ઈGનુે çુ ંકરÑુ ંજોઈએ? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. તેમના માટ4 ઇGનુી ?િત=&યા çુ ંહતી (મે78 ુ14:16, એમક4. 6:37 એક)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

F&#9/W/: 
1. કોઈ મદદ કર# શકતો નથી પણ é/મત કર4 છે. આ માણસોના મનમા ંçુ ંથઈ રàુ ંછે? "પાચં હ!ર 

લોકો, ઓછામા ંઓછા, અને તે અમને તેમન ેખવડાવવા કહ4 છે! અમે કોઈ ખોરાક વગર •ૂર/થ 

/થાનમા ંછ#એ તમે çુ ંિવચાર# રYા છો, ઈG?ુ જો અમે તેમને હS મોકલીએ તો તઓે પોતાન ેમાટ4 

ખોરાક -રૂો પાડ# શકશે. ઉપરાતં, અમે થાક4લા છ#એ. તમે થાક4લા છો તે એક મોuંુ =દવસ રàુ ંછે 

અમે આ ભીડથી બધા થાક# ગયા છ#એ આપણ ેઅહÇથી બxુ ંજ •ૂર કરવા અને થોડો સમય આરામ 

કરવા માટ4 અહÇ આåયા (માક6 6:31). "(ણ ગો/પેલ લખેકો એ જ શPદો લખ ેછે:" ટોળાઓ (લોકો) 

મોકલો ... " 

2. િશhયોએ ઈGનુ ેસાભંળવા માટ4 આ એક આઘાતજનક 3ણ હોÑુ ંજોઈએ, "તમે તેઓને ખાવા માટ4 

આપો." જમણે! ખાતર# કરો! પાચં હ!ર લોકો અને અમ ેતેમને ખાવા માટ4 કંઈક આપવાના છ#એ. 

ઈG ુએક ?ü -છેૂ છે ક4 તે !ણતો હતો ક4 તે =ફ5લપના મનમા ંપહ4લેથી જ હતો: "અમે આ લોકો 

માટ4 ખાવા માટ4 રોટલી Vાથંી ખર#દ#çુ?ં" =ફ5લપ પહ4લાથી જ તેના મનમા ંસમS ગયા હતા ક4 

તેની =ક|મત çુ ંહશે: "આઠ મ=હનાનો વેતન ન ખર#દશે." (6: 7) દર4ક åયé'ત માટ4 ડખં હોય તેટfુ ં

-રૂZ ુ ંછે! "તે ઉપરાતં," çુ ંઆપણે રોટલી પર તેટલી ખચ6 કરવા જઈએ છ#એ અને તેમને ખાવા 

માટ4 આપીએ છ#એ (એમક4. 6:37)? તમે çુ ંિવચાર# રYા છો? , ઈG?ુ 

 
 

'"( T 

-O+"1$: ક4વી ર#તે ઈG ુએવા લોકો માટ4 દયાથી ભર4લા હતા vઓ ભરવાડ વગરના ઘટેા ંvવા હતા 

(એમક4. 6:34), તેમને મોકલી આપો છો? vણે બધા માણસોને પોતાની તરફ દોયા6 હશે (°હોન 12:32) 

તેમને •ૂર કરો? Nડુ શેફડ6 (જનરલ 10:11) કઈ ર#તે જોગવાઈ વગર તેમને મોકલી શક4 છે? ક4વી ર#તે 

Sવનની રોટલી (°હોન 6:35) આ lખૂે મરતા નથી? 

 

એક 3ણ માટ4 Fયાનમા ંલો ક4 v િશhયો આ તમામ લોકોને ખવડાવવાની જવાબદાર#નો અQભુવ કર# રYા 

હતા. તેમના પ=ર?ેëયમાથંી એકમા( ઉક4લ લોકોન ેમોકલવા માટ4 હતો. આ -sુુષો પોતાની !તને જોતા 

હતા અને પોતાQુ ંગર#બી જો8ુ ંહZ ુ.ં બધા પછ#, તેઓ પોતાને ક4વી ર#તે ખવડાવશ?ે તેમને ક4ટલાક ખોરાક 

ખર#દવા અને તેને પાછા લાવવા માટ4 બેથસૈદામા ંજÑુ ંપડશે. ઇG ુઇ[છતા હતા ક4 તેઓ ઉક4લ સાથ ેwુ/તી 
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કર4. જો તેમને મોકલીને કોઈ િવક:પ ન હતો તો તઓે çુ ંકરશે? તેઓ તેને આિથØક ર#તે બહાર લાåયા અન,ે 

Ÿેhઠ ર#તે, દર4કને મા( તેમના lખૂને સZંhુટ કરવા માટ4 ભાLયે જ -રૂતી ડખં મળશ.ે 
 

આ 5ચ(મા ંçુ ંખોuંુ હZ ુ?ં િશhયો Nમુ હતા çુ?ં તેઓ એ જોઈ શVા નહોતા ક4 ત ેતમેની સમ3 અિધકાર 

હતો? એકસાથે çુ ંથઈ શક4 છે ક4 v એકલા ન થઈ શક4? ઈG ુલોકોન ેખવડાવશ ેતે તેમને મોકલશ ેનહÇ. પણ 

ઈG ુએકલા કાય6 પસદં ન હતી ચાલો વાતા6 પર પાછા આવો. 
 

к5.#: 
1. ઈG ુમા ંçુ ં-છેૂ છે માક6 6:38? ______________________________________________________ 

2. િશhયોએ çુ ંશોધી કાઢÿુ ં(}લોક 38 બી) __________________________________________ 

3. એE¡એ તે છોકરોને બ ેમાછલીઓ અન ેપાચં રોટલીવાળા રોટલી જોયા અને તેમન ેઈGનુે ?/Zતુ 

કયા6. çુ ંએE¡Qુ ંમાછલી અને રોટલીઓQુ ં_:ૂયાકંન çુ ંહZ ુ ં(°હોન 6: 9)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈGએુ એક આદ4શ સાથે એE¡ના ?ü ેજવાબ આ6યો. તમેણે çુ ંમાગે છે (મે78 ુ14:18)? 

______________________________________________________________________________ 

5. તેમના લોકો માટ4 તેમના િશhયોની =દશા çુ ંહતી (માક6 6: 39-40)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. લોકો ઘાસ પર બેઠા હતા. ખોરાકQુ ંિવતરણ કરતા ંપહ4લા ંઈG ુçુ ંકર4 છે (મે78 ુ14: 19)? ________ 

______________________________________________________________________________ 

7. પછ# ઈGએુ રોટલીઓ અને _________________ તેમને ________________ Gધુી તોડ¨ા v તમેને 
______________________________________________________________________________ 

8. મે78 ુ14:20 અમને કહ4 છે ક4 દર4ક åયé'ત ખાxુ ંઅને હZ ુ ં______________________________ 

9. દર4કને કંટાળ# ગયેલા અને સતંોષ પછ# ઈGનુા િશhયોન ેçુ ંGચૂના મળ# હતી (°હોન 6:12)? 

______________________________________________________________________________ 

10. અમે çુ ંકહ4વા8ુ ંછે ઉપર છોડ# હતી (°હોન 6:13)? ______________________________________ 

11. મે78 ુઅન ેમાક6ને કહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંક4 ક4ટલા લોકોએ ખવડાå8ુ ંહZ ુ.ં મે78 ુઅમન ેકહ4 છે ક4 ªીઓ 

અને બાળકો ઉપરાતં 5,000 -sુુષો ખવાય છે. °હોન 6: 14-15 આ ચમ<કા=રક સાઇન લોકો 

?િત=&યા વહ¢ચે તે બધાએ çુ ંક#xુ?ં __________________________________________________ 

12. લોકો çુ ંકરવા માગે છે (°હોન 6:15)? _______________________________________________ 

13. ઇGએુ çુ ંક8ુê? __________________________________________________________________ 
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'"( V 

@.RB6Sш$: vમ તમે હમણા ંçુ ંથ8ુ ંછે તેના પર િવચાર કરો, જો તમ ેતળાવની આíુબાíુ ઈGનુ ે

અQસુયા6 હોય તેવા ભીડમાનંા કોઈ åયé'ત હોત તો તમારા િવચારો ક4ટલાકં હશે. તમને ચો\સપણ ેખાતર# 

નથી ક4 તમે તનેે શા માટ4 આકિષØત કરો છો પરંZ ુતમને ખબર છે ક4 ત ેએક હ#લર છે કારણ ક4 તમ ેભૌિતક 

અને મનોવૈÕાિનક બીમાર#ઓના િવિવધ ?કારના દદœઓને સાજો કય® છે. તમે પણ !ણો છો ક4 ત ેએક 

િશ3ક છે v સâા અને સâા સાથે બોલે છે. તે મોqુ ંથઈ રàુ ંછે અન ેતમન ેlòૂયા છે પરંZ ુછોડવા નથી 

માગતા ... તમારા િવચારો: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

જો તમે ઈGનુા ?ેમાળ જW=રયાતો, ભીડના લોકો અથવા તમારા પોતાના +ારા સબંિંધત િશhયો પૈક#ના એક 

છો, તો તમારા િવચારોમા ંçુ ંિવચાર# શકો? તે એક મોuંુ =દવસ રàુ ંછે; ઈGએુ યોહાનના _<ૃ8નુી ખરાબ વાત 

/વીકાર# છે. તે મોqુ ંથઈ ગ8ુ ંછે અન ેલોકોન ેખાવા માટ4 જWર છે. આ ભીડને ખવડાવવા કોઈ ર#ત નથી! 

તમાર# અસહમિત અને સમ/યાનો ઉક4લ લાવવાની અસમથ6તાને કારણે તમ ેભયભીત થવાQુ ંશW કરો છો 

... તમારા િવચારો: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

&$.!U<%: 
 

1. ઈG ુઅને તેના િશhયોએ જો8ુ ંક4 લોકોની બાíુમા ંઆવીને તેઓ આવી પહT[યા. ઈG ુઅને તેમના 

અQયુાયીઓ દર4ક અલગ અલગ કંઈક જો8ુ.ં ઈGએુ લોકો જો8ુ ંઅને કsુણા રાખતા હતા કારણ ક4 

તેઓ ઘટેાનંી vમ ભરવાડ િવના હતા ં(માક6 6:34). િશhયોએ લોકોન ેજો8ુ ંઅને તઓે ક4વી ર#તે 

કંટાળ# ગયા ંતે િવષે 5ચ|તા કરવાની શWઆત કર#. ઈGએુ આ¥<મક lખૂ જો8ુ ંઅને તેમને ઘણી 

વ/Zઓુ શીખવીને લોકોને ખવડાåયા. િશhયો åયવહાsુ હતા અને ભૌિતક lખૂ જોયા અને તે તમેને 

ક4વી ર#તે સતંોષવા માટ4 લઇ શક4 ત ેખોરાક -રૂો પાડવા તે !ણતો ન હતો. તમારા િવચારો: ____ 

________________________________________________________________________ 

2. િશhયો લોકોને •ૂર મોકલવા માગતા હતા અન ેઈGએુ તેમને ઘાસ પર નાના íૂથોમા ંભેગા કરવા 
આદ4શ આ6યો હતો. િશhયો લોકો માટ4 એક •ુઘ6ટના માટ4 તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી અને ઈG ુએક 

ચમ<કા=રક આશીવા6દ માટ4 તેમને તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી તમારા િવચારો: _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. ઈGએુ બે માછલી અને પાચં રોટલીઓ માટ4 çુ ંઆ68ુ ંહZ ુ,ં તે િવષે -છૂÿ ુ,ં આભાર માEયો, અને બધા 

િશhયોને વહ¢ચી આપવા કàુ.ં તમારા િવચારો: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. અમે ઇG ુની ઉદારતા સા3ી. દર4કને ખાય છે દર4કને સતંોષ થયો અને બાર ટોપલી ભેગા થઈ. અમે 
પણ િશhયોને બા/ક4ટમા ંભેગા કરવા માટ4 íુઓ vથી કંઇ વેડફાઇ જતી નથી. તમારા િવચારો: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

'"( Y 

-.Z F[%: 
 

1. ãયાર4 ùુ ંમારા Sવનની િવચારણા કsંુ £ ં<યાર4 માર# ભૌિતક lખૂ ઓળખવા અન ેસતંોષવા માટ4 

?માણમા ંસરળ છે. çુ ંùુ ંમાર# આFયા¥<મક lખૂને /વીકારવા તૈયાર £?ં માર4 તે ક4વી ર#તે સતંોષÑુ ં

તે ùુ ં!›ુ ં£?ં vમ lખૂના ં•ુખાવો મન ેમાર# ભૌિતક lખૂ િવશે વાક4ફ કર4 છે, તેથી માsંુ •ુઃખ •ુખાવો 

થાય છે કારણ ક4 ત ેપણ ઉપે3ા કર# શકાય નહÇ. આFયા¥<મક lખૂના ંઆ •ુઃખની અવગણના થઈ 

શક4 છે અને લાબંા સમયથી ગેરસમજણાય છે ક4 તઓે ઓળખી કાઢવા _}ુક4લ છે. મારા Sવન િવષ ે

ßેડ ઑફ લાઇફ, ઈyરના શPદો, ઇG ુમાટ4 આવવા અને સતંોષવા માટ4 રડતી છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ãયાર4 ùુ ંમાર# આસપાસ નજર કsંુ £,ં <યાર4 મને ફ'ત બે માછલી અને પાચં રોટલી દ4ખાય છે, અને 

-છૂો, "પરંZ ુઆટલા બધા લોકોમા ંçુ ંછે? (°હોન 6: 9)" અથવા, ùુ ંçુ ંજોઈ રYો £ ંઅને તેને 

ભગવાનન ે-છૂ# તેને આશીવા6દ આપો અને <યા ંતેનો ઉપયોગ કરો અને જયાર4 તઓે તેમના હ4Zઓુ 

-રૂા કરવા માટ4 પસદં કર4 છે? એક 3ણ માટ4 તમાર# 3મતાઓ અને 3મતાઓ, તમારા åયé'ત<વ 

અને પા(, તમારા Õાન અને અEય ?<યેની તમાર# સવંેદનશીલતાનો િવચાર કરો. ____________ 

________________________________________________________________________ 

 

;!.<шXS#: ઈG ુ5,000 લોકોન ેખવડાવતા હતા અને <યારબાદ તે લોકોથી ખસી ગયા હતા કારણ ક4 

તેઓ તેન ેરા! બનાવવાની ઇ[છા ધરાવતા હતા (°હોન 6:15). એ જ રા(ે િશhયો બોટમા ંતળાવની બીS 

બાíુ પાર કરતા હતા અને ઈG ુતેમન ેપાણી પર ચાલતા આåયા (°હોન 6: 16-21). બી! =દવસ ેãયાર4 

લોકો !ણતા હતા ક4 ઈG ુઅને તેમના િશhયો ચા:યા ગયા હતા, <યાર4 તેમને તળાવમા ંઆવવા માટ4 બોટમા ં

મöયા (જહોન 6: 22-24). ãયાર4 લોકો ઈG ુસાથે મöયા <યાર4 તેમણે તેમને કàુ ંહZ ુ ંક4 તેઓ v કારણથી 
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અQસુરતા હતા તે તે કારણસર ન હતો, કારણ ક4 તેઓ તેમના પેટમા ંભર4લા હતા. જો ક4, °હોન 6 મા ંઈG ુ

પોતાને Sવનના ßેડ તર#ક4 ઉ:લેખ કર4 છે અને લોકો તેને ખોરાકની શોધ કરવાને બદલે આ<મિનભ6ર 

પાલન કરવા માગ ેછે. ત ેઆ¥<મક રોટ છે v ચાલે છે તે આFયા¥<મક ખોરાક -રૂો પાડ4 છે, ßેડ v શાyત 

Sવનને ટ4કો આપે છે (°હોન 6:27). 
 

એકવાર ફર#થી, ઇEડ4'સ કાડ6 પર °હોન 6:27, 35 લખ ેછે - "v ખોરાકની બગાડ4 છે તે માટ4 કામ ન કરો, 

પરંZ ુv ખાzપણાને શાyત Sવન માટ4 સહન કર4 છે ... ùુ ંSવનQુ ંßેડ £ ંv માર# પાસે આવે છે તે lòૂયો 

નથી, અને v åયé'ત મારામા ંિવyાસ કર4 છે ત ેકદાિપ તર/યો હશે ન=હ. " 
 

1. જો તમે છે:લા અઠવા=ડયે આ અઠવા=ડયે èકૂવણી કર# લીધા હતા તો "રોટલી ક4 v શાyત Sવન 

માટ4 સબિંધત છે" કમાવવા માટ4 કામ કર4 છે, çુ ંતમ ેતમાર# !તને -રૂતી ßેડ ?ા6ત કર# શકશો ક4 

v સતંોષાય છે ક4 તમ ેlખૂે મરતા હોવાQુ ંમાનતા હોવ કારણ ક4 તમે થોડો કમાયો છો અથવા ßેડ 

ક4 v એEડ¨ોસ6 માટ4 કંઇ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. "ßેડ માટ4 કામ કર4 છે v શાyત Sવનને ટ4કો આપે છે" માટ4 સમય કાઢવા માટ4 તમે ક4ટલાકં 

ફ4રફારો કર# શકો છો? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

F"JA$": /વામી, મને v 8વુાન છોકરોની vમ ઓફર કર4 છે, તે મન ેએટfુ ંબxુ ંખવડાવવાQુ ંબù ુઓ£ ં

લાગZુ ંહોવા છતા ંçુ ંહZ ુ?ં તેણે v આ68ુ ંત ેઆ68ુ.ં તમે તેના માટ4 આભાર આ6યા અને િશhયોએ તનેે 

લોકોમા ંિવતરણ ક8ુê અન ેબાક#ના ટોપલીઓથી સZંhુટ થઈ ગયા. મારા ભેટો અન ેઆશીવા6દો સાથ ેઉદાર 

બનવા માટ4 મન ેસ3મ કરો. મને િવyાસ આપીએ ક4 મને v ઓફર કરવામા ંઆવી છે તે તમાર# પાસ ે

અEય લોકોને આશીવા6દ આપવા માટ4 ઉપયોગમા ંલઈ શકાય છે. માર# úખો ખોલો, થોડ# ન íુઓ, પરંZ ુ

શV ક:પના કરો. ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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િશhયો ઈG ુસાથે હતા અન ેતેમના ચમ<કાર જોયા હતા. ઈG ુકsુણા સાથ ેકામ ક8ુê હZ ુ ંપરંZ ુઈG ુતેમને 

શીખવવા માટ4 વx ુછે. દÂ િનક પ=રé/થિતઓમા ંતઓે ક4વી ર#તે ?િતસાદ આપશે ક4 Vાર4ક તો 

ચમ<કા=રકતાની જWર શામેલ છે? çુ ંઆ માણસો શોધી કાઢશે ક4 ઇG ુસજંોગોમા ંહાજર હતા અને તેઓ 

તેમની જW=રયાત હોઈ શક4 તે માટ4 તેમના પર કૉલ કર# શક4 છે? 

 

પાઠ 6 મા,ં આ માણસો ગાલીલના સ_jુને પાર કર#ને ઇG ુસાથ ેહોડ#મા ંપોતાને શોધી કાઢ4 છે, v તીÆ 

વાવાઝોડાની સભંિવતતા ધરાવતો નકામા તળાવ છે. ?wૃિતના તીÆ પવન અને મો!ઓ પર તઓે ક4વી 

ર#તે ?િતસાદ આપશ?ે તમે ક4વી ર#તે ?િતસાદ આપી શકો છો? તેઓ ક4વી ર#તે સામનો કરશે? એક આપિâ 

િનકટવત{ લાગZુ ંહZ ુ.ં  
 

અEય આફત 53િતજ પર પણ છે લાઝરસ બીમાર છે અને ઈG ુપ=રé/થિતની તાક#દ માટ4 જવાબ આપતા 

નથી. _<ૃ8 ુઆવ ેછે. •ુઃખના Rધકારમય =દવસો તેની બહ4નો પર ઊતર# આવે છે. સૌથી શé'તશાળ# 

J/&6ચર ફકરાઓ પૈક# એક ઈG ુ+ારા °હોન 11 મા ંલખલેી આ વાતા6મા ંજણાવવામા ંઆવે છે. અને ફર# અમે 

?ü -છૂો: શા માટ4 ઈG ુઆåયા હતા? પ=ર-ણૂ6 કરવા માટ4 તેમQુ ંિમશન çુ ંહZ ુ?ં તેમના િમશનન ેલાજરસ 

સાથે çુ ંકરÑુ ંછે? તેમની સાથે મારા માટ4 çુ ંકરÑુ ંછે? 

 

અને બધા જ ઇG ુમન ેકહ4 છે, "çુ ંતમે આ માનો છો?" 
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1@.0+: અમે આ અ]યાસમા ંઈyરના -(ુ, આપણા ઉ^ારકને જોયા છે ક4 v લોકોએ લોકોની સામAી 

અને ભૌિતક જW=રયાતો માટ4 ચમ<કા=રક ર#તે ?દાન ક8ુê છે. તેમણે ભીડ માટ4 લLન અને ખોરાક માટ4 વાઇન 

આ6યો. અમ ેપણ કોઢવાળા માણસને મöયા અન ેજો8ુ ંક4 ઈGએુ તેના ચમ<કા=રક હ#5લ|ગ પાવરનો ઉપયોગ 

/વા/7યને -નુઃ/થાિપત કય® છે, ઈGનુે સ_દુાયમા ં-નુઃ/થાિપત કયા6 છે, કારણ ક4 ઇGએુ િનરાશાજનક Sવન 

તર#ક4 પોતાની િન|દા અને એકલતા •ૂર કર# છે. આ આગામી વાતા6મા ંઈG ુ?wૃિત પર તેમની સâા અને 

સâા દશા6વ ેછે. 
 

5Q1<%: મા7થી 8: 22-27, માક6 4: 35-41 વાચંો અને fકુ 8: 22-25. 

 • પ=રé/થિત çુ ંછે? 

 • િશhયોએ çુ ંક8ુê? 

 • ઈGએુ çુ ંક8ુê? 

 • ઈGએુ v િશhયોને -છૂÿ ુ ંએ çુ ંહZ ુ?ં 

 

к5.#: 
 

1. ઈGએુ તેમના િશhયોને çુ ંGચૂå8ુ ંહZ ુ ં(fકુ 8:22)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેઓ તેમની હોડ#મા ંબહાર કાઢ4 છે. િશhયો સઢવા જતા હતા <યાર4 ઈGએુ çુ ંક8ુê (}લોક 23 એ)?  

______________________________________________________________________________ 

3. તેઓ સઢવાળ# હતા અને ઈG ુ“ઘી ગયા હતા ãયાર4 એક  વુડ તોફાન, અથવા અ\ડ, અચાનક 

તળાવ પર આåયા હતા. çુ ંથઈ રàુ ંછે તેQુ ંવણ6ન કરો (}લોક 23 બી)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈG ુહíુ çુ ંકર# રYા હતા? ________________________________________________________ 

5. િશhયો ઈGનુ ે!ગે તઓે તનેે çુ ંકહ4 છે (}લોક 24 એ)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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6. તેમનો ડર çુ ંહતો? ______________________________________________________________ 

7. ઇGએુ çુ ંક8ુê (}લોક 24 બી)? ______________________________________________________ 

8. તોફાન _____________________________ અને બધા હતા ____________________________ 

9. ઇGએુ તેના િશhયોન ેçુ ં?ü -છૂºો (}લોક 25 એ)? _____________________________________ 

આ પણ íુઓ મે78 ુ8:26. ____________________________________________________ 

10. તેઓ એકબી!ને çુ ં-છેૂ છે (}લોક 25 બી)? ___________________________________________ 

íુઓ મા7થી 8:27. _________________________________________________________ 

પણ íુઓ માક6 4:41. ________________________________________________________ 

11. તેઓ તેમના િવષે çુ ંકહ4 છે (}લોક 25 સી)? ___________________________________________ 

 

 

.!RB6Sш$: તેથી, પોતાન ેબોટમા ં_કૂો. તે એક અલગ વાતા6 બની !ય છે ãયાર4 આપણ ેપવનની 

ક:પના કર#એ છ#એ vથી બાíુઓ પર તરંગો ઢગલા પડ4 છે. તમાર# બોટન ેqુબાડ# દ4વામા ંઆવી છે અને 

તમાર# બા:ટ4 નોકર# કર# નથી. હક#કતમા,ં તમાર# Äટૂ અને તમારા બોડ#ની ડો:સ તમારા બોટમા ંઆવતા 

પાણી સાથે ન રાખી રYા છે. તમે ગભંીર ભય છે.  
 

1. તમે એ હક#કતથી çુ ંકર# રYા છો ક4 ઈG ુહોડ#મા ં“ઘ ેછે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે માનો છો ક4 તમે qબૂÑુ ંજશો અને તમે તેન ેબચાવવા માટ4 કહો છો. અન,ે તે çુ ંકહ4 છે? 

______________________________________________________________________________ 

ãયાર4 તમે ભયભીત થાવ છો <યાર4 ઈGનુા ?üનો જવાબ ક4વી ર#તે મેળવવો ત ે_}ુક4લ છે. ãયાર4 

તમને qબૂવાથી ડર લાગે છે, <યાર4 તમને ખબર પડ4 છે ક4 તમે તમારા કરતા વx ુબળવાન બની 

ગયા છો. -છૂવામા ંઆવશ,ે "શા માટ4 તમને ગભરાય છે?" થોડ# અનોખા લાગે છે, ત ેનહÇ? થોડો 

Ÿ^ા ધરાવતા åયé'ત તર#ક4 ઉ:લેખ કરવા, અથવા કહ4વાની જWર છે ક4 તમાર# પાસ ેકોઈ િવyાસ 

નથી, તે કદાચ તમને ખોટ# ર#તે રડ4 છે. તમારા િવચારો: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ચાલો સમી3ા કર#એ: ઇG ુબોટ /લીિપ|ગમા ંછે. િશhયો સઢવા જતા હોય છે ãયાર4 અચાનક તેમની 
હોડ#મા ંપાણીને ડäપ કરતી ઝઘડા વ[ચે હોય છે. ઈG ુ“ઘ પર રાખે છે તેઓ qબૂવાના ભયભીત 

છે! તઓે ઈGનુ ેઉઠ4 છે, તેઓ બધાને qબૂી !ય તે પહ4લા ંતેમને બચાવવા માટ4 પોકાર કર4 છે, અને 

તે તેમને -છેૂ છે, "તમાર# Ÿ^ા Vા ંછે?" તેમણે પવન અને મો!નંે ઠપકો આ6યો. બxુ ંશાતં બન ે

છે, જો ક4 કçુ ંથ8ુ ંનથી. અને િશhયો એકબી! પર નવાઈ પાäયા, "આ કોણ છે?" "આ માણસ ક4વો 

છે?" પણ પવન અને પાણી તેમની આÕા પાળે છે. તમારા િવચારો: _______________________ 

________________________________________________________________________ 
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]+XS#(# -.Z: 
1. ચાલો એક 3ણ માટ4 હોડ# ગણાવીએ. તમાર# હોડ# ક4 vમા ંતમે તમાર# !તન ેસઢવાળ# શોધી શક4 

છે? તમાsંુ ઘર અને પા=રવા=રક Sવન? તમાર# નોકર# અને સબંિંધત કાય6? તમાsંુ શેડøલૂ? તમારા 

સબંધંો? તમારા હોડ# ક4 v Sવનના તોફાનોથી ઠોકરવામા ંઆવી શક4 છે? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આપણી હોડ#મા ંકોણ છે તે lલૂી જવાની અમાર# પાસે એક વલણ છે. અમે lલૂી ગયા છ#એ ક4 ઇG ુ

અમારા ઘરમા ંઅથવા અમાર# નોકર# પર છે, ક4 ઈG ુઆપણા સમય અને વ/Zઓુ v અમારા સબંધંો 

પર ùમુલો કર# રYા છે તે !ણ ેછે. ઘણી વખત, િનઃશકંપણ,ે અમે િનરાશામા ંપોકાર#એ છ#એ, "હ4 

?l,ુ અમને બચાવ! અમે qબૂી જઈએ છ#એ! "ãયાર4 Sવન Rwુશ બહાર આવે <યાર4 આપણ ે

સવંેદનશીલ બનીએ છ#એ અને અમે ભયભીત થઈએ છ#એ. ઈGએુ તેમની ?ાથ6નાનો જવાબ 

આ6યો. તેમણ ેપવનન ેઠપકો આ6યો અને મો! ંસ_jુ તરફ શાતં કયા6. ãયાર4 મન ેqબૂણ લાગે છે 

અને ùુ ંqબૂી જવાનો £ ં<યાર4 Sવનની માર# ?િત=&યા çુ ંછે? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ãયાર4 Sવન _}ુક4લ હોય <યાર4, તેમના િશhયોન ેડરની ?િત=&યા કરતા અલગ ?િતભાવ આપવા 

માટ4 બોલાવી રYા છે. અલગ ર#તે જવાબ આપવાની એક મા( ર#ત એ છે ક4 ઇG ુકોણ છે. તેઓએ 

?ü -છૂºો: આ કોણ છે? આ માણસ ક4વા ?કારની છે? _}ુક4લ સમયમા ંક4વી ર#ત ેમાsંુ Sવન અEય 

લોકોને સા3ી આપી શક4 છે, v મને પવન અને તરંગો બનાવે છે અન ેતેQુ ંિનય(ંણ કર4 છે, v એક 

સ-ંણૂ6 શાતં આપે છે, એક ùુ ંજઇ શwંુ £ ંક4 ùુ ંSવનથી ભરાઈ ગયો £ ંઅથવા મને ભયનો અQભુવ 

થયો છે? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ગીતશાª 55:22 આપણને ખાતર# આપે છે ક4 ભગવાન આપણા દર4ક માટ4 કાળS રાખે છે અમને 

યાદ કરાવવામા ંઆવે છે “___________________________________________________” 
 

* _.к )"-0$: ગીતશાª 107: 23-32 વાચંો. ક4ટલીકવાર આપણ ેસ_jુની શ=કતશાળ# પાણી પર એક 

વહાણમા ંવેપાર#ની vમ લાગે છે. 

1. આ પéં'તઓ લગભગ ર4¥જ|ગ સ_jુ પર ઈG ુઅને તમેના િશhયોની વાતા6ની vમ સભંળાય છે. તે 

એÑુ ંલાગે છે ક4 તમે વહાણમા ંહોડ#ને ઉઠાવી લતેા તરંગો પર છો અને પછ# તેને “ડાણોમા ંછોડ# 

દ4વા vવી લાગ ેછે. çુ ંતમ ેક:પના કર# શકો છો ક4 તમ ેZતૂકની આસપાસ ભરાઈ ગયા છો અને 

તમારા Ñ”ુસના Rતે શરાબી åયé'તની vમ ચચંળ છે? 

2. }લોક મા ં28 -sુુષો ભગવાન માટ4 Äમુરાણ અને તમેણ ેતેમને પહTચાડાય! અમે મા ંçુ ંકહ4વા8ુ ંછે 
}લોક 29? _____________________________________________________________________ 
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3. મા ંતેમની ?િત=&યા çુ ંહતી }લોક 30? _______________________________________________ 

4. હíુ પણ, શાતં અને શાતં vવા શPદો તમને çુ ંGચૂવે છે? ક4ટલાકં 5ચ(ો ક4 v આ શPદો સાથ ે

મનમા ંઆવ ેછે? _________________________________________________________________ 

5. વેપાર#ઓ ભગવાનને !ણતા હતા, તેઓએ તેમની _}ુક4લીમા ંપોકાર કય® અને તમેણે તેમન ેતેમના 

તકલીફમાથંી બહાર કાઢºા. તેમણે તોફાન stilled અને તેઓ çુ ંક8ુê?  

એ. વેપાર#ઓ _________________ તેમના ____________________ _________________ 

માટ4ના _______________________, તેમના ંઅ÷lતુ ___________________ માટ4 મQhુયોના 

બાળકો માટ4 (}લોક 31). 

બી. વેપાર#ઓ _______________ લોકોના __________________ મા,ં અને _________________ 

તેમને વડ#લોના _____________________________________________________ (}લોક 32). 

6. વેપાર#ઓ અમને આ પéં'તઓ મા ંયાદ અપાવે છે ક4 આપણ ે

એ. ભગવાન માટ4 આભાર અને 

બી. તેમણ ેçુ ંક8ુê છે દર4કન ેકહો +ારા ઉ†ત અને ?શસંા! 

7. પવનને ઠપકો આપવા માટ4 ભગવાનનો આભાર માનવા માટ4 ક4ટલાકં શPદોનો ઉપયોગ કર# શકાય 

છે અને માર# હોડ#ને ભરાઈ ગયેલા તરંગો çુ ંછે? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ક4ટલીક તકો çુ ંછે vનાથી ùુ ંતેમને 5બરદાવવા અન ે?શસંા કરવા માટ4 "દર4કને ત ેçુ ંક8ુê છે ત ે
કહ#ને" બનાવી શwંુ £?ં ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ùુ ંક4વી ર#તે બી!ઓને ?ો<સા=હત કર# શwંુ અને તેમન ેv કંઇ ક8ુê છે તે બધાને કહ#ને ભગવાનની 

ઉપાસના અન ે?શસંા કરવાની તક આપી શwંુ? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

F"JA$": હ4 ?l,ુ ùુ ંતમાર# પાસે પોકાર કsંુ £ ંઅન ેતમે મને સાભંળો છો. તમે મને મારા ભય અન ે

તકલીફમા ંજવાબ આપો છો અને તમે મને બચાવવા માગે છે તેની આíુબાíુની આસપાસ બxુ ંજ શાતં 

કર#ને મને બચાવો છો. જયાર4 માર# હોડ# કોઈ પણ વ/Z ુસાથે બૉäબબૉડ6 થઈ !ય છે v અરાજકતા, 

_ ૂઝંવણ, હાર અને િનરાશા િવશે લાવે છે, ùુ ંતમને sુદન કsંુ £ ંઅને તમ ેમને બચાવો છો આભાર અન ે

?શસંાની માર# ?ાથ6ના મળેવો. ùુ ંv કંઇ ક8ુê છે ત ેબધાનંે કહો નહÇ. ùુ ંતમને Vાર4ય -!ૂવવાQુ ંબધં કર# 

શwંુ નહÇ માર# નજર અને કાનની તકો ખોલવા માટ4 તમાર# મહાનતા િવશે જણાવÑુ ંઅને તકોનો ઉપયોગ 

કરવો, vમા ંùુ ંઅEય લોકોન ેતે જ કરવા માટ4 ?ો<સા=હત કર# શwંુ. તમારા અસમથ6 ?ેમ માટ4 આભાર ક4 v 

હમંેશા ંસદાય રહ4 છે. ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

84 
 

'"( T 

1@.0+: નાશ કરવામા ંઆવેલ છે:લો •ુ}મન _<ૃ8 ુછે (1 કોરÇથી 15:26). "આભાર ભગવાન! ત ે

આપણન ેઆપણા ?l ુઈG ુ5Ö/ત +ારા િવજય આપ ેછે (1 કોરÇથી 15: 57). "આ શPદો સેEટ પોલ +ારા 

લખવામા ંઆåયા હતા અન ેઈG ુ+ારા શાyત Sવનની આશા આપણન ેસવ6ને ?દાન કર4 છે. આ આગામી 

વાતા6મા ંઆપણે ઈGનુ ેલાજરસ નામના માણસને િવજય આપવા કામ પર જોશો કારણ ક4 તેને _<ૃ8થુી 

Sવન તરફ બોલાવવામા ંઆવે છે. 
 

5Q1<%: વાચંો જોન 11: 1-44. 
 

• _òુય કલાકારો કોણ કોણ છે? 

• ઇG ુકોણ માથા6ને કહ4 છે ક4 તે છે? 

• ઈGએુ માથા6ને çુ ંવચન આ68ુ?ં 

• ઈG ુમાથા6ને çુ ંજોવા ઇ[છે છે? 

 

к5.#: 
1. સમ/યા çુ ંછે (}લોક 1)? __________________________________________________________ 

2. çુ ંછે ઉક4લ (}લોક 3)? ____________________________________________________________ 

3. લાજરસની માદંગી િવષે મા ંઈG ુçુ ંકહ4 છે }લોક 4? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. લાઝરસ અને તનેી બહ4નો સાથે ઈGનુો સબંધં çુ ંહતો (}લોક 5)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેમણે સમાચાર સાભંö8ુ ં<યાર4 ઇGએુ çુ ંક8ુê (}લોક 6)? _________________________________ 

6. ઈG ુયùદુાહમા ંપાછા જવા માટ4 તૈયાર હતા. તે Vા ંહતા (°હોન 10:40)? ___________________ 

7. મા ંતેમણે પોતાના િશhયોને çુ ંકàુ ં}લોક 11? __________________________________________ 

8. મા ંગેરસમજ çુ ંહતી છદંો 12 અને 13? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ઈGએુ કàુ ંક4 લાજરસ _<ૃ8 ુપાäયો હતો (}લોક 14). શા માટ4 તેઓ તેમની પાસ ેજવા માગંતા હતા 

(}લોક 15)? ____________________________________________________________________ 

10. તમે મા ં"તમે િવyાસ કર# શકો છો ક4 vથી" ઇG ુજણાå8ુ ંહZ ુ ંક4, ãયાર4 અથ6 çુ ંછે }લોક 15? _____ 

______________________________________________________________________________ 
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-O+"1$: આ વાતા6ને તેના યોLય પ=ર?ેëયમા ંરાખવા માટ4 આપણે !ણÑુ ંજsુર છે ક4 યોહાનના છે:લા ં

બે ?કરણોમા ંçુ ંથ8ુ ંહZ ુ.ં °હોન 11: 7 મા ંઈG ુGચૂવે છે ક4 હવે યùદુામા ંપાછા આવવાનો સમય છે. જો 

તમે ઈGનુા Sવન અને મ(ંાલયના સમય દરિમયાન યù=ૂદયાને નકશા પર શોધી રYા છો, તો તમન ે

દ53ણમા ંé/થત íુદ4આનો િવ/તાર મળશે. સમWન અન ેગાલીલના ઉâર4 સાથ ેયùદૂ#યાના િવ/તાર 

પેલે/ટાઇનની જમીનનો ઉ‘વ થયો 
 

આપણન ેકહ4વામા ંઆવ ેછે ક4 ãયાર4 ઇGએુ પોત ેદ4વના -(ુ તર#ક4ના દાવાઓ કયા6 હતા, <યાર4 યùદૂ#ઓએ 

તેમને પ7થરોમાથંી પ7થરો પકડ# રાòયો હતો (°હોન 8: 5 9). યWશાલેમમા ંઅEય એક સમય હતો ãયાર4 

યùદૂ#ઓ માનતા હતા ક4 ત ેબદબોઈનો દોષ હતો (જહોન 10:33) અને તેન ેપ7થર આપવાનો ?ય<ન કય®. 

તેમ છતા,ં તેઓ તેમનો _—ુીમા ંનાસી ગયા, ãયાર4 તેઓ તેને જ6ત કરવાનો ?યાસ કય® (°હોન 10:39). 
 

°હોન 10:40 મા ંઅમને કહ4વામા ંઆå8ુ ંછે ક4 ઈG ુયરદનની બાíુમા ંઓળંગીને પાછો ãયા ંયોહાન 

બા@6ત/ત શીખવતા હતા અને બા@6ત/મા આપતા હતા <યા ંપાછો ફય®. યùદુા અને યરદન નદ#ના 

યWશાલેમને ઓળખો v ઉâરમા ંગાલીલના સ_jુમાથંી દ53ણમા ં_તૃ સ_jુ Gધુી વહ4 છે. ઈG ુહવે નદ#ના 

-વૂ6 ભાગમા ંછે, તે /થળ ãયા ંઘણા લોકો તેમની પાસે આåયા (°હોન 10: 40-41). બી! એક શહ4રમા ં

બેથની, મેર#, માથા6, અને લાજરસનો સમાવેશ થાય છે. બેથાનીયા યWશાલમેથી યùદુાહથી ફ'ત બે માઇલ 

છે. 
 

પ7થરવાની ઘટનાઓ અને /થળો v ઇG ુ_સુાફર# કરવામા ંઆવી હતી ત ેશોધવા માટ4 °હોન 11: 7-8 

સમજણ આપશે િશhયો તેમના મા/ટરની ર3ણા<મક હતા. તેથી જ તેઓ યùદુામા ંજવાનો ઈGનુા િનણ6ય 

પર સવાલ ઉઠાવતા હતા. તેઓ પ7થરમારો કરવામા ંઆવે <યાર4 તઓે <યા ંહતા અને પાછળથી પાછા 

જવાની ઇ[છા ન રાખી. બીS બાíુ, ઈG,ુ ãયા ંજવા માટ4 તૈયાર છે, કારણ ક4 બેથાની é/થત હતી, તે /થળ 

ãયા ંતેમના િમ(ોને તેમની જWર હતી યોહાન 11:16 મા ંઆપણે વા[ં8ુ ંછે ક4 થોમસ એ છે ક4 vણ ેબાક#ના 

િશhયોને ઈG ુસાથે જવાQુ ં?ો<સાહન આ68ુ ંહZ ુ,ં ભલે તે _<ૃ8નુો અથ6 થાય. 
 

F&#@7+" F[%: 
 

1. અમે માથંી ઈGનુી સેવા િવષે çુ ંશીòયા યોહાન 11: 7-8? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. જો ùુ ંઇG ુ5Ö/તનો અQયુાયી £,ં તો આ પéં'તઓ લોકો અને /થળો ãયા ંપાછા મ(ંાલય રફ છે મને 

પાછા જવા િવશ ેમને શીખવે છે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. çુ ંùુ ંતૈયાર £ ંઅન ે/વયનં ે_<ૃ8 ુપામે તે માટ4 ઈyરના દ#કરાને મ=હમા આપવા માટ4 તૈયાર £ ં

(જહોન 11: 4)? તમારા િવચારો: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

'"( V 

-h+"5 (સાથે ચાf ુરાખો જહોન 11:17): 
1. એ સમય Gધુીમા ંઈG ુબેથાનીયા Gધુી પહT[યા, v પહ4લાથી જ ?ગટ થઈ ગયો હતો (}લોક 17)? 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈG ુઅને તેમના િશhયો યરદન નદ# પારથી ગયા હતા. યWશાલેમમા ંમા( થોડા જ માઇલ •ૂર, v 

પહ4લેથી જ મેર# અન ેમાથા6  ને =દલાસો આપ ેછે(}લોક 19)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ãયાર4 સમાચાર માથા6 પહTચે છે ક4 ઇG ુઆવી રYા છે તેણે çુ ંક8ુê (}લોક 20)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

મેર#એ çુ ંક8ુê? __________________________________________________________________ 

4. માથા6 ઈGનુે મળવા બહાર ગઈ અને તણેે çુ ંકàુ ં(}લોક 21)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. માથા6 Éદય ?થમ બો:યા (}લોક 21) અને પછ# તેમની Ÿ^ા (અFયાય 22) બો:યા. તેણે િવyાસમા ં
çુ ંકàુ?ં ________________________________________________________________________ 

6. ઇGએુ તેન ેçુ ંકàુ ં(}લોક 23)? _____________________________________________________ 

7. માથા6એ çુ ંસાèુ ંકàુ ં(}લોક 24)? ___________________________________________________ 

િવyાસથી માથા6ને çુ ંિવyાસ હતો? __________________________________________________ 

8. મા ંઈG ુએક ગહન િનવેદન બનાવે છે }લોક 25. તેમણ ેપોતાના િવશ ેçુ ંકહ4 છે?  ______________ 

______________________________________________________________________________ 

9. vઓ તેમનામા ંમાને છે તે િવશે તેઓ çુ ંકહ4 છે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. પછ# }લોક 26 બી મા ંઈGએુ માથા6ને ગભંીર ?ü -છૂºો. તે તેના çુ ં-છેૂ છે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. માથા6 v સાèુ ંહોવાQુ ંમાનવામા ંઆવે છે તેના ગહન åયવસાય çુ ંછે (}લોક 27)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

F&#9/W/: હમણા ંçુ ંથ8ુ ંછે? થોડાક =દવસો પહ4લા,ં ઈGનુે મö8ુ ંક4 તમેના સારા િમ( લાઝાર ગભંીરપણ ે

બીમાર હતા. બેથાનીને દોડવાને બદલ,ે ઈGએુ થોડા =દવસો પછ# જોડ6નની -વૂ6 બાíુએ wચૂ કર#. લાજરસ 

હવે મરણ પાäયો હતો એ !ણીન ેતે તેના િશhયોન ેકàુ ંક4 લાજરસ “ઘી ગયો છે અને તે બેથાનીઆન ે
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!Nતૃ કરવા માટ4 જતો હતો. અલબâ, િશhયો એÑુ ંમાને છે ક4 લાજરસ આરામ કર# રYો હતો અન ેuૂંક 

સમયમા ંજ આવશ,ે પણ ઈGએુ /પhટ બોલીને કàુ ંક4 "લાજરસ મર4 છે." 
 

તેઓ બથેાની !ય <યાર4 તઓે લાજરસ ચાર =દવસ કબરમા ંછે ક4 v શોધી યùદુ# િમ(ો અને પડોશીઓ 

તેમને આરામ કરવા માટ4 મરે# અને માથા6 સાથે ભેગા થયા હતા, પરંZ ુãયાર4 માથા6ને ખબર પડ# ક4 ઈG ુ

આåયા છે <યાર4 તે તેને મળવા બહાર !ય છે. 
 

1. તમે çુ ંિવચારો છો ક4 તમે એવા કોઈને v કહ4શો ક4 તે એક સારો િમ( છે, પરંZ ુચાર =દવસ પછ# çુ ં

દ4ખાય છે? 

2. તમે çુ ંમાનો છો ક4 તમે vને !ણતા હતા તેન ેતમ ેકહો છો અન,ે હક#કતમા,ં મરણ પામેલા      

(fકુ 7: 11-17)? 

3. ક6તાનùમુના પોતાના -(ુને તેની માદંગીમાથંી પાછા ફરવાQુ ંઅને Sવતં રહ4વાQુ ંકહ4શે, તેના 
જણાåયા પછ# તમે çુ ંકહ4શો? (યોહાન 4: 43-54) પણ એણે !હ4ર ક8ુê નથી ક4 તમારા ભાઈને સાજો 

થઈ જશે. ãયાર4 તમ ેમોક:યો મેસેEજર પાછો ફય®? 

4. માથા6ના •ુઃખ તેમના Éદયમા ંકરવામા ંઆåયા ંહતા ંતણેીની લાગણીઓ અને લાગણીઓ િનhઠાવાન 

અ5ભåયé'તઓ હતી vણે આ તીÆ પીડા દશા6વી હતી. અમે બધા <યા ંનથી આåયા? અમારા 

Sવનમા ંકોઈક આપણા _<ૃ8મુાથંી અમને લેવામા ંઆવ ેછે અને અમ ેમાનીએ છ#એ, "જો તમ,ે 

ભગવાન, <યા ંજ હોત તો ..." જો ફ'ત ... જો મા( ... જો મા( ... Éદય એ જ /થળ છે ãયા ંઆપણે 

આપણી પોતાની લાચારતાથી સભાન છ#એ _<ૃ8 ુસાથે પ=રé/થિત. 

5. માથા6Q ુ ંÉદય •ુઃખથી ભર4fુ ંહZ ુ,ં પરંZ ુઈG ુતેને “ચી વા/તિવકતાથી ઉઠાવી લેવા ઇ[છતા હતા, v 
વા/તિવકતા તેની Ÿ^ા !ણતા હતા તે સાèુ ંહZ ુ.ં તેમણે તેને યાદ કરાå8ુ ંક4 તેના ભાઈ ફર# ઊઠશે. 

તેની Ÿ^ા !ણતા હતા. 

 એ. તેઓ ઇ[છતા હતા ક4 તમેને ખબર છે ક4 ત ેએક છે v -નુsુ<થાન અને Sવન છે. 

બી. તે ઇ[છતા હતા ક4 તે !ણશ ેક4 v åયé'ત તેનામા ંમાને છે તે Sવશે (-નુsુ<થાન), ભલે ત ે

(શાર#=રક ર#તે) _<ૃ8 ુપામશે 

સી. તે ઇ[છે છે ક4 ત ે!ણશ ેક4 v åયé'ત Sવે છે અને તેનામા ંિવyાસ કર4 છે તે કદ# મરશે નહÇ 

(શાyત Sવન). 

6. Ÿ^ામા ંમાથા6 પછ# કહ# શVા, "ùુ ંમાQુ ં£ ંક4 Z ુ ંઈyરના દ#કરા, Zુ ંજ જગતમા ંઆવનાર 5Ö/ત છે." 

•ુઃખના સમયે અને •ુ: ખના સમય,ે આપણે પણ, ગહન ઘોષણા આપી શક4 છે, "ùુ ંમાQુ ં£ ંક4 Z ુ ંજ 

5Ö/ત છે, દ4વનો દ#કરો, v જગતમા ંઆવવાનો હતો!" 
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-.Z: 
 

1. ãયાર4 તમાર# અપે3ાઓ િનરાશ કરવામા ંઆવી છે? કોઈ તમને નીચે દો છે? çુ ંભગવાન શાતં 

લાLયો છે, તે પણ ગેરહાજર છે, અ<યતં _}ુક4લ સમય દરિમયાન અને તમારા Éદયને એÑુ ંલાL8ુ ંછે 

ક4 તે ખાલી રદબાતલમાથંી ÄમૂાÄમૂ કર4 છે? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. જો ઈGએુ તમને કàુ ંહZ ુ ંક4, "ùુ ં-નુsુ<થાન અને Sવન £.ં v åયé'ત મારામા ંિવyાસ કર4 છે, તે 

Sવે તો પણ Sવશ;ે અને v કોઈ Sવે છે અને મારામા ંિવyાસ કર4 છે ત ેVાર4ય મરણ પામે નહÇ, 

"તમે તેના ?üનો જવાબ ક4વી ર#તે કરશો:" çુ ંતમે એમ માનો છો? " _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આ વાV સમા6ત: ùુ ંમાQુ ં£ ંક4 તમ,ે ઈG,ુ છે ... ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

'"( Y 

-!B%к.< (સાથ ેચાf ુરાખો °હોન 11:28): 
 

1. માથા6 ઘર4 પાછો ફય® અને મેર#ને કàુ ંક4 ___________________________ તેના માટ4 -છૂતી હતી. 

મેર#નો જવાબ çુ ંહતો (}લોક 29)?__________________________________________________ 

2. મ=રયમ સાથે v યùદૂ#ઓ હતા તે Vાથંી થતી હતી (}લોક 31)? ___________________________ 

3. મ=રયમ çુ ંકહ4 છે ãયાર4 તણેે ઈG ુજોયો (}લોક 32)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ãયાર4 ઈGએુ મેર#ની રડતા જોયા <યાર4 તે ____________________ __________________ તેમના 

______________ અને _______________ ___________________________ (}લોક 33) મા ંજો8ુ.ં 

તેમણે çુ ં-છૂÿ ુ ં(}લોક 34)? _______________________________________________________ 

5. કલમ 35 જણાવ ેછે ક4 ઈG ુ______________________. ઈGનુા •ુઃખ, તેના úG,ુ ક4ટલાકં યùદુ#ઓ 

સાથે વાતચીત (}લોક 36) çુ ંહતી? _________________________________________________ 

6. બી!ઓની ?િત=&યા çુ ંહતી (}લોક 37)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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F&#9/W/: 
 

1. ઈG ુહવે બેથની બહાર આåયા છે મે78 ુv •ુઃખમા ંએટલી બગડ4 છે ક4 ãયાર4 ત ેઝડપથી યùદુ#ઓને 

મળવા !ય છે, v તેના મનાય છે ક4 તણેી <યા ંશોક કરવા કß/તાન માટ4 છોડ# છે (}લોક 31). તેના 

બદલ,ે તે સીધી ઈGમુા ં!ય છે થોડા જ િમિનટમા,ં મેર#એ ઈG ુસાથે v શPદો કYા હતા એ જ શPદો 

છે, ãયાર4 માથા6એ તેની સાથે મöયા <યાર4 ફર#થી, Éદયના શPદો કહ4 છે, "જો તમ ેઅહÇ હોત તો!" 

2. અમારા Éદય •ુઃખ મા ંપડ4લા મળ#. તે બધા માનવતા માટ4 સામાEય છે અને તે ઇG ુછટક# ન હતી 
એક માણસ તર#ક4, તે પણ રડ# પડ¨ા (}લોક 35) અન ેãયાર4 તે કબર (}લોક 38) મા ંઆåયો <યાર4 

તે “ડ4 ફર#થી ખસેડવામા ંઆåયો. કß/તાન એ ?વશે+ાર તરફ મોટા પ7થરની એક Nફુા હતી. 

}લોક ઓવરન ેRતે 38 તમ ેશPદ ?વેશ પછ# &ોસ સદંભ6 હોઈ શક4 છે. G5ૂચબ^ સદંભ®મા ંમે78 ુ

27:60, માક6 16: 3, fકુ 24: 2, અને / અથવા યોહાન 20: 1 નો સમાવેશ થાય છે. આ બધા સદંભ® 

કબરની સામે _કૂવામા ંઆવેલા પ7થરની વાત કર4 છે vમા ંઇGનુ ેતેમના _તૃદ4હન ે&ોસમાથંી •ૂર 

કયા6 પછ# _કૂવામા ંઆå8ુ ંહZ ુ.ં 

તેમના િમ( લાજરસ કરતા ંવધાર4 માટ4 ઈGનુો શોક હતો? ઈG ુમાટ4 મોuંુ 5ચ( çુ ંહZ ુ?ં _તૃ શર#ર, 

કબર, અને પ7થરQુ ંિનરાકરણ çુ ંહZ ુ?ં _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કદાચ તમે એદન બાગ (ઉ<પિâ 2:17) મા ંઆપવામા ંઆવેલી આદ4શને યાદ કર# શકો છો. 

ભગવાન çુ ંકહ4 છે? ________________________________________________________ Wમી 

5:12 આપણન ેયાદ કરાવે છે ક4 ____________ ___________ ને ________________ મા ંલાåયા. 

બધાએ પાપ કયાê છે. Wમી 5:15 આપણન ેયાદ અપાવ ેછે ક4 ઈyરના ___________________ એ 

______________ ના ___________ +ારા તે એક માણસ, _______________________________ 

_______________ અને __________________ માટ4 ___________________________________ 

+ારા ભેટ તર#ક4 આåયા હતા! 

4. çુ ંઈG ુતમને અને મારા માટ4 •ુ: ખના úG ુપણ આપી શVા છે? _<ૃ8 ુઅમારા માટ4 ઈyરની 

યોજના નથી. હíુ Gધુી પાપ લાવવામા ં_<ૃ8 ુઅન ેમાણસ પોતાની !તને બચાવવા ની 

િનરાશાજનક é/થિત તમારા િવચારો: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

]+"+"! (સાથે ચાf ુરાખો °હોન 11:39): 
1. ઈG ુકાય6 કરવા માટ4 તૈયાર હતા. મા ંતેમનો આદ4શ çુ ંહતો }લોક 39? ______________________ 

2. પરંZ ુમાથા6મા ંએક ઉમેરવા માટ4 "પરંZ"ુ છે તનેી 5ચ|તા çુ ંછે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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નTધ: ઈGનુ ેકહ4વામા ંઆå8ુ ંહZ ુ ંક4 લાજરસ કબરમા ંચાર =દવસ રYો હતો ãયાર4 ત ેનગર આåયા 

હતા. યùદૂ# લોકો માનતા હતા ક4 (ણ =દવસ પછ# åયé'તના આ<માએ શર#ર છોડ# દ#xુ ંહZ ુ.ં 

બેથાનીઆમા ંઆવવા માટ4નો ઈGનુો િવલબં એ હક#કતને િનિ´તપણે િનિ´ત કર4 છે ક4 લાજરસ 

ખર4ખર _<ૃ8 ુપાäયો હતો અને તેમQુ ંશર#ર 3ીણ થવાQુ ંશW થ8ુ ંહZ ુ.ં 

3. ઇG ુમાથા  çુ ંયાદ કર4 છે(}લોક 40)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેઓ પ7થરને •ૂર લઈ ગયા અને <યારબાદ ઇGએુ તેમના િપતાને હમંેશા ંતેમને સાભંળવા બદલ 

આભાર માEયો. શા માટ4 તમેણે આ કàુ ં(}લોક 42)? ____________________________________ 

5. ?ાથ6ના કયા6 પછ#, ઈGએુ બહાર કàુ:ં "______________________________________________!" 

6. _તૃ માનવી પાલન અને બહાર આåયા! તેમના દ4ખાવQુ ંવણ6ન કરો (}લોક 44). _____________ 

________________________________________________________________________ 

7. ઇGનુી આÕા çુ ંહતી (}લોક 44 બી)?  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

@.RB6Sш$: ઘણા વષ® પહ4લા એક =ફ:મ ડ4ડ મેન વોકÇગની હકદાર હતી. આ લગભગ j}યQુ ંવણ6ન 

કરશે એ નTધÑુ ંરસ?દ છે ક4 આ કલમ વાચંી નથી થતી ક4 લાજરસ બહાર આåયો, પરંZ ુv માણસ _<ૃ8 ુ

પાäયો હતો ત ેબહાર આåયો. તે 5લનનના તમામ /U#6સ સાથે બધંાયલેો હતો vણ ેતેના શર#રને તેના _તૃ, 

સડ¨ા અને સડોમા ંહાલત Gધુી મયા6=દત રાખી હતી. એક કપડા પણ તેના ચહ4રા આસપાસ આવ=રત હતી. 
 

કબરના કપડાનંે •ૂર કરવા માટ4 çુ ંબનવાQુ ંહZ ુ?ં તમે કબરના કપડા હ4ઠળ çુ ંશોધી શકો છો તે િવશ ેતમે 

થોડો અચો\સ છો? અથવા, કદાચ તમે મ=રયમ અન ેમાથા6 vવા આZરુતાથી તમારા ભાઈને મરણની 

Nલુામીમાથંી _'ુત થવામા ંમદદ કર# હોત. કદાચ તમે એક ?ે3ક બનવા માગંતા હોવ v બધા પર ચાલે 

છે તે લવેાનો ?યાસ કરો છો. çુ ંતમન ેઆ´ય6 થશ ેક4 આ માણસ કોણ છે v સડોન ેશબ સાથ ેવાત કર# 

શક4 છે અને તેના માટ4 Sવન લાવી શક4 છે? તમે આ નાટકમા ંVા ંછો? તમે çુ ંિવચાર# અને çુ ંકરશો? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

-.Z: 
 

1. તેમના િપતાની ઇGનુી ?ાથ6ના એવી હતી ક4, <યા ંઊભેલા લોકો માન ેછે ક4 તમેના િપતાએ તેમને 
મોકલી હતી. તમે ç ુિવચારો છો, તમને ç ુલાગે છે? çુ ંલાજરસને _એૂલામાથંી ઉઠાડવાની ઇGનુા 
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ચમ<કારથી તમે એÑુ ંમાનો છો ક4 ઇG ુઆપણા આ<માઓને Sવન આપે છે? ઈyર, િપતાએ પોતે 

ઈGનુે કàુ ંહZ ુ ંક4, "ùુ ં-નુsુ<થાન અને Sવન £?ં" ફર#થી, તે અમને ?ü -છેૂ છે: çુ ંતમે આ માનો 

છો? તમારા િવચારો: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આપણામાથંી ઘણા કબરના કપડા ંપહ4યા6 રહ4 છે. ઈG ુઇ[છતા હતા ક4 કબરના કપડા ંકાઢ# લીધા ં

vથી લાજરસ _'ુત થઈ શક4. "કબરવાળા કપડા"ં çુ ંછે v તમ ેપહ4યા6 છે અન ેતે તમને અને 

અEયને યાદ કરાવતા છે ક4 તમે _'ુત નથી, Sવતં રહ4વા માટ4 છોડ¨ા નથી. તે lતૂકાળની યાદો 

હોઈ શક4 છે v તમે કર# છે અથવા v વ/Zઓુ તમ ેકર# છે. કદાચ ત ેSવન Sવતા ભયભીત છે, 

બહાર જવા અને _'ુત અન ેસાહિસક રહ4વા માટ4 ભયભીત છે કારણ ક4 કોઈક અથવા કંઇ તમને 

શPદોથી ભયાવહ કર4 છે v તમને યાદ છે ક4 તમે અGરુ3ા, લ તુા, અથવા એકલતાના ગભંીર 

કાપડ પહ4યા6 છે. કબરવાળા કપડા ંv તમે તમારા Sવનમાથંી •ૂર કરવા માગંો છો તે çુ ંછે? _____ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને, તે કોણ છે, v તમને _'ુત કરવામા ંસહાય કર# શક4 છે? લાજરસના હાથ અને પગ લપેટવામા ં

આåયા ંહતા,ં તેનો ચહ4રો પણ તેમન ેSવતં રહ4વા માટ4 મદદની જWર હતી કોણ કોણ છે v તમન ે

Sવતં બનાવવામા ંસહાય કર4 છે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ત÷ન કદાચ તમે !ણો છો ક4 ક4ટલાક લોકો કબરના કપડા ંપહ4યા6 છે અને "Sવતં" _તૃ Sવન 
Sવે છે. કોણ ખાસ કર#ને કોઈ એવી åયé'ત હોઈ શક4 ક4 તમે ઇ[છ#એ ક4 ત ેપોતાની /વત(ંતાના 

Sવનને "કß/તાન" માથંી બહાર કાઢ4 અને છોડાવશ?ે ___________________________________ 

5. કઈ ર#તે ભગવાન તમાર# કબરના કપડા ંલઇને અનબાઉEડ રહ4વા માટ4 તેમન ેઉપયોગ કરવા માટ4 
ઉપયોગ કર# શક4 છે? _____________________________________________________________ 

 

 

!6!%@.N6ш$: °હોન 11:25 અન ે26 છદંો છે ક4 v તમે પહ4લાથી જ !ણી શકો છો પરંZ ુજો નહÇ, તેમને 
ઇEડ4'સ કાડ6 પર લખો અને તમાર# મેમર# લાઇßેર#મા ંઆ શé'તશાળ# શPદો ઉમેરો °હોન આ ગો/પલે 

લò8ુ ંશા માટ4 યાદ રાખો °હોન 20:31 અમને યાદ અપાવે છે ક4 આ બધી બાબતો લખવામા ંઆવી છે vથી 

તમે માનો ક4 ઈG ુઇG,ુ ઈyરના -(ુ છે, અને એમ માને છે ક4 તેના નામથી તમે Sવન મેળવી શકો છો. 

યોહાન 11 મા ંઈG ુ/પhટપણે કહ4 છે ક4 ત ે-નુsુ<થાન અને Sવન છે! તેમણ ેતેમના Sવન માટ4 &મમા ં

આ6યો ક4 અમે Sવન શાyત હોઈ શક4 છે. આ શPદો આપણા માટ4 એકલા નથી. આપણે એવી •ુિનયામા ં

Sવીએ છ#એ v આશા અન ેવચનના શPદો માટ4 ઝખંના છે. તમે આ શPદોથી પ=ર5ચત થયા પછ# તેમન ે

અEય લોકો સાથ ેશેર કરો. અEય લોકો સાથ ેશેર કરો ãયાર4 તેઓ _<ૃ8 ુપામલેા િ?ય åયé'તન ેNમુાવ ેછે. 

ãયાર4 િમ(ોને નોકર# Nમુાવવી હોય અથવા /વ6ન અj}ય થઈ !ય અથવા સબંધંો _<ૃ8 ુપાäયા હોય <યાર4 

તેમને શેર કરો. 
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F"JA$": ?l ુઈG,ુ જો તમ ેકોણ છો, તમે કહો છો, તો પછ# ùુ ંતમને કહ#શ ક4 ùુ ંિવyાસ કsંુ £.ં ùુ ંSવન 

ઇ[છા ùુ ંભગવાનથી મળેલી wૃપાની ભેટ માટ4 આપની wૃતÕતામા ંમાsંુ Sવન Sવવા માNંુ ં£ ં(Wમી 5:15) 

v તમાર# પાસેથી આવે છે. ùુ ંક:પના કર# શwંુ £ ંક4 તમે મારા Sવનની કબરની બહાર ઊભા છો. ùુ ંતમને 

રડતા ંજોµ £ ંકારણ ક4 તમ ેમાર# બાધંીત é/થિતને •ુઃખાવો છો. ùુ ંતમને બહાર આવવા અને Sવતં રહ4વા 

માટ4 આમિં(ત કરતો એક મોટ4થી વૉઇસમા ંબોલાવી રYો £!ં ઇG,ુ માર4 તમને અન ેતમારા લોકોની 

સમાજની જWર છે v મન ેબાધંી છે તે •ૂર કરવા માટ4 છે. ùુ ંમાર# !તન ે_'ુત કર# શકતો નથી માર# 

?ાથ6ના સાભંળવા બદલ આભાર. _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5!"1$: ?ે=રત યોહાને લò8ુ,ં "ઈGએુ પોતાના િશhયોની હાજર#મા ંબી! ઘણા ચમ<કા=રક સકં4તો આ6યા ં

... પરંZ ુઆ લખવામા ંઆવ ેછે ક4 તમ ેએÑુ ંમાનો છો ક4 ઇG ુ5Ö/ત છે, ઈyરના -(ુ, અને તે માન ેછે ક4 

તેના નામમા ંતમ ેSવન મળેવી શકો છો. . "આ અ]યાસમા ંઆપણે ઈG,ુ ઉ^ારક, ?િતબ^ મસીહ, 5Ö/તને 

રíૂ કયા6 હતા. તેમના નામોએ અમને કàુ ંક4 ત ેકોણ હતો અને શા માટ4 તે િશ3ક, ઉપદ4શક અને ઉપશામક 

તર#ક4 રહ4વા માટ4 એક માણસ તર#ક4 આåયા હતા અન ેછેવટ4, તે આપણા તારનાર અને ર#ડ#મર તર#ક4 શા 

માટ4 /વે[છાએ સહન કર# અને _<ૃ8 ુપાäયો. તેQુ ંનામ ઈäQએુલે !હ4ર ક8ુê ક4 તે આપણા ભગવાન છે vણે 

આપણા માટ4 SવÑુ ંઅન ેરહ4વાQુ ંપસદં ક8ુê, તેમના લોકો. મેગી, િસમેઓન અન ેઅ†ા vવા લોકો !ણે છે ક4 

તે કોણ હતો અને શા માટ4 તે આåયા. તેઓ તેને !હ4ર કર4 છે ક4 તેમના િપતાની આÕાપાલન કરનાર 

ઇઝરાયલન ેપાપના સâા અને íુલમથી ઈyરના લોકોને બચાવશે. 

-òુત વયના ઈGનુી vમ તમેના માણસોના માછ#મારો બનવા માટ4 તેમને શીખવવા માટ4 બાર માણસોને 

અQસુરવા માટ4 તેમના મ(ંાલયની શWઆત કર#. તેઓ િવિવધ /થળોએ શીખવતા હતા, સભા/થાનોમા ં

ઉપદ4શ કરતા હતા અને દર4ક ક:પનીય માદંગી અન ેરોગથી લોકોન ેસા! કયા6 હતા. તેમણે તમેની 

ઉદારતા િવષે શીખી ãયાર4 તેમણે પાણીને વાઇનમા ંબદ:8ુ,ં ãયાર4 તેમણે ર'તિપâ સાથે માણસને સાજો 

કય® અને પાચં હ!રને ખવડાåયો, ?wૃિત ઉપરની તેમની સâાના કારણે તેમણ ેતોફાનને શાતં ક8ુê અને 

ãયાર4 તેમણે લાજરસન ેબોલાåયો, કબરમાથંી આ અને અEય ચમ<કા=રક સકં4તો તેમણે કયા6 છે પરંZ ુઆ 

લખવામા ંઆવે છે ક4 તમ ેએÑુ ંમાનો છો ક4 ઇG ુ_____________________ (મસીહ), ________ _______ 

___________ છે અને તે માનતા હોય ક4 તમને ______________________ મા ં____________ હોઈ શક4. " 

તે આપણને એ જ ?ü -છેૂ છે ક4 તેમણે તેમના િશhયોને =દLદશ6ન ક8ુê: "તમે કહો છો ક4 ùુ ંકોણ £ ં(મે78 ુ

16:15)?" તે આv તમન ે-છેૂ છે તમારો જવાબ çુ ંછે? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ખર4ખર, તે ઈyરના -(ુ અને આપણા ઉ^ારક છે! 
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સમી3ા કરો 
 

-9'$-.$! તમે અ]યાસ -ણૂ6 કય® છે દ4વના -(ુ, અમારા ઉ^ારક તમ ેઈGનુા ક4ટલાકં નામો અને તેનો 

અથ6, ઘણા ચમ<કારો v ઈG ુ+ારા કરવામા ંઆåયા છે અને લોકોમા ંઈGનુી વધતી જતી લોકિ?યતા અન ે

યùદૂ#ઓ તરફથી તેમના િવરોધથી પ=ર5ચત થયા છો. અમે ઈGનુા દયા§ Éદય અને તેમના િપતાની ઇ[છા 

?માણે કરવાની તેમની ઇ[છા શીòયા. હવે, સમી3ા કરવાનો સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર#3ણ નથી, 

ફ'ત તમને અન ેતમાર# ?ગિતની ખાતર# કરવાની તક છે, કારણ ક4 તમે આ આકષ6ક ?વાસ ચાf ુરાખો v 

તમારા Sવનને આકાર આપી રàુ ંછે. vમ vમ તમે અ]યાસ કરો છો તેમ તમે કથાઓના હક#કતો અને 

ભગવાન અન ેમાનવ!ત િવશેના સ<યો શીખી રYા ંછો. આ  મી સદ#મા ંતમારા Sવનમા ંહક#કતો અને 

સ<યો ક4વી ર#તે લાN ુપાડવાના ંછે તે તમે શોધી 21 રYા છો.  
 

 

1. ઈGનુા નામો યાદ કરાવો. કયા નામ તમારા માટ4 ખાસ કર#ને અથ6-ણૂ6 છે? શા માટ4? ____________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. મ(ંાલયને ખરા અથ6મા ં/વીકાય6 åયé'તના Sવનમા ંતમે કઈ સમજણ મળેવી છે? મ(ંીમડંળ િવશ ે

બોલતી વખતે ઈGએુ (મા<થી 10:38) કયા શPદનો ઉપયોગ કય® હતો? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અમે v ચમ<કારોનો અ]યાસ કય® હતો તે çુ ંહતા? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ડ#. ___________________________________________________________________ 

 ઈ. ____________________________________________________________________ 

4. આ વાતા6ઓમાનંા દર4કમા ંતમે v શીòયા છો અથવા તેના િવશે યાદ છે ત ેિવશે કંઈક ઓળખો v 

તમે તમારા Sવનમા ંએક#wૃત કરવા માગો છો: 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ડ#. ___________________________________________________________________ 
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 ઈ. ____________________________________________________________________ 

 

5. જો ઈG ુતમને -છેૂ ક4 "તમ ેમને શા માટ4 અQસુર# રYા છો," તો તમે çુ ંિવચારો છો? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. °હોન ગો/પેલ °હોન ર4કોડ6 સાત "ùુ ં£"ં િનવેદનો, િનવેદનો ઈG ુપોતે િવશ ેકહ4 છે. તેમ છતા ંઅમ ે
બધા પર /પશ6 ન હતી તેમ છતા ંઅમે v ક8ુê તે સમી3ા કરવા માટ4 સમય કાઢો અને શીખવાનો 

આનદં માણો, અEયને યાદ રાખો: 
 

7. એ. °હોન 6:35 - ùુ ં£ ં______________________________________________________ 
8. બી. °હોન 8:12 - ùુ ં£ ં______________________________________________________ 

9. સી. યોહાન 10: 7, 8 - ùુ ં£ ં___________________________________________________ 

10. ડ#. °હોન 10:11 - ùુ ં£ ં______________________________________________________ 

11. ઈ. °હોન 11:25 - ùુ ં£ ં______________________________________________________ 

12. એફ. °હોન 14: 6 - ùુ ં£ ં_____________________________________________________ 

13. S. યોહાન 15: 5 - ùુ ં£ ં_____________________________________________________ 

 

j&#! @5k1<%l: તે ખર4ખર કોણ છે તેની શોધમા ંઉગાડવામા,ં અમે હવે ઈG,ુ ઈyરના -(ુ, અમારા 

તારણહાર િવશે વx ુ!ણવા માટ4 તૈયાર કરવામા ંઆવી છે, v અમારા _éુ'ત માટ4 મોકલવામા ંઆåયો હતો. 

ઇG ુઅમાર# આશા છે અન ેઆ માટ4 અમે તેને અમારા આભાર અને વખાણ આપ ેછે. 
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વધારાની આqુઅવ§ં જોડાણ બાઇબલ અ]યાસ ડાઉનલોÃસ કોઇ પણ ખચ6 પર ઉપલPધ છે. 

મ(ંાલય વેબ સાઇટ ની _લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંક6 =ટફની: admin@crosscm.org 

 


