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

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

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

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

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

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

વપરાયેલ બધા હકો અમાર# પાસે રાખેલા છે. 

 

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

પરવાનગીની જVર છે. 
 

ઇનકવેલ 87એ8ટવ ?ારા 8ડઝાઇન. 

 



3 
 

ш9 !N -O9> )4  
તમે તમારા Qવનના બાક#ના ભાગન ેઆકાર આપનાર એક સાહસ પર કામ શV કર# રXા છો. તમાર# સફર 

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

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

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

1. આ બાઇબલ અ\યાસ એકમ:“ઈbરની શોધ, અમાcંુ Bયેય” 

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

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

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

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

3. પેન અથવા પoિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇAડ):સ કાr્Iસ 

 

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

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

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

wુશળતા િવકસાવવા અને તમને વx ુિવbાસ ધરાવતી બાઇબલ િવyાથz બનાવવા માટ) રચવામા ંઆવી છે. 

www.crosscm.org પર 7ોસ કને:ટ વેબસાઇટ પર બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચI ક) “ઈbરની શોધ, અમાcંુ 

Bયેય”. જો ક) આ અ\યાસની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, તો દ)વના વચન, અવર Nલેિસ{ગનો અ\યાસ 

કરવામા ંસફળતા માટ) આવ|યક નથી. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çદય 2વીકારÉુ ંશક) આ બાઇબલ વાતાIઓ તમે તેમના 0<ુ ઈC ુ*Ñ2ત, અમારા ભગવાન અને ઉ]ારક ?ારા તમને 

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

સપંાદકની નRધ: 2પiટતા માટ), ક)પીટલાઈÖડ સવIનામનો સદંભI ભગવાન એટલે ક) ... "તેમણે કáુ ંહY ુ.ં 
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:થમ <ણ પાઠ તમ ે<ણ નવા કરારના બાઇબલ અ(રો રàૂ કરવામા ંઆવશે. આ લોકોમાનંા દર)ક પાસે 

ઈC ુસાથે ગાઢ સબંધં હતો. નીકોદ)મસ એક ફરોશી હતો, Éમુન એટ ધ વલે એક સમVની હતો, અને 

ઝાકાઇસ એક ટ):સ કલે:ટર હતો. આ <ણ âયä:તઓ ઈbરના રાãય માટ) અશT ઉમેદવારો હતા પરંY ુઆ 

<ણેય âયä:તઓએ ઇCનુી શોધ કર# હતી અને તેમની åજ{દગી હમંેશા ંબદલવામા ંઆવી હતી. તેમની 

કથાઓ સાભંળો તેમની પ8રä2થિતઓમા ંદાખલ થાઓ અને àુઓ ક) ઈC ુતેમને શાbત Qવનની CવુાતાI 

લાવવામા ંઆનદં આપે છે. 
 

છે.લા <ણ પાઠોમા ંતમે ઇCનુે વાતાIકાર તર#ક) જોશો. ઈCએુ ઉ7Cકુતાથી એકઠા કયાI અને તેમની ઉપદ)શો 

સાભંળેલી v લોકો માટ) આBયાå7મક સ7યો વાતચીત એક સાધન તર#ક) ઉપયોગ કર) છે ભગવાન શNદ માટ) 

<હણશીલ હોવા િવશે શીખવવા માટ) ઈCએુ બીજ વેરિવખેર v ખેrતૂ વાતાI જણાâLુ.ં બી!ઓને દયા 

દશાIવવા િવશે શીખવવા તમેણે Kડુ સમ8રટાનની વાતાI શીખવી. અન,ે ભટકાવનારાઓ માટ) િપતાના 

અિવરત :ેમ િવશ ેશીખવવા માટ) તેમણે પોતાના 0<ુન ેઘર) પરત ફરવા માટ) :ેમ0વૂIક રાહ જોઈ રહ)લા 

િપતાની વાતો કહ# હતી. 
 

ઈCનુી વાતો અન ેસાભંળો, vમ ક) ચાર ગો2પેલ લખેકો ભગવાનOુ ંÇદય દશાIવે છે. ગો2પે.સમા ંઆપણે 

કનાન દ)શભરમા ંતેમના િમશનર# :વાસ પર ઇC ુજોડાઓ (ઇઝરાયેલ). vમ vમ તે એક જHયાએથી 

2થળાતંર કર) છે તેમ તેમ ત ેમાનવ!િતના ખોવાયેલા આ7માની શોધમા ંછે. ãયા ંCધુી તેઓ તેમને શોધે 

7યા ંCધુી તે ખોવાઈ !ય છે. તે ઈCનુ ેકોઈ વાધંો નથી જો તેઓ રા<ે મBયમા ંએક ^લુાકાત માટ) આવે છે, 

8દવસની ગરમીમા ંપાણી એકéંુ કર) છે, અથવા તેને જોવા માટ) એક É(ૃ પર ચઢ# !ય છે. 
 

તેમણે કહ)વત સાથ ેશીખવ ેતર#ક) ઈC ુતેમને :ા+ત કરવા માટ) è.ુલા અમારા Çદયના કાન કરવા માગંે છે 

v િપતા Çદય :ગટ કર) છે, v અમને જVર ત ેમાટ) તેમની દયા લાવવા ઉપલNધ અમને માગંે છે, અને v 

અમારા હિથયારો કરવામા ંઆવી છે v હાર# મેળવવા માટ) :સા8રત કરવા માગંે છે મળ#! તેમની ^સુાફર# 

કરનારાઓ અને પાપીઓ vવા તેમના ઉપદ)શો માટ) ઘણા લોકોના Çદય અને Qવનને 2પશz ગયા હતા, 

vઓ િનણIયા7મક અને િવચાLુê હY ુ ંક) તેઓ ફરોશીઓ અને કાયદાના િશ(કો vવા કહ)તા હતા, કારણ ક) 

તેમને Çદયની !ણ હતી િપતા ક) બધા સાચવવામા ંઆવશે અન ેસ7ય ëાન આવવા (1 íુધાળા ંઢોર માટ) 

લીલા ચારા તર#ક) વપરાY ુ ંએક !તOુ ંઘાસ 2: 4). તમે બચાવ ેછે ક) તમેના સ7ય !ણીને આનદં કર# શકો 

છો.  
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ઝાખંી        5 

પ8રચય        6 

પાઠ 1: ìહોન 3: 1-21 

• તમે ઈbર પાસેથી આવો છો      7 

• આBયાå7મક 8રબથI       9 

• ñવુ પર સપI       10 

• uૂંકમા ંKડુ ALઝૂ       12 

• િનકોડ)મસ િવશે વx ુ      15 
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આ એક માણસ v ઇC ુપાસ ેઆâયો તે િવશે એક વાતાI છે. આ માણસ કોણ હતો? શા માટ) તે રા<ે ઈCનુ ે

આâયા? તે óુ ં!ણવા માગતો હતો? આ વાતાI èબૂ જ લાબંી નથી પરંY ુઆ વાતાIમા ંઅમને િપતાના 

સવIશä:તમાન અને 8દâય :મે િવષે કહ)વામા ંઆâLુ ંછે. ìહોન 3:16 અન ે17 uૂંકમા ંકહ)É ુ ં^äુ:ત ની વાતાI 

અમને માને માટ) લખવામા ંસે8ટ{ગને શોધો vમા ંઇCએુ એક માણસને આ શNદો !હ)ર કયાI છે v 0છેૂ છે, 

"આ ક)વી ર#તે હોઈ શક)?" 

 

ઇC ુભગવાન વ2Yઓુ સમ!વવા માટ) વપરાય k|યો માટ) àુઓ તો પછ# આ દ)વના રાãયમા ંક)વી ર#તે 

:વેશ કરશે? ફર# જAôયો? આ7માનો જAમ થયો? આ öયાલો સમજવા માટ) ^|ુક)લ હતા, પરંY ુઆ માણસ 

!ણતા હતા ક) ઇõાએલીઓ રણમા ંસપIન ેબનાવલે છે. કાળQ0વૂIક Bયાન આપો કારણ ક) આ બે માણસો 

વાત કર) છે. આ માણસન ે:~ો હતા. જો તમે Vમમા ંહોત તો તમારા :~ો óુ ંહશ?ે બે વખત શNદ "પરંY"ુ 

છદંો મા ંવપરાય છે નRધ લો 16-17. તેઓ 2પiટ ર#તે 2પiટ કર) છે ક) ભગવાન બધા લોકો માટ) óુ ંઇZછે છે, 

અને ખાસ કર#ને તે તમારા માટ) óુ ંમાગંે છે! 
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 '()"$ &'(" /4!" ... #4 Q)4 )4  

 

5"# I 

'"( $ 

 

5<-P-: િનકોડ)મસની વાતાI લાબંી નથી સ*ં(+તમા ંજણાâLુ,ં એક માણસ Pતમા ંએક રાત ઈC ુઆâયા ત ે

!ણતા હતા ક) ઈC ુકોણ હતા અને ક)વી ર#તે તે આ "દ)વના રાãય" મા ંઆવી શક) છે vનો ઉ.લેખ ઈC ુ

ãયાર) તેમણે ટોળા સાથે વાત કર# હતી. નીકોદ)મસ ઈC ુઅOયુાયી બનવા માટ) અશT ઉમેદવાર હતા. તે 

એક સ:ંદાય સાથે સકંળાયgેુ ંહY ુ ંv માનતા હતા ક) ઈõાએલી લોકોએ તેમની ધાિમúક સùાના કારણે ઈCનુે 

ખતરો આ+યો હતો. ઈCએુ વારંવાર તેમના ઉપદ)શોને માણસની ઉપદ)શો તર#ક) પડકાયû હતો, પરમેbરની 

નહÅ. 
 

vમ vમ તમે વાતાI વાચંી તેમ તેમ, ઈC ુઅને નીકોદ)મસના Vમમા ંતમાર# !તન ેક.પના કરો. તે રા<ે 

Pતમા ંછે અને નીકોદ)મસ ઈCનુે ક)ટલાક :~ો 0છેૂ છે. તમે óુ ંિવચારો છો ક) તમ ે0છૂશો? vમ vમ તમે 

તેમની વાતચીતમા ંસાભંળો છો, તેમ ઈC ુóુ ંકહ) છે ત ેતમને નીકોદ)મસને કહ) છે. 
 

3T5D": વાચંો જોન 3: 1-17. 

• આપણે આ માણસ િવષે óુ ંકáુ ંછે? 

• શા માટ) તે ઈC ુપાસે આâયા? તેણે óુ ંશીખÉુ ંછે? 

• ઇCએુ તેમન ેóુ ંશીખâLુ?ં 

 

,U--$: િનકોદ)મસની ઇC ુસાથેની ^લુાકાતને સમજવા માટ) આપણે ફરોશીઓના સ:ંદાય િવશ ેક)ટલીક 

બાબતો !ણવાની જVર છે ફરોશીઓ યüદૂ# સ^દુાયમા ંઅ7યતં માન આપતા હતા. તેઓ કાયદાના વફાદાર 

ઉપદ)શ માટ) અન ેકાયદાની માગંણીઓ :7યે િનiઠા0વૂIક િનiઠા માટ) !ણીતા હતા. AL ૂટ)2ટામેAટની 

ઘટનાઓ દરિમયાન, vણે આ ધાિમúક િવિધ માટ) તેમના †ામક અને આrુઅંવ°ં માગû (મે¢L ુ23) માટ) 

!હ)રમા ંઆ સ:ંદાયની ટ#કા કર# હતી. ફરોશીઓ બી!ઓની :શસંા અને આદર મળેવવા માટ) દોષી ઠયાI 

હતા, vથી તેમના બાX દ)ખાવ તેમને અ7યતં મહ77વના હતા. ઈC,ુ જોક), આ 0cુુષો Çદય !ણતા હતા, અને 

તેમના Çદય ભગવાન íૂર હતા ક) !હ)ર (મે¢L ુ15: 8). 
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к3-#: 
 

1. |લોક 1: િનકોડ)મસ ___________________________ હYુ.ં તે યüદૂ# ધાિમúક નેતા હતા, v 

યüદૂ#ઓના _____________ હતા. 

2. તે Tાર) ઈC ુપાસે આâયો (|લોક 2)? ________________________________________________ 

3. તે ઈCનુે ક)વી ર#ત ેસબંોિધત કર) છે? _________________________________________________ 

4. તે ઈC ુિવષે óુ ં!ણતો નથી? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

,U--$: નીકોદ)મસ ઇCનુે "રNબી" તર#ક) àુએ છે. યüદૂ# સ^દુાયમા ંરNબીએ મહ7વની mિૂમકા ભજવી 

હતી. યüદુ# છોકરાઓએ શાળામા ં(યિશવા) હાજર# આપી હતી ãયા ંતેઓ બનં ેતોરાહ, ઓ.ડ ટ)2ટામેAટના 

:થમ પાચં 02ુતકોનો અ\યાસ અને તાલમદ, àુડાયક સ^દુાયની પરંપરાઓ માટ) ધાિમúક પાયોનો અ\યાસ 

કરતા હતા. રNબી ^સૂાના િનયમ અને :બોધકોના અOવુાદમા ંતેમના બૌ•]ક સùા માટ) !ણીતા હતા. 

યશેવાના દર)ક િવyાથzએ તેમના ર(ક બનવા માટ) રNબી ?ારા પસદં કરવા માટ) શૈ(*ણક ¶ેiઠતા માગંી. 

નીકોદ)મસ ઈCનુે એક રNબી ગણાવ ેછે, vણે પોતાના આ¶યદાતાને પસદં કયાI અને તેમને આÉુ ંકરવાની 

સùા ધરાવતા હોવાOુ ંશીખâLુ.ં 
 

к3-#: 
 

1. નીકોદ)મસએ 2વીકાLુê હY ુ ંક) ઇC ુએક િશ(ક હતા vઓ ભગવાનથી આâયા હતા (|લોક 2). તમેણે 

શા માટ) એÉુ ંલાગ ેછે? ____________________________________________________________ 

2. ઈCએુ ચમ7કા8રક સકં)તો óુ ંહતા? ઈbરના 0<ુ, અમારા ઉ]ારક, બાઇબલ અ\યાસ એકમની સમી(ા 
કરો: 
 એ. મા¢થી 14: 13-21 ______________________________________________________ 

 બી. માકI 1: 40-45 ________________________________________________________ 

 સી. એલv 8: 22-25 ______________________________________________________ 

 ડ#. ìહોન  2: 1-9 એ _______________________________________________________ 

 ઈ. યોહાન 11: 38-44 ______________________________________________________ 

3. અમે મા ંઈCનુા ચમ7કા8રક સકં)તો િવશે óુ ંકહ)વામા ંઆâLુ ંછે ìહોન 2:11? 

 એ. તેઓ óુ ંછતી કર) છે? ________________________________________________________ 
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 બી. અAય પર તમેના ચમ7કા8રક સકં)તોની અસર óુ ંહતી? àુઓ ìહોન 2:23. ______________ 
 ____________________________________________________________________________ 

તેમના ઉપદ)શો અને ચમ7કા8રક સકં)તોને કારણે તેમણે િનકોદ)મસના િનiકષI પર આâયા ક) ઇC ુ

ભગવાનથી આâયા હતા અને ભગવાન તેમની સાથે હતા (|લોક 2). 

4. આ તબ[ે ઇC ુવાતચીતની આગેવાની લ ેછે. તે કહ) છે, "üુ ંતમને સ7ય કüુ ં®.ં" ઇC ુએક રNબી છે 

v સ7ય શીખવ ેછે. તમેOુ ંવચન, શNદ v ત ેબોલે છે, સ7ય છે. અAય રNબીઓએ તમેની ઉપદ)શો 

અને પરંપરાઓ અOસુાર કાયદાને અથIઘટન કLુê હY ુ.ં બીQ તરફ ઇC,ુ ઈbરના સ7યને !હ)ર 

કરવાOુ ંછે. તે િનકોદ)મસન ેશીખવે છે કારણ ક) તે ચો[સ ચમ7કા8રક િનશાનીની વાત કર) છે. |લોક 

3 મા ંઆ ચમ7કા8રક સહ# óુ ંછે?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

'"( 0 

 

,U-"5$: |લોક 3 મા ંઈCનુા શNદો ક)ટલાકં :~ો ઊભા કર) છે. ઈbરના રાãય óુ ંછે? ક)વી ર#તે એક 

સા™ાãય એક ભાગ બની નથી? ફર# જAમ લેવાનો અથI óુ ંથાય? ઈC ુનીકોદ)મસના Çદયની સભંાળ રાખવા 

માગતા હતા, તેમના ઉભરતી ¶]ામા ંત ેકોણ હતો. તેથી તેમણે િનકોડ)મસને માનતા હતા ક) ઈC ુછે, તે પર 

િનમાIણ કLુê. 
 

ઈbરના રાãયની âયાöયા ભગવાનOુ ંશાસન છે અને લોકોના ંÇદય અન ેQવનમા ંરાજ કર) છે. ઈC ુ

િનકોદ)મસને ઈbરના રાãયને !ણવા અને અOભુવવા ઇZછતા હતા અને પોતાના Çદય અને Qવનમા ં

શાસન કરતા હતા અને તેથી તે ઈbરના રાãય સાથ ેસબંધં ધરાવે છે. આ બનવા માટ), ઈCએુ તેને કáુ,ં 

તેનામા ંએક ચમ7કા8રક િનશાની થવી પડ#. િનકોડ)̂ સુનો જAમ ફર#થી થયો હતો. 
 

к3-#: 
 

1. નીકોદ)મસના íૃFiટકોણથી, ઇCએુ કáુ ંહY ુ ંક) તે ઈbરના રાãયનો એક ભાગ બનવા માટ) અશT છે. 

|લોક 4 મા ંતેનો :િતભાવ óુ ંહતો? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

અને િનકોદ)મસ એકદમ યોHય હતો! બીQ કોઈ âયä:તન ેતેની માતાના ગભાIશયમા ંબીQ વખત 

દાખલ કર#ને બી! જAમ થઈ શક) છે. 

2. ઈC ુબી! િશ(ણ સ7ય સાથે :િત87યા આપ ેછે િનકોડ)મસનો óુ ંજવાબ છે (|લોક 5)? 

______________________________________________________________________________ 
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અને, ઈC ુએકદમ યોHય હતા! બનં ેક)વી ર#તે યોHય હોઈ શક) છે? િનકોડ)મસ શાર#8રક 0નુ´Aમની 

િવચારણા કર# રXો હતો અને ઈC ુઆå7મક 0નુ´Aમની વાત કરતા હતા. ઇC ુઆ |લોક 6 મા ંèબૂ 

જ 2પiટ કર) છે: "v _____________________ ના જAમે છે ત ે______________________ છે, અને 

v __________________ ના જAમ થયો છે ત ે_____________________________________ છે." 

 

3. ની કલમ 9 આગળ જોતા, િનકોદ)મસ óુ ંિવચાર) છે ક) ત ેઈCનુી ઉપદ)શ સાભંળે છે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,U-"5$: યüદૂ# લોકો માનતા હતા ક) ઈ¨ાહ#મના વશંજો તર#ક) તે ખાસ, ઈbરના પસદં કર)લા લોકો 

હતા. તેઓ માનતા હતા ક) તેમના વશં, જAમથી અ¨ાહમ સાથેના સબંધંો, અને કાયદા અને ભગવાનના 

કરારની તેમની પાલનની જVર હતી. નીકોદ)મસOુ ંમાનÉુ ંહY ુ ંક) તેમના ભૌિતક જAમ v તેમને અ¨ાહમ 

સાથે જોડાયેલા હતા અન ેભગવાનના ંવચનો 0રૂતા હતા. જોક), ઈC,ુ તેમને એક નવો દાખલો આ+યો 

vનાથી તેમને તેના યüદૂ# િશ(ણ અન ેપરંપરાઓ Pગ ે0નુિવચાIર કરવાની ફરજ પડ#. 
 

આ 0નુ´Aમ, ફર# જAમ લેવાની િવભાવના, ક) v ઈCનુી વાત કર# હતી તે તેની આ7માની 0નુ´Aમની 

માગણી કર) છે. ઈC ુનીકોદ)મસને કહ)તા હતા ક) ઈ¨ાહ#મના 0વૂIજ તર#ક) જAમ લવેાનો અથI âયથI ન થાય 

7યા ંCધુી એક âયä:ત પાણી અને આ7માનો જAમ થયો ન હતો. આ7મામાથંી ક)વી ર#તે જAમેલો હતો? તેમની 

વાતચીત ચાg ુરહ# ... 
 

к3-#: 
 

1. |લોક 8 મા ંઇC ુóુ ંક.પના કર) છે? __________________________________________________ 

2. óુ ંપવનનો માગI સમ!ય છે? _____ તે જોઇ શકાય છે? _____ તે બનાવલે Bવિન િસવાય, કોઈપણ 

!ણી શક) ક) તે Tાથંી આવ ેછે અથવા Tા ં!ય છે? _____ પવન રહ2યમય છે અને હàુ Cધુી તમે 

તેનો અOભુવ કરો છો. તેથી, ઇC ુકહ) છે, તે _________________________________________ ના 

______________________ (|લોક 8) સાથે છે. 

3. આÕયIચ8કત િનકોદ)મસ ેPતે તેમના :~નો (9 મો). _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ઇCએુ તેમન ેóુ ં0છૂÆ ુ ં(|લોક 10)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈC ુિનકોદ)મસ, ફરોશીઓ અને કાયદાના િશ(કોની ટ#કા કરતા હતા. તેમણે જણાâLુ ંહY ુ ંક) તઓે 

તેને અOભુવી ?ારા પવનની રહ2યમય 2વભાવ 2વીકાર# શક) છે પરંY ુઆ7માના રહ2યમય 

2વભાવને 2વીકાર# શકતા નથી ક) vના માટ) અAય લોકો (11). 
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5. આ આગામી પäં:તઓ (11-15) મા ંઈC ુPિતમ સùા સાથે સ7ય બોલે છે. 

એ. 11: "અમે ___________________ અને અમે _________________________ ને આપણી 

પાસે óુ ં_________________________________________________________________." 

બી. |લોક 12: "જો મo તમન ે_________________________ વ2Yઓુ આપી છે અન ેતમે 

_____________________ નથી, તો üુ ંતમને __________________________ વ2Yઓુ કહ#ને 

_________________________________________________________ ક)વી ર#તે કર# શwંુ?" 

સી. |લોક 13: "__________________________ મા ંકોઈએ આગળ વBયા નથી, િસવાય ક) તે 

__________________________, v ________________ ના ______________________ છે." 

ડ#. કલમ 14: "અને ___________________ એ રણમા ં__________________ ઉઠાવી લીxુ ંછે, 

તેથી _______________ ના ________________ ને ________________________ હોÉુ ંજ 

જોઈએ ..." 

ઈ. કલમ 15: "ક) ___________________________ _____________________ મા ં

___________ મા ં__________ હોઈ શક) છે ______________________________________ 

 

'"( 6 

 

,U-"5$: આ પાઠમા ંભાગ 3 માટ) અમને વાતાIમાથંી :ગટ કરવાની જVર છે. ìહોન 3: 14-15 મા ંઇC ુ

ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ વાતાI સદંભI બનાવ ેછે આ વાતાI એવી છે ક) ઈõાએલીઓ ãયાર) વચનના દ)શમા ં:વેશવા 

માટ) તૈયાર હતા 7યાર) થોડા સમયમા ંજ રણમા ંભટકતા હતા. આ વાતાIને ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ üકુ ઓફ 

નબંસIમા ંકહ)વામા ંઆâLુ ંછે. 
 

3T5D": વાચંો નબંર 21: 4-9  

• ઈõાએલીઓ Tા ંહતા? 

• સમ2યા óુ ંહતી? 

• ભગવાનનો Øકુાદો óુ ંહતો? 

• ભગવાન મો( óુ ંહY ુ?ં 

 

,U-"5$ (ચાg)ુ: જો તમાર# બાઇબલની પાછળ ઉપલNધ હોય તો :ારં*ભક નકશા પર અOસુરો લોકો 

એમટ#થી ^સુાફર# કરતા હતા. હો (કાદ)શ બાન–આ નQક ä2થત) એ અદોમ દ)શની આસપાસ જવા માટ) 

લાલ સ^kુ Cધુી અદોમના રહ)વાસીઓ એસાવના 0વૂIજ હતા, v યાwબૂના ભાઇ હતા. પહ)લા,ં અદોમીઓ 

ઈõાએલીઓને તેમના :દ)શમાથંી પસાર કર#ને કનાન (વચનના જમીન) મા ં:વશેવાની મàૂંર# આપતા ન 

હતા (ગણના 20:21). તેથી, સમ< ઈõાએલી સ^દુાય અલગ માગI પર બહાર Cયુોåજત ¶ી હોર અને લાલ 
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સ^kુમાથંી આ વખત,ે તેઓ યર#ખો નQક :યાણ કરવા માટ) અદોમ અને મોઆબની આસપાસ જવા માટ) 

લાબંા રણના ર2ત ે:વાસ કયû. 
 

к3-#: 
 

1. |લોક 4 લોકો િવશે óુ ંકહ) છે? ______________________________________________________ 

2. િવcુ] બો.યા હતા તઓે _________________ અને _________________________ (િવcુ] 5 એક) 

3. તેમની ક)ટલીક ફ8રયાદો óુ ંહતી (|લોક 5 બી)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. તેમના અને તેમના નોકર મોસેસ (|લોક 6 એક) િવcુ] તેમની બોલતા માટ) ભગવાનનો જવાબ óુ ં

હતો? _________________________________________________________________________ 

5. |લોક 6 બી મા ંઇઝરાયલ પર દ)વનો Øકુાદો óુ ંહતો? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. |લોક મા ં7 લોકો મોસેસ આâયા.  

 એ. તેઓએ óુ ંકü.ૂLુ?ં __________________________________________________________ 

 બી. ^સુાએ óુ ંકLુê? ____________________________________________________________ 

7. ભગવાન મોસેસ માટ) Cચૂના óુ ંહY ુ ં(|લોક 8)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈbરOુ ંવચન એ હYુ ંક) v કોઈ __________________ છે તે ________________________ અને 

_____________________ પર કર# શક) છે. અન,ે |લોક 9 આપણન ેકહ) છે ક) ત ેબરાબર óુ ંથLુ!ં 

નRધ: ñવુ પરના સપIને નેüùુન કહ)વામા ંઆવYુ ંહY ુ ંઅને 8ક{ગ 8હઝક#યાહના શાસન અને Cધુારા 

દરિમયાન તેનો નાશ થયો હતો કારણ ક) ઈõાએલીઓએ તેને તેમની ભä:તનો હ)Y ુબનાâLુ ંહY ુ ં(2 

રા!ઓ 18: 4). 
 

->V(4Wш$: ઝેર# સાપો લોકો વZચે ખસેડવામા ંતેમના ડખં ઘોર હતી પરંY,ુ ભગવાન તેમના લોકો ઝેર# 

ઝેર ટક# રહ)વા માટ) એક માગI બનાવી. તેમના ખોટા અને ખોટા આરોપોને Bયાનમા ંલીધા વગર તેઓએ 

તેમની ફ8રયાદ અને ફ8રયાદને Bયાનમા ંલીધા િવના, તેઓ v કંઇ પણ કLુê હોય તે Bયાનમા ંલીધા વગર, 

તેઓ Qવન માટ) ñવુ પર ¨ોAઝ સપIને જોતા હતા. તમેના પાપના કારણે તેમને નiટ કર# શક) તેવા દ)વ 

મBયે ઊભા થયેલા સપIને જોઈને દયા° હતા અને તેમને બદલ ેQવન આ+Lુ ંહY ુ.ં 
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,-Q: આ વાતાI અમારા માટ) એ;+લક)શન ધરાવે છે, પણ. óુ ંઆપણા િવશે ખસે છે અને અમને નાશ 

કરવા માગે છે? ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

શેતાન, િવb અન ેઆપણી દ)હ એ તે વ2Yઓુ છે v સતત L]ુmિૂમ બનાવી રXા છે vમા ંઆપણ ેકuુ થાય 

છે અને મરણ પામે છે. પાપ ક) vમા ંઅમે ક.પના કરવામા ંઆવી હતી (ગીતશા± 51: 5) આપણા 

ડ#એનએનો એક ભાગ બAયો છે અને તેમણ ેમાનવ!ત બનાવતી વખતે ઈbર) v 0ણૂIતા 0ણૂI કર# તે કરતા ં

ઓછ# કર# છે. િનકોડ)મસની ઇZછા :માણે ઈC ુઆપણન ેઆBયાå7મક 0નુ´Aમ, પાણી ?ારા જAમ અને 

આ7માનો અOભુવ કરવા માગંે છે. ઈCએુ નીકોદ)મસને કáુ ંહY ુ ંક) પાણી ?ારા જAમથી જ આ7મા અન ે

આ7મા કોઈ પણ ઈbરOુ ંરાãય બની શક) છે અને શાbત Qવન મેળવી શક) છે. 
 

ઇC ુિનકોદ)મસને સમજવા ઇZછતા હતા ક) vમ vમ સપIને રણમા ંમોઢ)થી ભર)લા લોકોની ^äુ:ત માટ) ñવુ 

પર “ચો કરવામા ંઆâયો હતો, તેથી માણસનો દ#કરો 7મમા ં7ોસ પર ઉઠાવી લેવામા ંઆવશે. "દર)ક 

âયä:ત v તેને માન ેછે તેન ેશાbત Qવન મળ# શક) છે ! "સપIન ેજોતા કાયI િવbાસOુ ંકાયI હY ુ.ં 

ઈõાએલીઓ જોLુ ંક) તઓે બચી ગયા. ãયાર) આપણે ^äુ:ત માટ) ઇC ુપર નજર કર#એ છ#એ v િવbાસની 

wૃ7ય છે, િવbાસ બચાવવાની કાયI છે, અને આપણ ેશાbત Qવન :ા+ત કર#એ છ#એ. આમ, કોઈ માણસ 

ઈbરના રાãયને અOસુર) છે, કારણ ક) માણસનો દ#કરો વધ2તભં પર ઉઠાવી લેવામા ંઆâયો હતો. િવbાસ 

માને છે ક) v લોકો તેમની ^7ૃL ુતરફ àુએ છે તે Qવન :ા+ત કર) છે v મરણોùર Qવન માટ) ચાલે છે! 
 

જળ બધા Qવનમા ંછે તેમ, પાણી અને બા;+ત2માથી પણ બા;+ત2મામા ંઆપણે Qવીત પાણીના આ7મા 

સાથે સYં+ૃત થયેલા નવા Qવનમા ં0નુજzિવત થઈએ છ#એ! અમે ìહોન 7:37 -38 મા ંóુ ંકહ)વામા ંઆâLુ ં

છે? "જો ________________________ ______________________, તેમને ___________________ ને 

____________ અને _________________________ મા ંદો. v કોઈ ___________________________ 

_________________________ મા ં_______________________ કહ) છે, _________________________ 

____________________ _____________________ _____________ ના નદ#ઓ હશે. _____________ " 

 
 

'"( ; 

 

,U-"5$: ^äુ:તની ઈbરના Cસુમાચારનો Pિતમ ભાગ uૂંકમા ંઆ પછ#ની |લોકમા ંજોવા મળે છે. આ 

શNદો અવગણના કર# શકાતા નથી. ìહોન 3:16 ત ેબધા કહ) છે. આ શNદો થોડો ન લાગ ેપરંY ુદર)ક 

âયä:ત સ7યની પકડ પર આવે છે ક) "ભગવાન એટલા માટ) એટલો :ેમ કર) છે ક) તેણે પોતાના દ#કરાને 

આ+યો, ક) v કોઈ તેને માન ેછે તે મર# જÉુ ંજોઈએ નહÅ પણ શાbત Qવન પામÉુ ંજોઈએ." આગળની 
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|લોક આપ ેછે |લોકને સમજÉુ ં16. |લોક 17 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવ ેછે ક) ઈbર) પોતાના દ#કરાને 

િવbમા ંિતર2કાર કરવા માટ) મોક.યો નથી, પરંY ુતેમના 0<ુ ઈC ુ?ારા, તેના ?ારા જગતને બચાવવા. 
 

 X Y.#5Z: ખાતર# કરો ક) તમે ઇAડ):સ કાr્Iસ પર આ પäં:તઓ લખો અને તેમને તમાર# છદંો 

02ુતકાલયમા ંઉમેરો. ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ દરિમયાન ઈbરના વચનના સા(ા7કાર, :થમ ઉ7પિù 3:15 મા ં

આદમ અને હવાન,ે પછ# ઉ7પિù 12: 3 મા ંઅ¨ાહમ Cધુી, અને પછ# તેમના તમામ વશંજોન,ે આ 

પäં:તઓમા ંવા2તિવકતા બની !ય છે. ઇC ુપોતાના િવશે આ શNદો કહ) છે. તેમણે વચન આ+Lુ ંમસીહ, 

ઈbરના 0<ુ છે તે ભગવાનનો :ેમ િપતાનો :મે છે. િવbના તમામ લોકો માટ) િપતાના :ેમ એટલા મહાન 

છે ક) તેમણ ે2વેZછાએ તેમના એક અને એક મા< 0<ુન ે7મમા ંઆ+યા હતા vથી કોઈ પણ અને તમામ 

લોકો v માને છે ક) તે વચનવાળો મસીહ છે, તે *Ñ2ત મર# જશે નહÅ પરંY ુશાbત Qવન પામશે. 
 

આપણે િવbાસમા ંછેતરવામા ંઆવી શક) છે ક) અમન ેશાbત Qવન આપવાને બદલ ેઈbર િપતા 2વગIમા ં

તેમના િસ{હાસન પર બેસીન ેજ આપણા પર Øકુાદો લાવે છે. |લોક 17 અમન ેસ7ય કહ) છે અમે ખાતર# કર# 

શક#એ છ#એ ક) ઈC ુઆપણને બચાવવા આâયા છે અન ેઅમને દોિષત કરવા નથી આâયા. ઈC ુકહ) છે ક) 

આપણા પાપો, આપણા ખોટા કાયû આપણને દોિષત ઠરાવી શકતા નથી કારણ ક) ત ેપોતે પોતાના િપતાના 

પાપ માટ) સ! લ ેછે. તેથી, અમને દોિષત ઠરાવવામા ંઆâયા નથી પરંY,ુ ભય, દોષ અને શરમથી નવો 

Qવન આપવામા ંઆવે છે, v Øકુાદો અને િન{દાથી ^:ુત છે. પાપ હવે ^”ુો નથી પરંY ુઅિવbાસ છે. "v 

કોઈ તેનામા ંિવbાસ કર) છે તે નાશ પામશ ેન8હ ..." માકI 16:16 મા ંઆપણન ેપણ કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) "... 

પરંY ુv કોઈ માનતો નથી તે િન{દા કરવામા ંઆવશે." અને આ બધા માટ), ભગવાન 0છેૂ છે, "óુ ંતમ ેઆ 

માનો છો?" 

 

તમે ભગવાન એકમ, અમારા ઉ]ારક, ક) ãયાર) લાજરસ ^7ૃL ુપાôયા હતા અ\યાસ એકમ માથંી યાદ કર# 

શક) છે ìહોન 11: 25-26 મા ંલાજરસ 'બહ)ન માથાI માટ) સમાન શNદો જણાâLુ ંહY ુ.ં તેમણે કáુ,ં "üુ ં

0નુcુ7થાન ® ંઅને Qવન ®.ં v કોઈ મારામા ંિવbાસ કર) છે, પણ ત ેમરણ પામ ેછે, તોપણ તે Qવશ,ે અને 

v કોઈ Qવે છે અને મારામા ંિવbાસ કર) છે ત ેકદ# ^7ૃL ુપામશ ેન8હ. óુ ંતમ ેએÉુ ંમાનો છો? " મા ંમાથાIની 

માAયતા óુ ંહતી ìહોન 11:27? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

તમારા ઇAડ):સ કાડI પર તમારા :િત*બ{બેન ેલખો ક) તનેો અથI óુ ંછે ક) તમે હવે િન{દા હ)ઠળ નથી પરંY ુ

^7ૃLથુી ^:ુત થઈને હવે અને હમંેશ માટ) તેમની સાથે રહ)વા (રોમનો 8: 1-2). 
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3"-">ш: આ પાઠમા ંઅમે િનકોડ)̂ સુ નામના માણસને રàૂ કરવામા ંઆâયા છે. અમે શીöયા ક) તે એક 

અ<ણી ફરોશી હતો, v યüદુ#ઓના શાસક પ8રષદનો ભાગ હતો. ઇC ુિવશે વx ુ!ણવા માટ) તેમની ઇZછા 

હતી ઈCએુ િનકોડ)મસને સમ!âLુ ંક) તે પોતાના પોતાના પરમેbરના રાãયનો ભાગ બનવા માટ) સમથI 

નથી પણ તે પાણી અને આ7માનો ફર#થી જAમ લેવાની જVર છે. તેમને આBયાå7મક જAમની જVર હતી. 

ઈCએુ પણ ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ વાતાI ઉ.લખે કયû જગંલી મા ંસપI ઉઠાવી છે ક) vથી સપI જોવામા ંvઓ સાપ 

કરડવાથી ^7ૃL ુપામે નહÅ કરશે તેઓ માનતા હતા ક) સપIને જોઈન ેતેઓ ^7ૃL ુપામશે નહÅ (શાર#8રક ^7ૃL)ુ 

તેથી ઇCએુ કáુ ંહY ુ ંક) દર)ક âયä:ત v તેન ેàુએ છે અને માને છે તે ^7ૃL ુપામશ ેનહÅ (આBયાå7મક ^7ૃL)ુ 

પરંY ુશાbત Qવન છે. 
 
 

'"( ? 

 

<-V(4Wш$: ઈCનુા શNદો િનકોદ)મસને બતાવવા માટ) થોડો સમય લો. તમે અન ેમને તેમની વાતચીતમા ં

સાભંળવાની તક મળ# છે. 
 

1. જો તે Vમમા ંતમે અન ેઇC ુજ હોત, તો તેમણ ેóુ ંકáુ ંક) તે એક અથવા બે વ2Yઓુ છે v ખર)ખર 

તમારા Çદય સાથે વાત કરશ?ે 

એ. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. óુ ંએÉુ ંકંઈક હોઈ શક) છે ક) vણે કáુ ંછે ક) તે તમારા માટ) ખલેલ પહRચાડશે ક) અસતંોષ કરશે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. તમે óુ ંમાનો છો ક) ઈC ુતમને અને તમારા હ)વનલી ફાધર િવશે !ણવાની સૌથી મહ77વની સ7ય 

છે? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

,-Q: 
 

1. આ પાઠ માન ેછે ત ેબધા માટ) ^äુ:તOુ ંCવુાતાI આપે છે. આપણા માટ) ઈbરના આમ<ંણ óુ ંછે v 

તેમના સારા સમાચાર પર િવbાસ કર) છે? માકI 16:15 આપણન ેóુ ંકહ) છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. આપણા સમ< િવbની vમ આપણે óુ ંબનીએ છ#એ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને, vમ જ ઈCએુ િનકોદ)મસને કáુ ંહY ુ,ં v કોઈ તમારો સદં)શ માને છે ત ેતારણ પામશે! તે કોણ 

છે vમને ભગવાન મારા Çદય પર બેસાડતા હોય છે અને મને જÉુ ંઅને કહ)É ુ ંછે? 

એ. ____________________________________ 

બી. ____________________________________ 

સી. ____________________________________ 

 

.$к%/1!3 .)ш4 )[9: તેથી, નીકોદ)મસને óુ ંથLુ?ં óુ ંતે માને છે? óુ ંતે ફરોશીઓના સ:ંદાયને છોડ# દ#ધો 

હતો v સતત ઈCનુ ેપડકારતા હતા અને છેવટ) તનેે માર# નાખવાનો :ય7ન કયû હતો? F27+ચર 

િનકોદ)મસનો ઉ.લખે કર) છે ક) તે બીQ વાર છે. ચાલો એક નજર કર#એ ... 
 

1. જો¥ 7: 45-52 

એ. પ8રä2થિત óુ ંહતી? ___________________________________________________________ 

બી. નીકોદ)મસનો :~ óુ ંહતો? _____________________________________________________ 

સી. તેમની સામ ેઆરોપ óુ ંહતો? ___________________________________________________ 

óુ ંતમે િનકોદ)મસ vવા ઈCનુા અOયુાયી છો? óુ ંતમ ેમાનતા હતા ક) તે જ *Ñ2ત, ઈbરના 0<ુ, 

મસીહ અને જગતનો ઉ]ારક છે તે માટ) તમે üમુલો કરવા તૈયાર છો? 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. જહોન 19: 38-42.  

એ. પ8રä2થિત óુ ંહતી? ___________________________________________________________ 

બી. િનકોડ)મસ સાથ ેકોણ હતા? _____________________________________________________ 

સી. નીકોદ)મસ óુ ંલાâયો? _________________________________________________________ 

ડ#. અર#મેથયા અને નીકોદ)મસના જોસેફ ઈCનુા િશiયો હતા. óુ ંતમ ેએમ માનો છો ક) નીકોદ)મસ 

એક પાકતી અOયુાયી હતો, તેના સા(ીમા ંબો.ડર? óુ ંતમે એક પ8રપ:વ અOયુાયી છો v જોખમ 

લેવા અને કોણ કોણ છે ત ેસા(ી આપવા તૈયાર છે? તમારા િવચારો: ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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/"!;$": 
1. ઈC ુ*Ñ2ત સાથે મારા પોતાના âયä:તગત સબંધં માટ) માર# :ાથIના? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન મારા Çદય પર ^Tૂા છે vમને મારા િમ<ો માટ) માર# :ાથIના? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. üુ ંસમ< િવbમા ં^äુ:ત ની CવુાતાI શેર કરવા માટ) તેમના િમશન ભગવાન જોડાઓ તર#ક) માર# 

:ાથIના? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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બે શીખવા 
 

19> + 23 # 

 4ш4? 
યોહાન 4: 3-42 - સમમર Éમુન 

 

 
 

5"#R$" :">х" 0 

 

ઝાખંી        17 

પ8રચય        18 

પાઠ 2: ìહોન 4: 3-42 

• ઈC ુÉમુનને મળે છે      19 

• ધ Éમુન'સ :ોNલેમ      20 

• અBયાપન: *લિવ{ગ પાણી      21 

• Tા ંએક વરપસI િવ      22 

• એક "અસાધારણ" િવ(ેપ      23 

• હાવ–2ટ ઇઝ િપઇપ છે      25 

• !ણો અને માને છે       26 

• ધ િમ2S# ઓફ ધ ગો2પેલ      29 
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 19> + 23 # 4ш4? 

 

 

5<-P- 

 

ઇC ુએક ઇરાદા0વૂIકOુ ંQવન Qવતા હતા. તેને સમVન મારફતે જÉુ ંપડµુ.ં ત ેકંટાળાજનક હતો, vથી તેઓ 

vકબના wવૂાના બાàુમા ંબઠેા. અને તેથી, વાતાI શV થાય છે. 2ટ)જ સેટ છે. તે એક મ8હલા માટ) તૈયાર છે, v 

8દવસની ગરમીમા ંપાણી ખoચી લેવા માટ) થLુ.ં ઇCનુી સ87ય અ*ભગમ માટ) àુઓ, કારણ ક) તે તેના Çદયની 

÷ખો ખોલે છે અન ેછેવટ) તેને મસીહ તર#ક) ઓળખે છે. 

 

Bયાનથી સાભંળો, ક)મ ક) ઈCએુ િશiયોને પાક)લા ંલણણી િવષે શીખâLુ ંહY ુ.ં ત ેકાપણીને જોવા અને વાવેલા 

પાકમાથંી પાક લેવા માટ) તમેની ÷ખો ખોલવા માટ) તમેને પડકાર) છે. 
 

Bયાનથી સાભંળો, ક)મ ક) ઈCએુ િશiયોને પાક)લા ંલણણી િવષે શીખâLુ ંહY ુ.ં તે કાપણીને જોવા અને વાવેલા 

પાકમાથંી પાક લેવા માટ) તમેની ÷ખો ખોલવા માટ) તમેને પડકાર) છે. 
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 19> + 23 # 4ш4? 

 

 

5"# 0 

 

'"( $ 

 

,U-"5$: આ આગામી વાતાI સમVનની જમીન પરથી એક મ8હલા િવશે છે. અમને તેOુ ંનામ 

જણાવવામા ંઆâLુ ંનથી. ક)ટલીકવાર તેને ફ:ત "wવૂા પાસેની ±ી" તર#ક) ઓળખવામા ંઆવે છે. ઈCનુા 

મ<ંાલયના સમય દરિમયાન, ઈõાએલન ેદશાIવેલા નકશાને શોધો. આ તમારા માટ) એક સમી(ા હોઈ શક) 

છે અથવા તે નવી મા8હતી હોઈ શક) છે યü8ૂદયા દ*(ણમા ંä2થત થયલે છે ગાલીલ ઉùરમા ંછે અને આ બે 

:દ)શો વZચે સમVનની જમીન છે. લગભગ સામા8રયાના ક)Akમા ંઆવgેુ ંછે તે 2LચુરOુ ંશહ)ર છે v 

માઉAટથી íૂર નથી. ગેઝzમ. 
 

આ પાઠમા ંવાતાIની :શસંા કરવા માટ) આપણે સમVનીઓ અને àુદ)આમા ંરહ)તા લોકો વZચનેા સબંધંને 

સમજવાની જVર છે. ãયાર) એિસ8રયનોએ સમVનના ઉùર#ય સા™ાãયની રાજધાની પર િવજય મળેâયો, 

7યાર) તેઓએ ઘણા યüદુ#ઓને આ|óરૂમા ંલાâયા અને િવદ)શીઓ સાથ ેજમીન 0નુઃ2થાિપત કર# (2 રા!ઓ 

17: 24 એફએફ) આ િવદ)શીઓ સમVનમા ંરહ)લા યüદુ#ઓ સાથે 0!ૂ કરવા અને તેમની સાથે પર◊યા હતા. 

પ8રણામ િમ¶ ર)સ હY ુ.ં યüદુાહમા ંરહ)તા પિવ< યüદુ#ને આ રાiS અન ેતેમના લોકો સાથે િવbાસઘાત 

કરવાOુ ંએક કાયI માનવામા ંઆવYુ ંહY ુ.ં આથી, યüદૂાના લોકો સમVનમાથંી પસાર થવાOુ ંગમ ેતે કર# શક) 

છે અને 0વૂIમા ંયરદન નદ# પાર કર#ને અને ઉùર તરફ જતી વખત ેતેઓ ફર#થી ગાલીલના :દ)શમા ંજવા 

માટ) યરદન પાર કર#ને જમીનને ચકરાવવાOુ ંપસદં કરશે. . 
 

તો, ઈC,ુ આ સમVની ±ીન ેમળવા કઈ ર#તે થયો? 

 

3T5D": જોન 4: 4-26 વાચંો જોવા માટ)ની ક)ટલીક બાબતો ... 

• છદંો મા ંવાતચીત Bયાન óુ ંહY ુ ં7-15? 

• કલમોમા ં±ી િવશે આપણ ેóુ ંશીöયા 16-18? 

• છદંો મા ંવાતચીત Bયાન óુ ંહY ુ ં19-24? 

• ની કલમોમા ંóુ ંકáુ ંઈCએુ 25-26? 
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к3-#: 
1. અમે |લોક 3 થી શીખીએ છ#એ ક) ઈC ુ__________________________________ છોડ# ગયા અને 

તેમના માગI પર ___________________. |લોક 4 આપણને óુ ંકહ) છે?______________________ 

2. ઈC ુજમીનના +લોટ પાસેના _______________________________ ના નગરમા ંઆâયા હતા v 

યાwબૂને તેના 0<ુ જોસેફને ખર#yા અને તેન ેઆ+યા. િસચર  મા ંóુ ંહY ુ(ં|લોક 6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. |લોક 6 મા ંઆપણે ઈC ુિવષે óુ ંકહ)વાLુ ંછે? __________________________________________ 

4. તે ક)ટલો સમય હતો? _____________________________________________________________ 

નRધ: યüદૂ# 8દવસ 6 વાHય ેશV થયો હતો અન ે6 વાHયે Pત આâયો હતો. 

5. કોણ પાણી ખoચીન ેઆâયા (|લોક 7)? ________________________________________________ 

નRધ: અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ઈCનુા િશiયો ખોરાક ખર#દવા માટ) Cખુચર ગયા હતા (|લોક 8). 

એનો અથI એ થયો ક) ત ે8દવસે ગરમીમા ંwવૂા પર બેઠો હતો (|લોક 6). શહ)રની મ8હલાઓ આવે છે 

અને પાણી ખoચી લવેાનો સામાAય સમય સવાર) અને સાvં ઠંડો હતો. તે મBયાહન હY ુ,ં જો ક), તે 

સમય ãયાર) સામાåજક બહારના લોકો જ wુશળતામા ંઆવશે. આ સમVની ±ીને દ)ખીતી ર#તે ખરાબ 

:િતiઠા મળ# હતી અન ેતઓે અAય લોકોના પપડાટને ટાળવા માગંતા હતા vઓ તેમના પાણીને 

ભેગી કરવા આâયા હતા. 

6. ઈCએુ તેને óુ ં0છૂÆ ુ?ં _____________________________________________________________ 

7. આ મ8હલાએ તરત જ તેને શા માટ) જવાબ આપવો તનેી સાથે :િત87યા આપી હતી ક) શા માટ) તે 

તેની સાથે વાત ન કર# શક)? 

તેનો :િતભાવ óુ ંહતો (|લોક 9)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સારમા ંતેણીએ કáુ,ં "üુ ંતમને પીÿુ ંઆપી શકતો નથી. તમે મને પીÉુ ંનથી માગંતા! " 

 

,U-"5$: આ ±ીન ેઈC ુસાથે સમ2યા છે. 7યા ંઘણી વ2Yઓુ છે v સામાåજક અ2વીકાયI હતા. :થમ 

2થાને આ એક મ8હલા હતી, નફરત કરાયેલી સમ8રટાન કોઈ ઓછ#. બીàુ,ં wવૂો ?ારા તેણીને બપોર Cધુી 

મળÉુ ંતે 2પiટ સકં)ત હતો ક) તેની :િતiઠા ¶ેiઠ ન હતી અન,ે <ી!, કોઈ માનનીય માણસ આવા 

સજંોગોમા ંએક મ8હલા સાથ ેવાત કરશે નહÅ. પરંY,ુ આમાનંા કોઈપણ પ8રબળોમા ંઈCનુે કોઈ સમ2યા ન 

હતી. તેને કોઈ વાધંો નહોતો ક) તેણી એક ±ી હતી, એક સમVની ±ી, ખરાબ :સગંની એક સમVની ±ી. જો 

આ વ2Yઓુ v તેણી માટ) એટલી મહ7વ0ણૂI લાગતી હતી ક) સમાજમા ંv તે Qવતી હતી પરંY ુઈC ુમાટ) 

મહ7વ0ણૂI ન હતી, તો પછ# તેના માટ) óુ ંમહ7વOુ ંહY ુ?ં કાળQ0વૂIક સાભંળો vમ વાતાI કથળતી હોય છે. 

ઈCએુ v મહ7વOુ ંમાનÉુ ંત ેમાટ) àુઓ. 
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к3-#: 
1. |લોક મા ં10 ઈCએુ તેના િવશે હોવા Pગ ેતેના િવશ ેહોવાથી વાતચીત ચાg ુહોય તેમ લાગ ેછે 

અને તે કોણ હતા. ઈCએુ તનેે કáુ ંહY ુ ંક) જો તે !ણતો હોત ક) તે તેણીને પીવા માટ) 0છૂતી હતી 

અને તે તેણીન ેઆપી હોત __________________________________________________. 

2. ઈCએુ તેના પર óુ ંભાર ^Tૂો ત ેિવશે ગહન િનવેદન આ+Lુ ંછે. તેની સૌથી મોટ# *ચ{તા óુ ંહતી 

(|લોક 11)? ____________________________________________________________________ 

3. વસવાટ કરો છો પાણી આપીને ઈCએુ તેના માટ) !હ)ર કLુê હY ુ ંક) તે મસીહ છે, v ભગવાન માટ) 

તેમની જV8રયાતને કાયમ માટ) સYંiુટ કરશે. ઈC ુકઈ સમ2યાને સબંોધી રXા હતા? િયમ–યાહ 2:13 

ને àુઓ “_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________” 

4. ઈC ુ!ણતા હતા ક) દરરોજ તેને v ક8ઠન વ2Yઓુ કરવાની હતી તેમાથંી એક પોતાના ઘર છોડ#ને 

જૉબના wવૂામાથંી પાણી ખoચી લે છે. ઉiણતામા ંઆવવાથી તેણીને ત ેv હતી ત ેયાદ કરાâLુ ંહY ુ ં

અને તે óુ ંબની હતી, એટલે ક) એક સમVની ±ી v અનિૈતક Qવન Qવતી હતી. તણેે તેના વસવાટ 

કરો છો પાણીન,ે પાણીને સતંોષવા દ#xુ,ં vનો અથI થાય ક) તેને ફર#થી પાણી ફર# Tાર)ય ખoચÉુ ં

પડશે નહÅ. "v કોઈ આ ______________________ ના ______________________ ફર#થી 

__________________ હશે, પરંY ુ_________________ ના _________________ v કોઈ પણ üુ ં

_______________ તેને ફર# Tાર)ય ___________________________ નહÅ (કલમ 13-14 એ)." 

5. |લોક મા ં14 બી ઈC ુપણ કહ) છે ક) તે પાણી આપશે આપે છે ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. હવે ઈC ુતેના Bયાન છે તે |લોકમા ંóુ ંકહ) છે 15? __________________________________, vથી 

____________________________________________ અથવા તો _____________________” 
 

અBયાપન: આBયાå7મક બાબતોની વાત કરવા માટ) ઈCએુ વારંવાર k|ય :િતભાનો ઉપયોગ કયû હતો 

પાઠ 1 મા ંતેમણ ેિનકોડ)̂ સુ સાથે ઈbરના સા™ાãયની શોધ કરવા િવશે વાત કર# હતી અને જAમ અન ે

પવનની ક.પનાનો ઉપયોગ પાણી અને આ7માના જAમ િવશે શીખવવા માટ) કયû હતો. આ ±ીન ેઈC ુ

પાણીના પાણી િવષે શીખવવા માટ) પાણીની ક.પનાનો ઉપયોગ કર) છે, તે પાણી vને સતંોષ ેછે અન ેએક 

"અનતંQવન Cધુી પહRચાડવામા ંપાણીનો ઝરÿુ"ં બન ેછે. સતંોષવા માટ)O ુ ંઆ Qવતં પાણી સતંોષવા 

માટ) તેમની સાથે સબંધં છે. 
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к3-#: 
1. તે v પાણી આપ ેછે ત ેતેણી સાથે બોલવાOુ ં0cંુૂ કર) છે અને તે ઇZછે છે. મા ંઈC ુóુ ંકહ) છે    

|લોક 16? ______________________________________________________________________ 

2. તેનો :િતભાવ óુ ંછે (|લોક 17 એ)? _________________________________________________ 

3. અને, ઈCએુ તેને કáુ,ં”___________________________________________________________” 

4. મા ંબીàુ ંóુ ંકહ) છે |લોક 18? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

નRધ: ઈCએુ આ ±ીને કáુ ંક) તે તેના િવશ ેv કંઈ શેર કર) છે તેના કરતા તે તનેા િવશે વx ુ!ણતા 

હતા. તેમણે તેમના માટ) !હ)ર કLુê ક) તે !ણતો હતો ક) તે પાપOુ ંQવન Qવ ેછે. પરંY,ુ ઈC ુતેના 

િવશે óુ ં!ણતા હતા તે સ7યને Bયાનમા ંલીધા િવના, તેણે તેના માટ) િતર2કાર કરવા કóુ ંજ કáુ ં

નથી (યોહાન 3:17). 

3. ±ીએ 2વીકાLુê હY ુ ંક) ઇC ુએક _______________________ હYુ ં(|લોક 19) પરંY ુપછ# ઝડપથી 

િવષય (|લોક 20) બદલવાનો :યાસ કયû. તે 0!ૂ માટ) યોHય 2થાન િવશે વાત કરવા માગતા 

હતા. આપણા િપતા, સમVનીઓ, આ _______________________ (માઉAટ ગર#ઝીમ) પર 0!ૂ કર) 

છે. યüદૂ#ઓ, તેમ છતા ંદાવો કર) છે ક) ઉપાસના કરવા યોHય 2થળ _______________________. 

4. ઈC ુઇZછતા હતા ક) તે !ણÉુ ંજોઈએ ક) 0!ૂ 2થાન મહ7વની *ચ{તા નથી. તેઓ |લોક 22 મા ંકહ) 

છે, "તમે _____________________ óુ ંતમે _______________________________________; અમે 

______________________ v આપણે ______________ છે, __________________________ માટ) 

___________ છે. "ઇC ુવધાર) *ચ{તા કરતા હતા ક) તે !ણતી હતી ક) તે ãયા ં0!ૂ કરતા ંતે 0!ૂ 

કરતા હતા. તે ઇZછતા હતા ક) તે !ણ ેક) v લોકો ______________ અને ______________ (|લોક 

23) મા ંિપતાની ઉપાસના કર) છે. 0!ૂ Çદય િવશે છે તે અિધકારો અને ખોટાઓનો ^”ુો નથી. 0!ૂ 

િપતા સાથે એક :ેમાળ સબંધં બહાર વહ) છે. તમેની સાથેના સબંધંમા ંતે સાચા ભ:તો છે v તેમના 

Çદય સાથે આ7મામા ંઅને સ7યમા ંિપતાની 0!ૂ કર) છે (|લોક 24). 

5. આ ±ી મસીહ (*Ñ2ત) આવી હતી !ણતા હતા (|લોક 25). તણેી માનતા હતા ક) ãયાર) તેઓ 

આâયા 7યાર) બxુ ંસમ!વી શકાશે. આ જ8ટલ (ણ છે ãયાર) ઇC ુજણાવે છે ક) તે કોણ છે. તણેે 

તેના િવશે v બxુ ં!◊Lુ ંતે !હ)ર કLુê હY ુ ં(|લોક 18) અને કóુ ંબધં કર# દ#xુ ંનથી અને હવે તે તે 

છે v ત ેછે ત ે:ગટ કર) છે અને કóુ ંરોક) નથી. તણેી અને બધા ઈõાએલીઓ vની રાહ જોતા હતા 

તે તેણીની કહ)વત હતી, "______________________________________________ (|લોક 26)." 
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->V(4Wш$: આપણે ઈC ુપાસેથી óુ ંશીખી શક#એ તે રોકવા માટ) થોડો સમય કાઢો અન ે:િત*બ{*બત 

કર#એ. 

1. તે નRધÉુ ંરસ:દ છે ક) |લોક 4 મા ંપાછા જÉુ ંઅમન ેજણાવવામા ંઆâLુ ંછે ક) ત ે"સમVનથી પસાર 

થÉુ ંપડµુ"ં તેણ ેકLુê? સમVનીઓ માટ) તેમની િતર2કારને કારણે તેઓ અAય યüદૂ#ઓ vવા 

સમVનની આસપાસ ગયા હોઈ શક). તો પછ# શા માટ) એÉુ ંકહ) છે ક) તેને સમVનમાથંી પસાર કરવો 

પડŸો હતો? કોઈ મદદ કર# શકતો નથી પરંY ુએવી અટકળો કર) છે ક) આ ±ીને કારણે તેને જવાOુ ં

હY ુ.ં આપણે óુ ંશીખી શક#એ? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. નીકોદ)મસમા ંઆવા તી⁄ણ િવપર#ત લાગે છે, v સZચાઈના સમVપ અન ેસમVની ±ી હોવાOુ ં

જણાય છે, v તેના માટ) કંઈ જ લાગYુ ંનથી. ત ેએક ±ી હતી, એક સમVની ±ી, એક અનૈિતક 

સમ8રટાન મ8હલા. તોપણ, ઈCમુા ંઆપણે કંઈ પણ શોધી કાઢ#એ છ#એ, v સારા ફરોશીની :શસંા 

કર) છે અથવા અનૈિતક સમVનીને વખોડ) છે. કોઈની સ:ેસ ક) Qવનશૈલી ઈCનુી :ાથિમક *ચ{તા ન 

હતી. પરંY,ુ તેમણે ઇZછતા હતા ક) બªે Qવતા ભગવાન સાથેના સબંધંમા ંરહ) છે, v આ7મા ?ારા 

2થાિપત થયેલ છે, અને સ7ય (યüદુ#) ને સ7ય તર#ક) ઓળખ ેછે. યોહાન 14: 6 મા ંઈCએુ પોતાના 

િશiયો સાથે વાત કર# અને !હ)ર કLુê ક) ત ે____________________ છે, _______________, અને 

______________. તે કહ) છે ક) ___________ િસવાય કોઇ ___________ િસવાય આવે છે. ધનવાન 

અથવા ગર#બ, ફરોશી અથવા સમVની, Aયાયી અથવા અનૈિતક ઇC ુઇZછે છે ક) બધાને બચાવી 

શકાય અને ______________________ (1 તીમોથી 2: 4) ના ëાનમા ંઆવ,ે તેમને !ણવા માટ), 

______________ અને _____________ ના િપતા ?ારા મોકલવામા ંઆવેલા એક (જહોન 1:14). 

આપણે óુ ંશીખી શક#એ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. કોઈ મદદ કર# શકતો નથી, પરંY ુકહો ક) વાતચીત 25 ની સાલથી 0રૂ# થઇ શક) છે. તે ક)વી ર#તે 

કર# શક)? ઈC ુતેનાથી CવુાતાIને રોકવા માટ) નહોતા. તમેણે પોતાની !તને 2વય ં!હ)ર કLુê ક) vનો 

અથI તે હતો ક) તે vની સાથે wુશળ હતો તે આવવા માટ) જVર# હY ુ.ં óુ ંતે 2વીકાર# લેશે અન ે

2વીકારશે ક) તે કોણ છે, મસીહ? તે કોણ છે તે િવશે તે óુ ંકહ)શે? શકંા વગર ભગવાનની આ7માએ તે 

âયä:ત સાથ ેસબંધં િવકસાવવાના કામમા ંકામ કLુê હY ુ ંvણે પોત ેપોત ે*Ñ2તન ેકáુ ંહY ુ.ં આપણ ેóુ ં

શીખી શક#એ? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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,-Q: 
1. આ મ8હલાને ઈCનુા મ<ંાલયને Bયાનમા ંલેતા, મારા મડંળને માર# આસપાસ v લોકો એકલો હોય 

અને પાછળ છોડ# !ય છે, ગર#બ અને નકાર# કાઢ) છે, íુઃખ પહRચાડ) છે અન ેભયભીત કર) છે ત ે

માટ) મને પડકાર છે. ઈCએુ તેના િતર2કાર ન કયû પણ તેને 2વીકાર# અને તેના પર પોતાની 

!તને !હ)ર કર#. બી!ઓને :ા+ત કરવા અન ેતેમને માર# સાથેના સબંધંમા ંલાવવા માટ) üુ ંકઈ 

87યા કર# શwંુ? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. óુ ંüુ ંબી!ઓન ેમારા Qવનમા ંઆમિં<ત કર# રXો ® ંક) મારા Qવન ?ારા તઓે ઈCનુે ઓળખી 

શક) છે, મસીહને *Ñ2ત કહ)વાય છે? અAય લોકોને ઇC ુસાથેના સબંધંમા ંલાવવા માટ) üુ ંવx ુ

!ણીજોઈને Qવતં રહ)વાનો એક ર2તો óુ ંછે? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

/"!;$": હ) :m,ુ ãયાર) તમે મને મારા પડોશી, અલગ અલગ લોકો, મારા કરતા અલગ ર#તે àુએ છે, v 

તેજ2વી ભાિવની તકોનો અભાવ છે, v શાર#8રક અને નાણાક#ય મયાIદાઓ સહન કર) છે અને v અથI0ણૂI 

સબંધંો માટ) લાબંા તમારા vવા Çદયને આપો, v :ેમને પસદં કર) છે અન ેઅિ:ય નથી. મન ેશીખવો ક) 

તમારા સબંધંોમા ંક)વી ર#તે જોડાવÉુ ંતે તમ ેઉપયોગ કર# શકો છો અને તમાર# ક#િતú માટ) આશીવાIદ આપી 

શકો છો. તમારા આ7માને છોડો ક) v શNદો અને દયાથી કરવામા ંઆવતી wૃ7યો ?ારા અAય લોકો !ણશે ક) 

તેઓ તમને :ેમ કર) છે. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( ; 

 

5<-P-: óુ ંતમ ેTાર)ય "અસામાAય" િવ(ેપનો અOભુવ કયû છે? મોટ) ભાગે તમાર# પાસે યોહાન 4:26 

મા ંજ ઈCએુ સમVની ±ીને કáુ ંછે ક) ત ેમસીહ છે અન ે27 મા ં|લોકમા ંઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) ãયાથંી 

તેઓ ખાy ખર#yા હતા 7યાથંી ફ:ત "િશiયો પાછા આâયા". આ ±ી v એક સમયે પાણી માટ) આવી હતી 

ãયાર) કોઈએ તેને જોવાની આશા ન હતી 7યાર) :થમ તેને ઈCનુ ેશોધીને આÕયI થLુ ંહY ુ ંઅને હવે તેના 

નવા િમ<ોએ બતાâLુ ં7યાર) ફર# નવાઈ પાôયા છે. 
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3T5D": ìહોન 4: 27-38 વાચંો નRધ લો ક) એક જ સમયે બ ેઅલગ અલગ વ2Yઓુ થઈ રહ# છે. 

• ઇC ુપાસ ેતેની સાથ ેચચાI ચાલી રહ# છે ____________________________________ 

• ±ી સાથે ચચાI ચાg ુછે ________________________________________________ 

 

к3-#:  
1. મા ંિશiયોને óુ ંઆÕયI |લોક 27? ________________________________________________ 

2. તેઓએ બ ે:~ો 0છૂºા ન હતા. 

 એ. _________________________________________________________________ 

 બી. _________________________________________________________________ 

3. ±ી બાક# (|લોક 28). 

એ. તે óુ ંપાછળ છોડ# હતી? _______________________________________________________ 

બી. તે Tા ંગયા? ________________________________________________________________ 

4. તેમણે લોકોને óુ ંકáુ ં(|લોક 29)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેમના સદં)શ પર તેમની :િત87યા óુ ંહતી? તેનો :~ (|લોક 30)?_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. વZચ,ે ઈC ુઅને તમેના િશiયો સાથે પાછા (|લોક 31) ... િશiયોની *ચ{તા óુ ંહતી? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તેમના *ચ{તાનો જવાબ óુ ંહતો (|લોક 32)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. િશiયોને લાગે છે ક) ઇC ુિવશે વાત કર# રXા છે (|લોક 33)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. િનકોડ)મસ સાથેની વાવાઝોrુ ં:87યા અને પવન, સમVની ±ી સાથ ેપાણીની vમ, ઈC ુફર# 

આBયાå7મક બાબતોની વાત કરવા માટ) k|યની ક.પનાનો ઉપયોગ કર) છે. િશiયો સાથે તેઓ 

______________________________________ (|લોક 34) વાપર) છે? તેમણે વાત કરવા માટ) 

ખોરાકનો ઉપયોગ કર) છે _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. |લોક મા ં35 ઈC ુપાક લણણી અને પાક)લા (ે<ો, અAય *ચ< શNદો બોલ ેઆગળ. તેમણે તેમને 

__________________ ઉઠાવા માટ) કહ) છે, અને __________________ àુઓ. તમેણે !હ)ર કLુê ક) 

(ે<ો ___________________________ છે ________________________________________ 
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/.#26\6: 
1. ક.પના કરો ક) ઈC ુતમેના િશiયો સાથે વાત કર) છે અને શNદો કહ) છે, "તમાર# ÷ખો “ચી કર#ને 

ખેતરો àુઓ!" હવે 30 કલમ પર પાછા !ઓ. કાપણીના *ચ<નો વણIન કરો, v ખેતરો છે! 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ãયાર) ઈC ુપોતાના િશiયોન ેશીખવતા હતા, 7યાર) સમVની ±ી âય2ત વાવણી કર# રહ# છે! તેણીએ 

પાણીOુ ંપોટ પાછળ છોડ# દ#xુ.ં vમ vમ ઈCએુ વચન આ+Lુ ંછે, "v કોઈ üુ ંપાણી આપીશ તેન ેતે 

ફર#થી તરસશે નહÅ (|લોક 14) ..." એક âયä:ત મદદ કર# શકતા નથી, પરંY ુઆÕયI પામે છે ક) જો 

ઇCએુ v લચં લગાવી દ#ધી હતી તે િશiયોએ લાâયા હતા. 

2. ±ીએ લોકોન ેલોકોન ેઈC ુપાસે લાâયો અન ેઈCએુ તઓેને શીખâLુ.ં મ<ંાલયની ભાગીદાર#! એક 

વાવેલો અને બીQ ર#પેડ. ±ી તેની àુબાની સાથ ેવાવણી કર) છે: આવો અન ેએક માણસ àુઓ vણે 

મo v કLુê તે બxુ ંજ કáુ.ં óુ ંઆ *Ñ2ત હોઈ શક)? ઈC ુતમેના િશ(ણ સાથે પાક ભેગો, તેમના વડI 

સાથે! 
 

к3-#:  
1. અમે |લોક મા ંóુ ંકહ)વામા ંઆવે છે 39? ______________________________________________ 

2. તેઓ શા માટ) માને છે? ___________________________________________________________ 

3. મ8હલાના àુબાનીને કારણે ઘણા ટાગોનો માનવામા ંઆવતો હતો તમેના શNદોના કારણે પણ વx ુ

માનવામા ંઆવ ેછે. પરંY ુઆ લોકોના Çદયમા ંકંઈક બીàુ ંથLુ.ં તેઓએ તેને કáુ,ં 

"_________________________________________________________ ના કારણે આ હવ ેનથી, 

કારણ ક) અમાર# પાસે _____________ માટ) _________________ છે, અને અમે _______ છ#એ ક) 

આ ____________________ ખર)ખર _____________________ ના ______________ (|લોક 42). 
 

/.#26\6: 
1. ઈC ુબે વx ુ8દવસો સાથે આ લોકો સાથે રXા હતા. કોઈ મદદ કર# શકતો નથી, પરંY ુઆÕયI પામ ે

છે ક) તે óુ ંછે vના કારણે તમેને !ણ થઈ અને !હ)ર કLુê ક) તે િવbના તારનાર છે. તે તેના 

િવનોદ âયä:ત7વ હતી? તે શીખવવાની તેમની (મતા હતી vથી તેઓ સમQ શક)? તે બોલતા 

શNદો હતા? તે óુ ંહY ુ?ં તમારા િવચારો: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ±ીની àુબાની તેમને ઈC ુપાસે લાવી હતી પરંY ુત ેતેના શNદો હતા vનાથી તે માનતા હતા અમે 

આ મ8હલા િવશ ેવx ુકંઇ સાભંળતી નથી. તેમની àુબાની 0રૂતી હતી આપણ ે!ણીએ છ#એ ક) 

ઇCનુો :ેમ અન ેતેને 2વીકાર# તે જ ર#તે તણેીને શરમ íૂર કરવામા ંઆવી હતી અને તેના 
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તારણહાર તર#ક) ઈCનુે !ણ કરવા અને તેન ેિવbના તારણહાર તર#ક) !હ)ર કરવા માટ) નગર 

લાવવા માટ) તેની સાથે ભાગીદાર તર#ક) તેને છોડાâયો હતો! તમારા િવચારો: _______________ 

________________________________________________________________________ 

 

'"( ? 

 

,-Q: કયા અ(ર (ઓ) üુ ંઓળèુ ં®?ં 

 

1. óુ ંüુ ં±ીન ેચાüુ ં®?ં 

એ. üુ ંખર)ખર કોઈની સાથ ેમળÉુ ંનથી ઇZછતો કારણ ક) માcંુ Qવન એક વાસણ છે. ખોટ# 

પસદંગીઓએ તનેે આપિù બનાવી છે 

બી. üુ ંv િવષય બની ગયો છે તેની વા2તિવકતા સામે ^કુાબલો કરતા ંüુ ંઆ િવષયને બદલીશ. 

સી. મને ત ેમાને છે ક) મસીહ, *Ñ2ત, વચન આપgેુ ંએક મને :ેમ કરશે અને મારા િવશે v !ણ ે

છે તેનાથી મન ેદોિષત ન ઠ)રવો તે લગભગ અશT છે. 

ડ#. કારણ ક) તે મને :મે કર) છે, üુ ંદર)કને કહ)વા માKં ુ® ંvથી તઓે તેન ેઓળખી શક), પણ. 

üુ ંક)વી ર#તે ±ીને ચાüુ ં®?ં _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. óુ ંüુ ંિશiયોન ેચાüુ ં®?ં 

એ, üુ ંઆ :કારના લોકો સાથે ખર)ખર શહ)રના આ ભાગમા ંઅ2વ2થ ®.ં 

બી. üુ ંખર)ખર સમQ શકતો નથી ક) અહÅ óુ ંચાલી રáુ ંછે. અમે ખાવા માટ) ખોરાક િવશે વાત 

કર# રXા છ#એ અને તમે vણે તમન ેમોક.યો છે તનેી ઇZછા િવશે વાત કર# રXા છો અને તેમOુ ં

કાયI 0cંુૂ કરો છો, કંઈક અલગથી. 

ઇC,ુ કોઈ તમાર# સાથે કોઈ વાતચીત કયાI વગર તમન ેમળે છે? મને સમ!Lુ ંનથી ક) તમે 

તમારા િમ<ોને ક)વી ર#તે પસદં કરો છો 

સી. વાવણી, લણણી, લણણી ... માર# ÷ખો ઉઘાડ#ને અને (ે<ોન ેàુઓ! üુ ંજોઈ રXો ® ંબધા 

લોકો, દર)ક જHયાએ લોકો તમાર# પાસે આવ ેછે ... 

üુ ંિશiયોને ક)વી ર#તે પસદં કcંુ ®?ં ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. óુ ંüુ ંનગરના લોકોને પસદં કcંુ ®?ં 

એ . આ માણસ કોણ છે? તે ક)વી ર#તે તેના િવશેની બધી બાબતોને !ણે છે, તે બધી વ2Yઓુ v 

અમે K+ુત રાખેલી અન ેઅવગણના કર# છે, તે બધી વ2Yઓુ v આપણ ેતેણીની પીઠ પાછળ તેના 

િવશે કહ# છે? 
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બી. üુ ંખર)ખર åજëાC ુ® ંઆ ±ી તેના િવશે ઉ7સા8હત છે તેણીએ પહ)લા ંTાર)ય તેના 0cુુષ 

િમ<ોમાથંી કોઇને મળવા માટ) અમને આમિં<ત કયાI નથી. તેમણે અલગ અલગ હોવા જ જોઈએ. 

સી. તે ખર)ખર અલગ છે. તમેણે મન ેv વ2Yઓુ પહ)લા ંTાર)ય !ણતા નથી શીખવતા. üુ ંતેમને 

રહ)વા માKં ુ® ંvથી üુ ંવx ુશીખી શwંુ. 

ડ#. üુ ંમા< એટલા માટ) માનતો નથી ક) કોઈએ óુ ંકáુ ંછે પણ મo માર# !ત માટ) સાભં›Lુ ંછે 

અને મને ખબર છે ક) આ માણસ ખર)ખર જગતનો ઉ]ારક છે! 

üુ ંનગરના લોકોન ેક)વી ર#ત ેપસદં કcંુ ®?ં __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3T5D": તમાર# વાતાI લખો. તમ ે!ણો છો ત ેકહો! ±ી નગર ગયા અન ેતેણીની વાતાIને કáુ.ં તણેીએ 

તેણીની àુબાની આપી. િનઃશકંપણે, તેમણે ઊ!I, ઉ7કટ અને ઉ7સાહથી આન ેકáુ ંહY ુ ંકારણ ક) લોકોએ તેના 

આમ<ંણ પર :િત87યા આપી હતી, "આવો અને àુઓ ..." તેણીની વાતાIએ આ માણસ િવશેની તેમની 

åજëાસાને ઉùેåજત કર# vણે તેણીન ેv કંઇપણ કLુê ત ેકáુ.ં આ હોઈ શક) છે ...? તેણીએ v !◊Lુ ંતે શેર 

કર#, જો ત ેસમય ેતે મા< થોડ# !ણતા હતા જો તમે આ માણસને ઈCનુા નામથી ઓળખી શકતા હોવ તો 

કદાચ તમે તમારા Qવનની vમ િવચારશો. તમાર# વાતાI óુ ંછે? તમારા mતૂકાળ óુ ંછે? ઈC ુસમVની ±ી 

માટ) રાહ જોઈ રáુ ંwચૂ ?ારા બેઠો હતો ક.પના કરો ક) ઇC ુસાર# ર#તે બેઠા છે અથવા કદાચ તમારા 

વસવાટ કરો છો ખડંમા ંઅથવા 2ટારબકના, અથવા તમારા કાયાIલયમા,ં અથવા ãયા ંપણ તમે વારંવાર 

આવવા માટ) રાહ જોઈ રXા છો - આવવા માટ) રાહ જોવી. તમાર# વાતાI લખો કારણ ક) તે તમને આમ<ંણ 

આપે છે ક) તમે !ણો છો ક) તે કોણ છે, િવbના તારનાર છે. 
 

તમાર# વાતાI લöયા પછ#, કોઈકને શોધો અને કહો ક) તમે તમાર# વાતાI કહો છો તે સાભંળવા માટ). તમારા 

સા(ીમા ંબહાíુર#થી બો.ડ રહો. 
 

 !-Dш]W#: સમVની ±ી ઘર) જઈને ઘર) જઈને ઘર) જઈને બારÿુ ંબધં કર# દ)તી ન હતી. તેણી ઘર) 

નહોતી અને ®પાવતી હતી તેના બદલ,ે તે v બALુ ંતે બxુ ંજ શેર કરવામા ંમદદ ન કર# શક). તેણીના 

સા(ીમા ંબો.ડ હતા! 
 

સેAટ પોલ vલમા ંãયાર) એફ)િસયન *Ñ2તીઓને લöLુ ંતેમણે *Ñ2તીઓન ેતેના માટ) :ાથIના કરવાOુ ંકáુ ં

vથી તે તેના સા(ીમા ંબો.ડ હોઈ શક). એફ)સી 6: 19-20 ને ઇAડ):સ કાડI પર લખો અને યાદ રાખો. 
 

આ પäં:તઓ ગો2પલે ઓફ રહ2ય વાત આ રહ2ય óુ ંછે? આ પäં:તઓ મા ંસમજ માટ) àુઓ: 
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• રોમનો 16: 25-27 ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• કોલોસી 1: 26-27 ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• કોલોસી 2: 2-3 __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• એફ)સી 1: 9-10 __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

/"!;$": એફ)સી 6 ની આ કલમો તમાર# દæ િનક :ાથIના બની શક) છે: ભગવાન, ãયાર) üુ ંમારા મR ખોgુ ં® ં

7યાર) મને 8હ{મતથી ગો2પલેનો રહ2ય !હ)ર કરવા માટ) મને શNદો આપવામા ંઆવ ેછે, vના માટ) üુ ંએક 

રાજíૂત ® ં... vથી üુ ં8હ{મતભેર તેને !હ)ર કર# શwંુ. બોલÉુ ંજોઈએ આમીન! 
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 ^9> +7 #!"-" 8- 5- -41)" < <%N& 

 

 

5<-P- 

 

આ વાતાI ખર)ખર gકુ 18 ના Pતમા ંશV થાય છે અન ે.Lકુની :થમ દસ પäં:તઓ ?ારા ચાg ુરહ) છે. તે 

ઇZછતા બે માણસોની વાતાI છે પરંY ુઇC ુજોતા નથી. બનંે જોવા માટ) ન[# કરવામા ંઆવી હતી એક બહાર 

ઝોલ અન ેઅAય એક É(ૃ øચાઇ. ઈC ુબનંેન ેમળે છે. કાળQ0વૂIક àુઓ, કારણ ક) ઈC ુઆ 0cુુષોન ે

શાર#8રક અને આBયાå7મક íૃFiટ આપે છે. vમ તમે અ\યાસ કરો છો, તેમ તેમ ન[# કરો ક) તેઓ ઈCનુે 

"જોતા" હતા. 

 

àુદા àૂથોની :િત87યાઓOુ ંBયાન રાખÉુ ં- v લોકો ભીડની સામે હતા, તેમણે યર#ખો નQકના લોકો અને 

v લોકોએ જોLુ ંક) "પાપી" ના ઘર) ગયો હતો ત ેલોકોએ "Pધ" માણસોની :િત87યાઓOુ ંBયાન રાöLુ.ં 

તેઓ ઈCનુે મ›યા પછ#.  
 

અને, ગરોળ# É(ૃને Bયાનમા ંન mલૂી !ઓ તે એક માણસ માટ) óુ ંહ)Y ુહતો? િવચારો ક) તે તમારા માટ) 

અને મારા માટ) É(ૃો તર#ક) આYરુ રહ)વાની અને ઈCનુે જોવા માટ) અAય લોકોને સ(મ કરવા માટ) óુ ંહોઈ 

શક) છે તે િવશે િવચારો. 
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 ^9> +7 #!"-" 8- 5- -41)" < <%N& 

 

 

5"# 6 

 

'"( $ 

 

3T5D": આ <ી! અ(રની વાતાIમા ંઈC ુયર#ખોના માગI પર હતા. ર2તાની બાàુએ ર2તાની બાàુમા ં

ભીખ માગતા Pધ માણસન ેમ›યા હતા. મા ંલખેલી વાતાI વાચંો gકુ 18: 35-43. 
 

• માણસની સમ2યા óુ ંહતી? 

• તેમણે ઈCનુે તેના માટ) óુ ંકરવાOુ ંકáુ?ં 

• ઇCએુ óુ ંકLુê? 

• માણસ ક)વી ર#તે જવાબ આ+યો? 

 

к3-#:  
1. આ માણસ __________________________ *ભ¿કુ હતો (|લોક 35). 

2. તેમણે બધા ખળભળાટ સાભં›Lુ ંઅને ઇC ુપસાર કરવામા ંઆવી હતી સમ!Lુ ંãયાર) તેમણે પોકાર 

óુ ંકLુê (છદંો 37-39)? ___________________________________________________________.  

 

,U-"5к: *ભખાર# !ણતા હતા ક) ઈC ુકોણ છે. તમેણે પોકાર કયû, "ઈC,ુ દાઉદના દ#કરા, મારા પર દયા 

કરો!" દાઊદના શNદો, vOુ ંનામ તેમણ ેઈCનુે આ+Lુ ંહY ુ,ં આ શNદોથી તઓે િવbાસના શNદો હતા ક) તઓે 

એમ માનતા હતા ક) ઈC ુમસીહ છે, *Ñ2ત તે !ણતો અને માનતો હતો ક) ઈC ુતેના પર દયા કરશે. તે 

!ણતો હતો ક) ઈC ુપાસ ેશä:ત છે v તેમન ેજોવા માટ) સ(મ બનાવશે. 
 

к3-#: 
1. ઇC ુમાણસ તેન ેલાવવામા ંઆવી હતી (|લોક 40). ઈCએુ માણસે óુ ંકáુ ં(|લોક 41)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમણે જવાબ આ+યો, “___________________________________________________________” 

3. ઈCએુ તેમને તનેા ___________________________________ (|લોક 42) આ+યો અને તરત જ 

તે _________________ તનેા __________________________________________________ 

4. અને માણસ ___________________ ઈC,ુ ___________________________ ભગવાન (|લોક 43). 
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3T5D": આ વાતાIને Bયાનમા ંરાખીન,ે .Lકુ 19 મા ંવાચંો. ઇC ુહવે યર#ખોમા ંછે ãયા ંતેમણે બી! કોઈ 

માણસને મ›યા v ન જોઈ શક). તેમOુ ંનામ ઝા;:ચયસ (ઝેક-ક#'-અમા) હY ુ.ં મા ંલખેલી તેમની વાતાI વાચંો 

gકુ 19: 1-10. 
 

• આ માણસની સમ2યા óુ ંહતી? 

• તેના ઉક)લ óુ ંહતો? 

• ઈCનુો ઉક)લ óુ ંહતો? 

 

к3-#:  
1. |લોક 1 મા ંóુ ંકહ)વાLુ ંછે? ___________________________________________________ એકનો 

અથI થાય છે ક) યર#ખોમા ંરોકવાની ઇરાદોનો ઇરાદો નથી. 

2. ઝા;:ચયસ યર#ખોમા ંરહ)તા હતા (|લોક 2). આપણ ેતેના િવશે બ ેબાબતો શીખી શક#એ? 

 એ. તે હતો ______________________________________________________________ 

 બી. એ હતો _____________________________________________________________ 

 

,U-"5$: ટ):સ કલે:ટસIને પણ ક8રયાણા કહ)વામા ંઆવતી હતી. ઝા*ખયસ કરદાતાના ^öુય અિધકાર# 

હતા. કરદાતાઓએ રોમની સેવા આપી હતી âયä:તગત સપંિù મેળવવા માટ) આ ટ):સ કલે:ટસI વારંવાર 

લોકો પર ગેરકાયદ)સર કર લાદશે. તેઓ દ)શkોહ# માનવામા ંઆવતા હતા અને રોમન સ™ાટના àુલમ હ)ઠળ 

યüદૂ#ઓને રાખવામા ંતેમની નફરત હતી. 
 

к3-#: 
1. |લોક ^જુબ 3 ઝાå[L ુóુ ંકરવા માગતો હતો? ________________________________________ 

2. પરંY,ુ !öખીએ ઈCનુ ેકોણ જોયા? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

3. તો, તેણે óુ ંકLુê (|લોક 4)? તેમણે _________________ આગળ અને __________________ ઉપર 

______________________________ Cધુી ___________ તેને. 
 

3T5D": એ નRધÉુ ંરસ:દ છે ક) Pધ *ભખાર# ક) ઝા*ખયસ ઈCનુે જોઈ શક) છે. આ બª ેવાતાIઓમા ંkFiટ 

અને íૃFiટ સાથે v તમામ શNદો છે તે નીચે આપÉુ.ં ઉદાહરણ તર#ક), gકુ 18:41 મા ંઆપણને કહ)વામા ં

આવે છે ક) Pધ *ભખાર#એ કáુ,ં "üુ ંજોવા માKં ુ®.ં" (8હ{ટ: ઓછામા ંઓછા આઠ સદંભû છે.) 
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/.#26\6: 
 

1. સેAટ .Lકુ તેમના ગો2પેલ અને તે એક uૂંક# માણસ િવશે તે તમામ બાબતોમા ંઆ વાતાI સમાવેશ 

થાય છે. કોઈ મદદ કર# શકતો નથી, પરંY ુએÉુ ંલાગે છે ક) ઝા;:ચયસના કદને લીધ ેતેના બધા જ 

Qવનમા ં^|ુક)લી આવી હતી. 

એ. તેના મહùાન ેતેના અથIમા ંક)વી ર#તે અસર થઈ શક)? 8ક{મત? હ)Y?ુ ____________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 બી. તમને óુ ંલાગે છે ક) આ ^öુય કર કલે:ટરને મહ7વ અને ^.ૂયની સમજ આપી છે? 

 ____________________________________________________________________________ 

2. હવે, એક સૌથી નRધપા< âયä:ત ?ારા પસાર થવાOુ ંહY ુ ંશા માટ) ઝાäöયયસ ેન[# કLુê હY ુ ંક) "ઈC ુ

કોણ છે?" આ માણસ કોણ હતો, vણે તેને અOસુયાI હતા? જો ત ેજોઈ શકશે ક) ઇC ુકોણ છે તે જોઈને 

તેને એક ઝાડ પર ચઢ# જÉુ ંપડµુ ંહY ુ.ં 0öુત 0öુત હોવાOુ ંóુ ંલાગે છે અન ેÉ(ૃન ેચડવાની જVર 

છે કારણ ક) તમે èબૂ uૂંકા હતા? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

પરંY,ુ તેમને ખર)ખર કોઈ િવક.પ નહોતો. જો ત ેઇCનુ ેજોવા માગતો હોય તો તેન ેઉતાવળ કરવી 

અને ઝાડ ઉપર ચડÉુ!ં 
 

 

'"( 0 

 

,-Q: ગરોળ# É(ૃ િવશે થોડો સમય માટ) િવચારો ઝા;:ચયસની વાતાI તમાર# સાથે એક É(ૃ તર#ક) 

િવચાર# શક) તે એક રસ:દ ર2તો છે ... 
 

1. É(ૃ ઝા8કયાને óુ ંઆ+Lુ?ં __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. સાયકામોરના ઝાડ એવા લોકો છે vમણે અમને ઉપાડવા, :ો7સાહન આપÉુ,ં અને એક અલગ 

kFiટકોણથી Qવનને જોવા માટ) અમને મદદ કર# છે. તમારા Qવનમા ંિસમકૉર É(ૃો તર#ક) સેવા 

આપનાર કોણ છે? 

 એ. એક સમય યાદ કરો ãયાર) તમને ઉઠાવી લેવામા ંઆવે છે અને યો!ય છે. ____________ 

________________________________________________________________________ 

બી. એક સમય યાદ કરો ãયાર) તમે ઉઠાવી લીધો છે અને કોઈ âયä:તને તમાર# સહાય િવના 

જોઇ શકતા નથી ત ેજોવા માટ) તેને સ(મ કરવા માટ) તેને યો!વો. ____________________ 

______________________________________________________________________ 
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સી. આ ખાસ ચમકારો ઝાå[યસને ઈCનુ ેજોવા દ) છે. જો üુ ંબી!ઓ માટ) એક É(ૃ બનવાOુ ં

પસદં કLુê હોત, તો ત ેમારા Qવનમા ંóુ ંતફાવત બનાવશે vથી તઓે ઈCનુે જોઈ શક) અને તે 

કોણ છે ત ેશીખી શક)? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ડ#. üુ ંક)વી ર#તે :ો7સાહનનો õોત બની શwંુ ક) vથી અAય લોકોન ેઉઠાવી શક) ક) vથી તેઓ 

ઈCનુે mતૂકાળમા ંv àુએ છે તેનાથી àુદા àુદા íૃFiટકોણોથી àુએ છે અને ત ે!ણે છે ક) તે óુ ંછે? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

к3-#: 
1. ઇC ુઆâયા ં7યાર) óુ ંથLુ ં(|લોક 5)? _________________________________________________ 

ઈC ુ!ણતા હતા ક) ઝા*ખયસ Tા ંહY ુ.ં ત ેએ પણ !ણતો હતો ક) આ માણસ ત ે!ણતા હતા ક) ત ે

કોણ છે. 

ઈCએુ ઝા*ખયસને óુ ંકáુ?ં _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

óુ ંતમે ઈCનુી વાણીમા ંતાક#દની અOmુિૂત કરો છો, કારણ ક) તે તેમને કહ) છે? ઈC ુકયા શNદો 

વાપર) છે? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

->V(4Wш$: દ)ખીતી ર#તે જ ઈC ુફ:ત "(1 |લોક) પસાર થYુ ંન હY ુ.ં" તમે ક)વી ર#તે એમ માનતા હશો 

ક) ઈC ુઅને તેમના Qવનમા ંઝાå[Lસુની વZચ ેóુ ંથઈ રáુ ંછે તેના :કાશમા?ં તેમની અ<તા óુ ંહY ુ?ં 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

,-Q /_"!;: üુ ંમારા Qવન િવશે óુ ંશીખવે છે? 

 

1. માર# યોજનાઓ કરો છો? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મારા 8દવસ CિુનિÕત કરો? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મારા સમયનો ઉપયોગ કરો છો? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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к3-#: 
1. ઝાå[યસે ક)વી ર#તે જવાબ આ+યો (|લોક 6)?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઝા*ખયસ એક જ વાર નીચ ેઆવી પહRZયો. "ઈC ુઆv મારા ઘર) આવવા માગંે છે!" જો ઈCનુો 

અવાજ તાક#દની વાત કર) છે, તો ઝાäöયLનુા કાયû óુ ંવાતચીત કર) છે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આ uૂંકા, ^öુય ટ):સ કલે:ટર માટ) |લોક ઝાડ પર શા માટ) ઇCનુા શNદોનો અથI છે? ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

/.#26\6: 
1. જો üુ ંઝાå[Lસુની 2થાને માર# !તને ^કૂાતી અને નાનો લાગણી તર#ક) 2વીકાcંુ ®,ં તો તેના સાથી 

માનવીએ તેને 2વીકાયાI નથી અને િનિÕતપણે અિ:ય નથી, તો üુ ંક)વી ર#તે ઈCનુા 2વ-આમ<ંણનો 

જવાબ આપીશ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. óુ ંમને લાગે છે ક) üુ ંઇCનુી ^લુાકાતને 8દવસની માર# યોજનાઓ પર લાદવાની િવચારણા કcંુ ® ં

અને બહાર કા¡ું ®?ં ભીડ óુ ંિવચાર# રહ# હશે તે üુ ંઆÕયI પામીશ અન ેભયભીત થઈશ? óુ ંüુ ં

આટલી uૂંક# નો8ટસમા ંતેની સેવા કર# શwંુ તે િવશે *ચ{તા કcંુ? તમારા િવચારો શેર કરો: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ઝાå[યસ એક ¶ીમતં માણસ હતો. િનઃશકંપણે તેમને ઘરના સેવકો હતા. કારણ ક) એક માણસ એ 

જોઈ શકતો હતો ક) ઈC ુકોણ છે ત ેકોઈ પણ મદદ કર# શકશે નહÅ, પણ આÕયI પમાડ) છે ક) ક)ટલા 

લોકો પાસે ઈC ુહતો તે જોવાની તક હતી! તમારા િવચારો શેર કરો: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

/"!;$": હ) :m,ુ Tાર)ક મને ઝાå[યસ vÉુ ંલાગ ેછે મને નાની લાગે છે, નકા^ુ ંછે, અને ન તો અAય લોકો 

?ારા માAયતા:ા+ત અથવા :શસંા નથી. મન ેખબર છે ક) ઘણી વાર મારા Qવનમા ંઅOકુરણીય નથી. üુ ં

ખોટ# પસદંગી કcંુ ® ંv મને ^|ુક)લીમા ંલઇ !ય છે :m ુઈC,ુ મારા પર દયા કરો, એક પાપી પરંY,ુ üુ ં

બીQ ર#તે ઝાકાયા vÉુ ં®.ં üુ ંિવ*ચ< ® ંüુ ંજોઈશ ક) તમે કોણ છો üુ ંતમાર# સાથ ેગાઢ ર#તે પ8ર*ચત થÉુ ં

છે ઇC,ુ આv મારા ઘરમા ંઆવો આવો અને મારા Çદયમા ંરહો. _______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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к3-#: 
1. તેઓ óુ ંજોયા છે તે ભીડની :િત87યા óુ ંહતી (|લોક 7)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. ઝાå[યસને ભીડ ક)વી ર#તે ભજâયો? ______________________________________________________ 

3. લોકોએ ઈCનુ ેક)વી ર#તે જોયો? _____________________________________________________ 

ભીડના પ8ર:ે⁄યમા ંપાપીઓ સાથે ઈCOુુ ંજોડાણ અયોHય વતIન હY ુ.ં તેઓ માને છે ક) પાપી લોકો 

સાથે સગંત રાખવાથી ઈC ુપાપી બને છે; તેમાથંી એક બAયા. તેઓ એÉુ ંમાનતા ન હતા ક) ઈC ુ

સાથે જોડાયેલા પાપીએ પાપ કરનારને Aયાયી અને ઈbર# કાયદા અOસુાર બનાâયો હતો. 

ઝાå[યસને :ેમ કરવા કરતા ંઅને ઈC ુસાથેના સબંધંમા ંતેમને માફ કરવા દ)વા માટ) ભીડ વx ુ

આYરુ હતો. 

4. ફ:ત એક િવચાર ... óુ ંતમને લાગ ેછે ક) Pધ *ભખાર# v ઈCનુે અOસુરતા હતા, ત ેતેમાથંી એક 

હતો v "િવચાLુê" અથવા, óુ ંતમને લાગે છે ક) ત ેઈC ુસાથે ઝા*ખયસના ઘર) ગયો હતો? અથવા, óુ ં

તમે એમ માનો છો ક) તે ઈCનુા "અOસુરણ" િવશે આ વ2Y ુ?ારા િવચારવા પોતાના ઘર) પાછા 

ગયા હશ?ે 

તમારા િવચારો અને :િત*બ{બે: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 !-Dш]W#: 2 કોરÅથી 5: 21 એ મોટા િવિનમય િવશે વાત કર) છે ãયાર) ઇCનુ ેઆપણા Qવનમા ંપાપ 

અને અAયાયમા ંબોલાવવામા ંઆવે છે. આ પેસેજ લખો: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. એ:સચેAજ óુ ંછે? અમારા ખાતર [ઈbર] _____________ ને _________________ બનાâLુ,ં v 

___________ ન !ણતા, vથી તેમને _______ કદાચ ___________ __________________ ના 
__________________ .  

2. ભીડના પ8ર:ે⁄યમાથંી તમ ેક)વી ર#તે આ પેસજેને ઈCનુે લાK ુપાડવાOુ ંàુઓ છો, કારણ ક) તે આ 

પાપી માણસ ઝા[ેયસના ઘરમા ંગયો હતો? ___________________________________________ 
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/.#26\6: (એલv 19: 8 એફએફ) 
 

1. ઝાå[યસ િવશે óુ ંàુíંુ હY ુ?ં óુ ંતેને ઊભા અને 8હ{મતભેર કહ) છે (|લોક 8): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ઝા;:ચયસના Qવનમા ંQવનમા ંબદલાY ુ ંતફાવત óુ ંછે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઝાäöયયે એ 8દવસ િવષ ેઈCનુે óુ ંશીખâLુ?ં ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

/>.5\( />5-: લેવીટ#કલ કાયદો ચોર# અને છેતરિપ{ડ# કરતી વખતે પડોશીન ેછેતરિપ{ડ#ના સદંભIમા ં

બનાવે છે. લેવીટ#કસ 6: 4-5 જણાવ ેછે ક) અAય બાબતોમા ંગેરવCલૂી ?ારા ચોર# થઈ છે ક) ત ેપાછો 

મેળવવો આવ|યક છે. |લોક 5 કહ) છે, "... તે જ બનાવÉ ુજોઇએ _______________________________ 

____________________________________________________________________________..” 

હઝ8કયેલ 33: 14-16 કાયદામા ંક)ટલીક સમજણ આપે છે ક) v 0નુcુ7થાન કરવામા ંઆવે છે તે íુiટતા માટ) 

કરવામા ંઆવે છે. આમા ંóુ ંઆપવામા ંઆâLુ ંછે ત ેપા® ંઆપÉુ ંશામેલ છે. પછ# |લોક 16 જણાવે છે ક) 

"_______________________________માOં ુ ંકોઈ પણ _______________________________ તેની સામે 

_______________ રહ)શે નહÅ. તેમણે _______________________________ óુ ંછે _______________ અને 

________________; તે મ[મતા0વૂIક રહ)શે _________________________________________.” 
 

આ ઈCનુા શNદોન ેસમજણ આપે છે ãયાર) તે !હ)ર કર) છે ક) "આv મોત આ ઘરમા ંઆવી ગLુ ંછે." 

ઝા*ખયસ અ¨ાહમના દ#કરા હતા. તે એક યüદુ# હતો, vણે િનયમથી ભટTા હતા અને ઈCનુા હાજર#ને 

તેમના Çદયમા ં:ગટ થયા હતા, v તેમના ંÇદયથી !ણતા હતા. તે પાપી હતો. ભીડOુ ંિનવેદન સાØુ ંહY ુ.ં 

તેમ છતા,ં ઈ¨ાહ#મના ઘરમાથંી કોઈને ખોવાઈ ગયો હતો. 
 

,-Q /_%: 
1. óુ ંઈC ુઆv તમારા ઘરમા ંઆવે છે? તમારા Çદય અને Qવનમા ંઈC ુએક તફાવત બનાવે છે 

તમારા Qવનમા ંઈC ુસાથ,ે તમાcંુ Qવન ભä:તભાવ અને સƒણોને :િત*બ{*બત કર) છે. તમે ક)વી 

ર#તે તમારા QવનOુ ં^.ૂયાકંન કરશો કારણ ક) ઈC ુતમારામા ંઅને તમારા કાયIમા ંકામ કર# રXા 

છે. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ઇC ુતમાર# સાથ ેકામ કર) છે, તમે ક)વી ર#તે તમારા Qવનની :િત*બ{*બત ધાિમúકતા અને 

સZચાઈOુ ં^.ૂયાકંન કરશો? ________________________________________________________ 
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/"!;$": ઇC,ુ તમે તે જ છો vણે માcંુ પાપ માર# !ત ેલઈ લીxુ ંછે. તમ ેમારા પાપને કારણે તમારા 

Aયાયીપણાને બદ.યા. üુ ંફ:ત તમને જ મારા આભાર અને :શસંા આપી શwંુ ®.ં મારા પાપને üુ ંકüલૂ 

કરાવવા માટ) સ(મ ન કcંુ, કારણ ક) કાયદો કહ) છે તે જોઇએ, પરંY ુમારા માટ) તમારો :ેમ મન ેકüલૂાત 

કરવા માગે છે અને માફ કરવા માગે છે ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( ; 

 

->V(4Wш$: અમે :~ 0છૂºો છે: ઈC ુિવષે óુ ંહY ુ,ં vનાથી ઝાકાયાએ પોતાના ખોટા કામનો 2વીકાર કયû 

અને તેના Qવનને આસપાસ ચાg ુકરવા માગતો હતો? અમે 2વીકાLુê ક) ઝાå[Lસુ રોમથી તેમની રકમને 

કારણે âયä:તગત ર#તે ¶ીમતં હતા. ખરાબ સપંિùથી મળેવેલી સપંિùન ેસબંોધતા, તેમણે ઇCનુે !હ)ર કLુê 

અને દર)કને હાજર રાöયા હતા ક) તેઓ પોતાની અડધા ભાગ ગર#બને આપી દ)શે. vમને તેમણે ઠપકો 

આ+યો તે માટ) તેમણે ચાર વખત રકમ પરત Øકૂવવાનો વચન આ+Lુ ંહY ુ.ં uૂંકમા ંજ ઝાå[યસ કહ)તા હતા 

ક) માર# સપંિù અન ેસપંિù મારા માટ) થોડો અથI છે, üુ ંતમને મ›યા, ઈC!ુ óુ ંસપંિù અને સપંિù 2થળ 

લીધો હતો? óુ ંતેમન ેબદલી હતી? તમારા િવચારો અન ે:િત*બ{બે: _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

к3-#: 
1. મા ંઈCએુ ઝાખીએયને óુ ંકáુ ં|લોક 9? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

2. અને, |લોક 10 મા ંઈCએુ óુ ંકáુ?ં ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,U-"5$: ચાલો છદંો 9 અને 10 ની નQકની નજર) àુઓ. 9 |લોક મા ંઈC ુકહ) છે ક) આv ^äુ:ત આ 

ઘરમા ંઆâયો છે. ગીતશા± 27: 1 મા ંઆપણ ેવાચંીએ છ#એ '_________________ મારા :કાશ અને માcંુ 

_____________________________________________... "ભગવાન માર# ^äુ:ત છે. ^äુ:ત ®ટકારો બોલે 

છે ભગવાન તે જ છે v મન ેમારા પાપી 2વયથંી બચાવ ેછે, íુiટતા v મને આગથી નાશ કરવા માગંે છે, 

અને શાbત િતર2કારથી. ભગવાન મન ેબચાવનાર છે, v મને બચાવે છે, મને ર(ણ આપ ેછે, અને 
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િવbાસમા ંમારામા ં¶]ા લાવે છે vથી üુ ંvનો નાશ કરવા માKંુ ં® ંતે üુ ંટક# શwંુ ®.ં ભગવાન મારા ^äુ:ત 

છે .Lકુ 19: 9 મા ંપાછા ઈC ુકહ) છે, "ઝાå[યસ, આv :m ુઆ મ8ંદરમા ંઆâયો છે, :m,ુ v તાcંુ તારણ અન ે

તમારા મિસહા છે!" પછ# ઈC ુકહ) છે, "... કારણ ક) આ માણસ, પણ, તે ઈ¨ાહ#મના દ#કરા છે. "તે કüલૂ કર) 

છે ક) !öખી એક યüદૂ# છે, ઈõાએલી છે, ઈ¨ાહ#મ, ઈ¨ાહ#મનો 0<ુ, તે બચાવવાની ઇZછા ધરાવતો હતો. 
 

|લોક મા ં10 ઈC ુસમાન શNદો કહ) છે. ત ેકહ) છે, "_________________________________ (ઈC ુv 

તમારો સા.વેશન, ઝા;:ચયસ છે) ________________ (એટલે ક), અ¨ાહમના 0<ુો અને આv ખાસ કર#ન,ે 

તમે ઝા;:ચયસ) óુ ંછે ત ેસાચવવા અને સાચવવા માટ) આâયા હતા." સારાશંમા,ં ઇC ુકહ) છે, "આ üુ ંશા 

માટ) આâયા છે üુ ંઈ¨ાહ#મના 0<ુો, üુ ંકોણ ® ંતે üુ ં!ÿુ ં®.ં üુ ંપણ એવા લોકો માટ) શોધ કcંુ ® ંvઓ 

હાર# ગયા છે, vઓને કોઈ åજ{દગી નથી ક) Qવન óુ ંછે, vઓ પોતાની િવચારધારામા ંછે, vમને તેમના 

Qવનની 8દશામા ંકંઇ નથી. üુ ંપાપીઓને શોBયો ®,ં તમારા vવા જ ઝા*ખયસ, પાપીઓ vઓ હાર# ગયા 

હતા અને હવે મળ# આâયા છે! " 

 

 !-Dш]W#: ઝા*ખયસના ઈCનુા શNદો આપણા માટ) પણ છે. ઇAડ):સ કાડI પર |લોક 10 લખો અને 

િવb માટ) ઈCનુા િમશનન ેસમજવા માટ) શV કરો. આ તેમનો હ)Y ુિનવેદન છે, જો તમે કરો છો. આ શા માટ) 

તે આâયા સમયની શVઆતથી ભગવાન પોત ેતે બધાન ેપાછા લાવવા માટ) એક િમશન પર રXા છે. 

åજનેિસસ 3:15 મા ંમસીહનો વચન પણ આપવામા ંઆâLુ ંહY ુ ંઅને હવે આ મસીહ ઝા;:ચયસના ઘરમા ં

હતા, તેને કáુ ંહY ુ ંક), "Yુ ંઝાå[યસ, üુ ંઆÉુ ં® ંતે જ કારણ છે." "તમ ેખોવાઇ ગયા છો, પણ હવે તમને 

મળ# આવે છે." "તમે Pધ *ભ¿કુ કરતા ંવx ુજોઈ શકતા નથી પરંY ુüુ ંતમને શોધી રXો ®.ં üુ,ં માણસનો 

દ#કરો, દાઉદનો દ#કરો, üુ ંતને તારવા માટ) તાર# શોધ કcંુ ®,ં કારણ ક) તારા પર કોઈ ર2તો ન હતો ક) Y ુ ં

મને શોધી શક) છે. "ઝખાચી, üુ ંશોધી રXો ® ંતમ ેvમ મo આદમ અને હવાને બગીચામા ંશોધી કાઢºા હતા 

અને vમ મo તેમને મસીહ, ઉ]ારકના વચનથી બચાâયા છે, તમે બચી ગયા છો. üુ,ં મસીહા, તમને મળ# છે 

અને uૂંક સમયમા ંજ üુ ંતમને મારા Qવન આપીશ vથી તમે અને v કોઈ મારામા ંિવbાસ કર), તેને 

અનતંQવન (જહોન 3:16) હશે. "" !કાઈ, üુ ંતને િન{દા કરવા આâયો નથી. મારા ?ારા તમે બચાવી શકો 

છો (જહોન 3:17)! " 
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'"( ? 

 

`-"-"!: ચાલો આપણે એવા અAય લોકોન ેયાદ કર#એ ક) vઓએ ઈCનુી શોધ કર# હતી અને શોધી ... 
 

 3>H';  к%D !=> +`89>?  + `-]W# a"> !=> (-"? 

 

 

ઉ7પિù 3: 8-9 

 

  

 

ઉ7પિù 11: 31-12: 4 

 

  

 

િનગIમન 3: 1-4 

 

  

 

1 સેôLઅુલ 3: 2-10 

 

  

 

1 સેôLઅુલ 16: 11-12 

 

  

 

1 રા!ઓ 19: 1 9-20 

 
 

  

 

નહ)ôયાહ 1: 1, 3-4 

 

  

 

<-V(4Wш$: ઘણા લોકોએ બાઇબલમા ંલખલેી તેમની વાતાIઓ લખી છે v જણાવે છે ક) તેઓ ભગવાન 

?ારા Tાથંી મ›યા હતા. મોટ) ભાગે ભગવાનન ેતે શોધે છે ક) vઓ ફ:ત તમેના રોåજ{દા કાયû કરવાOુ ંઅને 

તેમની જવાબદાર# સભંાળે છે. એક દોિષત છે અથવા નવા 2થળે જવાOુ ંઆÕયI પામી રáુ ંછે ãયાર) આÕયI 

પામી રáુ ંછે ક) "આ ચાલ" થી કોઈ યોHય છે. ભરવાડ હોવા િવશે અને તમેના ચચIમા ં/ તüંમુા ં/ મ8ંદરમા ં

ભગવાનન ેસેવા આપતા અસામાAય કંઈ નથી. બળદન ેપાછળ હળવા અથવા રા!ને સેવા આપતા પહ)લા 

કોઈ અસામાAય બાબત નથી. તેઓ Tા ંહતા, ભગવાન તેમને બોલાâયા અને તેમના Qવન બદલવામા ં

આâયા હતા તઓે èશુીથી ખોવાઈ ગયા અને બચાવવા માટ) તેમના િમશનમા ંભગવાન જોડાયા. 
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,-Q /_%: 
1. ઈC ુખોવાઈ ગયા હતા અન ેબચાવવા માટ) આâયા હતા. તેના િમશનOુ ંિનવેદન માર# બનવા માટ) 

મારા ભાગ પર óુ ંલેશ?ે ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. óુ ંüુ ંમાર# !તને ભીડ સાથ ેબગાડ કcંુ ® ંઅથવા óુ ંüુ ંઈCનુે લેવા અને તેન ેમારા મહ)માન 

બનાવવા માટ) બો.ડ ®,ં પાપીના મહ)માન? ખોવાયેલો બચાવવા માટ) આv આજના ઘરOુ ંકોOુ ંઘર 

કદાચ ઇZછા રાખે છે? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ãયા ંલોકો ઇC ુશોધે છે 7યા ંલોકો Tા ંરહ) છે? vલ? સગભાIવ2થા કટોકટ# ક)Ak? બેઘર આ¶ય? મારા 

પાડોશી? મારા પોતાના ઘર? તેમને શોધવા માટ) üુ ંકઈ ર#તે ઇC ુ?ારા ઉપયોગ કર# શwંુ? ________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. કોણ તે મને શોધવામા ંમદદ કરશ?ે __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

/"!;$": હવે ત ેસમય છે ક) v તમને ઈC ુસાથ ેવાત કર) છે vણે તમને િસમકૌર É(ૃ અથવા અ^કુ અAય 

2થળે મળ# છે અન ે!હ)ર કLુê છે ક) તે આv તમારા ઘરમા ંજ જÉુ ંજોઈએ. તમ ેનીચેના ક)ટલાક િવચારો 

ઈC ુસાથે શેર કરવાOુ ંપસદં કર# શકો છો: 
 

• ભગવાન, મને બતાવો ક) માર# આBયાå7મક kFiટ ભીડ óુ ંછે, vથી મને જોવાOુ ં^|ુક)લ છે ક) તમે 

કોણ છો. 

• તમાર# સાથે, ઈC,ુ મારા Qવનના ભાગVપ,ે મને અAય લોકો સાથે 0નુ: 2થાપન કરવા માટ) સ(મ 

બનાવે છે અન ેમારા mતૂકાળએ મને માફ કયાI છે ક) vમ તમે માફ કયાI છે તેમ મને માફ કરવા 

દો. 

• આv üુ ંક)વી ર#તે સદંતર !તે સમાચાર સભંાળ# શwંુ ક) ^äુ:ત મારા ઘર) આવી છે! મને બચાવવા 

માટ) તમે મને શોBયા છો! 

:m,ુ મને તમાcંુ Çદય આપો v ü ૂફંાળાની શોધ કર) છે. તમાર# ÷ખો મને જોવા દો ક) તમને તમેના ઘર) 

લઈને તઓે !ણી શક) ક) તમે કોણ છો અને તારણ પામશો. _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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5<-P- 

 

ઈCએુ વારંવાર કથાઓ કáુ ંતેમણે સામાAય વ2Yઓુ v લોકો આBયાå7મક સ7ય શીખવવા માટ) પ8ર*ચત 

હતા ઉપયોગ. આ વાતાIઓને કહ)વત કહ)વામા ંઆવતી હતી આ અBયયનમા ંઈCએુ કáુ ંહY ુ ંતેમાથંી <ણ 

ઉદાહરણો છે. :થમ íૃiટાતં એ છે ક) વાવણી કરનાર તનેા પાકને રોપવા માટ) બહાર ગયો. મોટાભાગનો 

અથI જમીનની ä2થિતમા ંરહ) છે ãયા ંબીજ પડ) છે. વાતાIના ખ!નો ઈCનુા શNદોમા ંજોવા મળે છે, "v 

સાભંળવા માટ) કાન છે, તેને સાભંળવા દો." 

 

Bયાનમા ંરાખો ક) આ વાતાI મે¢L ુ13, માકI 4, અને .Lકૂ 8 મા ંનRધાય છે. <ણેય 8હસાબોનો ઉપયોગ કર#ને 

ઈCએુ v કáુ ંછે તેના માટ) વધારાના અથI અને સમજણ આપશે. આ પાઠ માકI 4: 1-20 નો તેના ક)FAkય 

વાચંન તર#ક) ઉપયોગ કર) છે. 
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5"# ; 

'"( $ 

 

,U-"5$: પાઠ 1 અને 2 મા ંઆપણે શીöયા ક) ઈCએુ આBયાå7મક સ7યો સમ!વવા માટ) k|યની 

ક.પનાનો ઉપયોગ કયû. િનકોડ)મસ સાથે તેમણે જAમ અને પવનના k|યોનો ઉપયોગ કયû હતો. સમVનની 

±ી સાથે તણેે પાણી વાપLુê. જAમ, પવન અને પાણીની vમ, ઈCએુ ઘણી વાર સામાAય અને સામાAય 

વ2Yઓુનો ઉપયોગ કયû હતો, vમણે તેમને સાભં›Lુ ંહY ુ ંતે આBયાå7મક સ7યો શીખવતા હતા. મે¢L ુ13:34 

મા ંઅમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) આ તમામ _____________________ _________________________ મા ં

___________________ ને જણાâLુ ંહY ુ;ં ખર)ખર, તેમણે _____________________ વગર 

________________ માટ) કóુ ંજ કáુ ંનથી. |લોક મા ં35 મે¢L ુકહ) છે ઇC ુિવશે óુ ંભિવiયવાણી કરવામા ં

આવી હતી કહ) છે અન ેતેમણે óુ ં0ણૂI:”_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________(ગીતશા± 78: 2). " 

 

5<-P-: પાઠ 4-6મા ંઆપણે <ણ શીખવલેા <ણ પરા7મોથી પ8ર*ચત થઈóુ.ં વાતાIઓ કથાઓ છે 

વાતાIઓની vમ, વાતાIઓ, Qવનની સામાAય બાબતો પર આધા8રત હતી. તેઓ અAય અથI હતા ક) તઓે 

આBયાå7મક સ7યોની વાતચીત કરતા હતા. નRધÉુ ંરસ:દ છે ક) યોહાનની ચોપડ) કોઈ íૃiટાતં મળ# નથી. 

ઊલટાOુ,ં ìહોને üુ ંએ િનવેદનોનો ઉપયોગ કયû હતો vમા ંઇCએુ ફર#થી ત ેv શીખâLુ ંતે સામાAય અને 

સામાAય વ2Yઓુનો ઉપયોગ કયû હતો. ઈCનુા અ^કુ િનવેદનોOુ ંિનર#(ણ કરો. તમેણે કયા િવઝµઅુ.સનો 

ઉપયોગ કયû છે? 
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ìહોન  6:35, 48, 51 

 

  

 

ìહોન 8:12 

 

  

 

ìહોન 10:7 

 

  

 

ìહોન 10:11 

 

  

 

ìહોન 11:25 

 

  

 

ìહોન 15:1 

 

  

 

3T5D": હવે ચાલો મ¢ેL ુ13 મા ંમળેલી અનેક વાતો પર નજર નાખો. 
 

к3-#: 
1. નીચેના કહ)વત વાચંો íૃ|યમાન ઇC ુલોકો સાથે જોડાવા માટ) ઉપયોગ કર) છે તે ઓળખો તમ ેજોશો 

ક) આ દર)ક પરાકાiઠામા ંતે શNદસ^હૂથી શVઆત કર) છે ______________________________ 

______________________________________________________________________” 

એ. મા7થી 13: 24-30 - િવઝµઅુલ: ___________________________________________ 

બી. મે¢L ુ13: 31-32 - િવઝµઅુલ: ____________________________________________ 

સી. મે¢L ુ13: 44-45 - િવઝµઅુલ: ____________________________________________ 

ડ#. મે¢L ુ13: 47-52 - િવઝµઅુલ: ____________________________________________ 

 

2. પાપો એક નૈિતક અથવા આBયાå7મક સ7ય ધરાવે છે. ફર#થી દર)ક íૃiટાતંો વાચંો અને àુઓ ક) જો 

તમે સ7ય શીખવશો તો ઈC ુશીખે છે. જો તમને આ ^|ુક)લ લાગ ેછે, તો આગળના િવભાગમા ં

આગળ વધો. તમે પાછળ છોડશો નહÅ! 
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એ. પાઠો 24-30 - સ7ય: _____________________________________________________ 

બી. છદંો 31-32 - સ7ય: _____________________________________________________ 

સી. છદંો 44-45 - સ7ય: _____________________________________________________ 

ડ#. છદંો 47-52 - સ7ય: ______________________________________________________ 

 

:">х": આ આગામી <ણ પાઠો ના parables અમે કરશે: 

1. ઇC ુકહ) છે ક) આ વાતાI àુઓ; 

2. પેલે2ટાઇનના યüદુ# લોકો માટ) પ8ર*ચત હતા તેવી સામાAય, સામાAય વ2Yઓુની ઓળખ; અને, 

3. અમારા Qવન માટ) એ;+લક)શન આપ ેછે ક) કહ)વત આBયાå7મક અથI માટ) શોધ.  
 

'"( 0 

 

3T5D": માકI 4: 1-8 વાચંો. આ íૃiટાતં મે¢L ુ13: 1-9 અને gકુ 8: 4-8 મા ંપણ નRધાય છે. તમારા 

અ\યાસ માટ) આ સદંભû શોધો, વાચંો અને üકુમાકI કરો. 
 

• ઈC ુTા ંછે? 

• તે આ વાતાI કહ) છે ક) ત ેકોને કહ) છે? 

• એક સામાAય, સામાAય વ2Y ુઇC ુóુ ંઉપયોગ કર) છે ક) v લોકો એક wૃિષ સ^દુાયમા ંરહ) છે 

તે સમજશ?ે 

• વાતાIનો Pત óુ ંછે? 

• óુ ંતમે મ¢ેL ુઅને gકુમા ંમળ# આવલેી વાતાIઓનો કોઈ મોટો તફાવત જોયો છે? 

 

к3-#: 
1. ઈC ુતળાવમા ંબેઠા હતા (મા¢થી 13: 1). જો ક), :માણે óુ ંશાિંત અને શાતં માણી રXા છે માકI 4: 1 

બી? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. ભીડને સમાવવા માટ), ઈC ુહોડ#મા ંઆâયા ટોળા 8કનાર) ભેગા થયા હતા. તેમન ેóુ ંકહ)É ુ ંશV કLુê 

(|લોક 2)? _____________________________________________________________________ 

3. તેમણે ટોળાન ેíૃiટાતંોથી શીખવવાOુ ંશV કLુê (|લોક 2). માકI તેમને એક ર)કોડI કરવા માટ) પસદં 

કLુê. 

 એ.  íૃiટાતંનો :થમ અ(ર કોણ છે (|લોક 3)? ______________________________________ 

 બી. તે óુ ંકર# રXો હતો? ________________________________________________________ 
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નRધ: આ બીજ એક થેલીથી હાથથી વાવેલો હતો v ખેrતૂ તેના ખભા પર ઢાકંતો હતો. vમ vમ 

તેઓ ચાલતા હતા તમે ખેrતૂ બીજને કાપી નાખશે. ત ેબીજ બગાડવાOુ ંકાળQ0વૂIક ખેતી કરશે, 

પરંY ુøચા ઉ7પાદનના પાકને ઉગાડવા માટ) તેમણ ેઉદારતાથી વાવેતર કLુê હY ુ.ં 
 

4. ખેrતૂ વાવેતર (2ક)ટડI) બીજ તર#ક), ãયા ંક)ટલાક બીજ પડµુ ં(|લોક 4)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પાથ પર પડ)લા બીજOુ ંóુ ંથLુ?ં ____________________________________________________ 

6. બી! બીજ Tા ંપડŸા (|લોક 5 એ)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. સી. છોડની અછત óુ ંહતી (|લોક 6 બી)? _____________________________________________ 

8. ãયા ંહàુ બીàુ ંબીજ પડµુ ં(|લોક 7)? ________________________________________________ 

આ.  વખતે સમ2યા óુ ંહતી? _____________________________________________________ 

 બી. +લાAટ óુ ંથLુ?ં ____________________________________________________________ 

9. છેવટ), ãયા ંબાક#Oુ ંબીજ પડµુ ં(|લોક 8)? _____________________________________________ 

એ. અને, પ8રણામ óુ ંહY ુ?ં 

i. ____________________________________________ 

ii. ____________________________________________ 

iii. ____________________________________________ 

 બી. પાકOુ ંકદ óુ ંહY ુ ં(|લોક 8 બી)? ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

10. ઇC ુવાતાI ક)વી ર#તે Pત નથી (|લોક 9)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

.$->gD%: 
1. તળાવ ?ારા ઈC ુશાિંતથી એકલા બેઠો છે. પછ# અમન ેકહ)વામા ંઆવે છે ક) મોટ# સöંયામા ંભીડ 

લોકો પર દબાવી રXા હતા ક) તે હોડ#મા ંબેઠા, બેઠા બઠેા અને 8કનારા પર ભેગા થયેલા લોકોન ે

શીખâLુ.ં બોટ અને 8કનારાઓ વZચેના પાણીએ ભીડ માટ) સાભંળવા માટ) તેમનો અવાજ વધાર# 

દ#ધો. જો તમ ેTાર)ય તળાવની 8કનારાઓ પર છો, તો તમે !ણો છો ક) અવાજો અવાજને 

શોષવા માટ) પાણીની અ(મતાને કારણે íૂર ^સુાફર# કર# શક) છે. 

2. કદાચ ઇC ુતેમના ઉપદ)શો સાભંળવા માટ) ભેગી કરશે ટોળા માટ) તૈયાર# તળાવ ?ારા બેસીને 

ઘરની બહાર આâયા. óુ ંતઓે ભગેા ટોળાનંી ધારણા કરતા હતા? óુ ંતેઓ િશ(ણના બી! 

8દવસ િવશે ઉ7સા8હત હતા? તમારા િવચારો: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. ઈCએુ કáુ ંહY ુ ંક) ત ેસમજÉુ ં^|ુક)લ નથી. એક ખેrતૂ «ટાછવાયા બીજ માટ) બહાર ગયો ક)ટલાક 

હાડI, ભર)લા જમીન પર પડ#. ક)ટલાક છ#છરા માટ#વાળા ખડકાળ પહાડો પર પડŸા હતા અને 

જો બીજ »ટ)gુ ંહY ુ ંતે છોડ Tાથંી શV થયો, કારણ ક) તેમાથંી કોઈ cુટ ન હતો, ખાસ કર#ને 

8દવસની ગરમીમા.ં અન,ે ક)ટલાક કાટંા વZચે જમીનમા ંપડŸા અને કાટંા ઉછયાI અને ઝાડને 

ઠોTા. તેમ છતા ંબીàુ ંબીજ સાર#, વાવેતરની જમીન પર પડµુ ંઅને પાકમા ંv વાવેgુ ંહY ુ ં

તેના કરતા વધાર) પાક ઉગાડµુ.ં દર)ક âયä:ત v આ કહ)વત સાભંળે છે તે !ણતા હતા ક) એક 

ખેrતૂએ તેના બીજને વેરિવખેર કર# 7યાર) óુ ંબALુ ંતે એક વાતાI હતી. 

4. તો, શા માટ) ઈCએુ આ વાતાI કહ#? જો તમે ભીડમા ંહતા અને તમે તેન ેઆ વાતાI કહ# સાભં›Lુ,ં 

તો તમે óુ ંિવચારો છો ત ેતમારા મનમા ંચાલશ?ે કદાચ તમે કંઇક િવચાર# શકો છો ... "તેથી, 

આગળ વધો, ઈC,ુ અમને વx ુજણાવો." કદાચ તમે િનરાશ થશો ક) તમ ેતેમની ઉપદ)શ 

સાભંળવા માટ) આ બધી ર#તે આâયા છો અન ેહવે તેમણે તમન ેખેrતૂ વાવતેરના બીજ િવશે 

અને હમણા ંજ કáુ ંછે. તમે તે તમને શીખવવાનો :યાસ કર# રXા છે ત ેPગે કોઈ ચાવી નથી! 

તમારા િવચારો: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. ઇC ુકહ)તા Pત આâયો, "v સાભંળવા માટ) કાન છે, તેને સાભંળવા દો." આ એક વાT ગહન 

સ7ય ઈC ુિશ(ણ હતી ધરાવે છે આ *બ{íુ ઈC ુઇZછા બનાવવા હતી એકના કાOનૂ કાનની 

વાણી સાભંળ#ન,ે Çદયની વાણી સાભંળ#ન ેઅને ઈbરના આ7માની “ડા વ2Yઓુ સાભંળવા 

માગે છે. ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ મા ંસાભંળવા બનંે સાભંળવા અને પાળે છે.  
 

'"( 6 

 

3T5D": માકI 4: 10-12, મા¢થી 13: 10-17 વાચંો અને gકુ 8: 9-10. 
 

к3-#: 
1. િશiયો અને અAય લોકો ઈCનુી આàુબાàુ ભગેા થયા હતા (માકI 4:10)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. િશiયોએ મા ંકયો :~ 0છૂºો મા7થી 13:10? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. gકુ 8: 9 મા ંિશiયોએ óુ ં!ણÉુ ંજોઈએ? _____________________________________________ 

 

,U-"5$: <ણયે સદંભû "રાãયના રહ2યો" િવશે વાત કર) છે. ઈC ુએÉુ ંCચૂન કરવા લાગYુ ંહY ુ ંક) v 

કોઈ તેને અOસુરતા ન હતા અને vણ ેતેમને શીખâLુ ંહY ુ ંતે રાãયના રહ2યો શોધવા માટ) આYરુ હતા. 
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તેઓ િવિવધ કારણોસર સાભંળતા હતા. હમંેશા ંએવા લોકો હતા vમણે તેમને અOસુયાI હતા અને તેમણે v 

કáુ ંહY ુ ંતેના પર ટ#કા અન ેદોષારોપણ કરવાનો માગI શોBયો હતો. રહ2યો તેથી, દર)ક âયä:ત !ણતા હતા 

ક) કંઈક ન હતા óુ ંએ K+ુતની :wૃિત નથી? ઈC ુતેમના અOયુાયીઓ અન ેરાãયના રહ2યો આ કહ)વત 

સમાયેલ હતા ક) તનેી સાથે હતા vઓ કહ)વાની કર# લાગYુ ંજો ઈCનુા ¶ોતાઓ ત ેરહ2યો !ણવા માગ ેછે 

તો તેમન ેસમજણ માટ) તેમના 8દલની વાત સાભંળવી જોઈએ. રાãયના રહ2યો ફ:ત કોઈની જ નહÅ પરંY ુ

vઓ શીખવા માટ) આYરુ હતા તેમને ઈC ુશીખવવા માટ) આYરુ હતા. "v સાભંળવા માટ) કાન છે, તેને 

સાભંળવા દો." 

 

`-"-"!: ઈC ુતેમના આસપાસ ભગેા લોકો માટ) કહ)વત અથI કહ) છે ક.પના કરો ક) તમે નQકથી ગીચતા 

કરો vથી તમે સમ!વી શકો ક) તમે સાભંળ# શકશો. 

1. ખેrતૂ બીજ બહાર ફ…ક# દ) છે. બીજ óુ ંછે (માકI 4:14)? ___________________________________ 

2. ઓળખો દર)ક ગો2પલે લેખક િવિવધ જમીન િવશે óુ ંકહ) છે અને બીજ óુ ંથાય છે 

 

 એ. મા7થી 13 

!"'> #1  

5"! 

|લોક 19: 

!"'> #2  

-%к> 

|લોક 20-21: 

!"'> #3  

!%$h 

|લોક 22: 

!"'> #4  

i9/ 

|લોક 23: 

 

બી. માકI 4 

!"'> #1  

5"! 

|લોક 15: 

!"'> #2  

-%к> 

|લોક 16-17: 

!"'> #3  

!%$h 

|લોક 18-19: 

!"'> #4  

i9/ 

|લોક 20: 
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સી. એલv 8 

!"'> #1  

5"! 

|લોક 12: 

!"'> #2  

-%к> 

|લોક 13: 

!"'> #3  

!%$h 

|લોક 14: 

!"'> #4  

i9/ 

|લોક 15: 

 

,-Q /_"!;: 
 

1. vમ üુ ંમારા Çદયની mિૂમન ેBયાનમા ંરાèુ ં®,ં મારા Çદયના કાન, v જમીન પર શNદ ઘટ# ગયો 

છે? ___________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

2. બીજ (ભગવાનOુ ંવચન) માટ#ની જVર પડ) છે (Çદય) 7મમા ંબીજ માટ) cુટ લવેા અને વધવા. 

કનIલને :ા+ત કરવા માટ# તૈયાર કરવાની જVર છે. તમારા PતગIત ભગવાનની શä:તથી, તમે તેન ે

તમારા Çદયની mિૂમમા ંકામ કરતા જોઈ શકો છો, vથી તેOુ ંવચન cુટ લઈ શક) અને વધ?ે 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

3. તે વ2Yઓુ óુ ંછે v તમારા Çદયને ધમક# આપે છે v શNદને હાડI અને છ#છરા માટ) બનાવે છે? તે 

óુ ંછે ક) v તમારા Qવનમાથંી શNદને ગડગડાટ કરવા માગંે છે? ___________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 

'"( ; 

 

3"-">ш: uૂંકમા ંઈCએુ જમીનની ä2થિત પર બીજOુ ંપ8રણામ વણIâLુ ંછે. gકુ 8:12 આપણને કહ) છે ક) 

Çદયની “ડ# mિૂમ પર પડ)લા બીજન ેછોડવા અને +લાAટ બનવાની તક નથી કારણ ક) _______________ 

આવે છે અને શNદને તેમના ______________________________________માથંી લઈ !ય છે, vથી તેઓ 

____________________ ન8હ અને _______________________________________________________. 
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બીQ જમીન સાથે ઈC ુઆપણને કહ) છે ક) ãયાર) આ લોકો સાભંળે છે 7યાર) આ âયä:તઓ આનદંથી શNદ 

:ા+ત કર) છે. જોક), +લાAટ મા< થોડા સમય Cધુી ચાલ ેછે કારણ ક) ત ેછોડને મજüતૂ અન ેä2થર કરવા 

માટ)O ુ ંcુટ િવકસાâLુ ંનથી, તે જમીનમા ં“ડ)થી પોષક ત77વો સાથે 0cંુૂ પાડવામા ંઅને મજüતુ બનાવે છે. 

મે¢L ુકહ) છે ક) ãયાર) _____________________________________ અથવા _______________________ 

________________________________ ના ખાતામા ંઊભી થાય છે, 7યાર) તરત જ તે _______________ 

____________ (મે¢L ુ13: 21 બી). 
 

<ી! mિૂમ શNદ :ા+ત થાય છે પરંY ુબીજ કાટંા વZચ ેઘટ# ગLુ ંછે. ________________ ના __________ 

અને _____________ ના ___________________________ અને અAય _______________________ માટ) 

_______________ __________________ અને _________________________ મા ંદાખલ થાય છે, અને તે 

__________________ નકા^ુ ં(માકI 4:19). 
 

છે.લ,ે સાર# જમીન! સેAટ .Lકુ |લોક 15 મા ંઆપણને કહ) છે: સાર# mિૂમમા ંતે છે, તે તે છે, v 

_________________ શNદ, ______________ એ __________________ અને ______________ Çદયમા ં

ઝડપી અને _____________ ફળ _________________________________________ સાથે. આ વચન છે! 
 
 

,U-"5$: આ સારાશંના :કાશમા,ં ઈC ુv બોલી રXા હતા તે ભીડને Bયાનમા ંરાખો. આપણે લગભગ 

ધાર# શક#એ છ#એ ક) દર)ક :કારની હાટI -માટ# હાજર હતી કારણ ક) તે બો.યો હતો. િશiયોએ તેન ે0છૂÆુ ંક) 

શા માટ) તેમણ ેíૃiટાતંમા ંવાત કર# હતી (મે¢L ુ13:10). gકુ 8: 9 મા ંતઓેએ તેમને 0છૂÆ ુ ંક) આ કહ)વત óુ ં

છે. તેઓ ઈbરના રાãયના ®પાયેલા રહ2યો !ણવા માગે છે. આ સાર# mિૂમ óુ ંશોધે છે આ તે શNદ છે v 

શNદ સાભંળે છે અને તેના પર આધાર રાખે છે. આ Çદય છે v શNદ સાભંળે છે અને તે 2વીકાર) છે. આ 

Çદય છે v શNદ સાભંળે છે અને તેOુ ંપાલન કર) છે. 
 

મે¢L ુ13:16 મા ંઈC ુતેમના આસપાસ ભેગા vઓ કહ) છે, "Nલેિસડ તમાર# ÷ખો છે કારણ ક) તેઓ જોઈ, 

અને તમારા કાન કારણ ક) તેઓ સાભંળવા." ભગવાન રાãયની K+ુત તેમની ÷ખો પહ)લા ંહતી. ઇC ુએક 

v ભગવાન રાãયમા ં2થાપના કરવામા ંઆવી હતી! પયગબંરો અન ે:ામા*ણક માણસો મસીહ, *Ñ2ત, 

વચનના :બોધન ેજોવા માગે છે, પરંY ુતેઓ તનેે જોઈ શTા ન હતા ક) v શNદ હતો, તે જ ઈC ુ*Ñ2ત! 
 

હવે અમે કહ)વત સમàૂતી પર પાછા જવાની જVર. આપણે બીજ િવશે óુ ંકહ)વાLુ ંછે (gકુ 8:11)? <ણ 

ગો2પેલ લેખકો દર)ક બીજ િવશે જ વ2Y ુકહ) છે. બીજ _______________________________ છે અમારા 

આગળનો સદંભI ìહોન 1: 1-2 છે ãયા ંઅમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) શNદ શVઆતથી હતો અને ìહોન 1:14 

કહ) છે ક) ______________ ______________ અને __________________________ આપણા વZચે બની. 
 



54 
 

શNદ ભગવાન બોલાયલે શNદ છે પરંY ુìહોન અમને યાદ અપાવે છે ક) ઈC ુશNદ છે. ખેrતૂ બીજ અન ે

જમીનની જમીનન ેàુદ# àુદ# જમીન પર ફ…ક# દ) છે. ઈC ુકહ) છે ક) તે ક)વી ર#ત ેઅલગ Çદય તનેે :ા+ત 

થશે. íુiટ માણસના 8દલના કારણે ક)ટલાક Çદયથી તેન ેઆવકાયû નથી. તેન ેઅAય લોકો ?ારા 2વાગત 

કરવામા ંઆવશે પરંY ુત ેuૂંક સમય Qવશે. જલદ# તઓે öયાલ છે ક) તેમના Çદયમા ંતેને :ા+ત કરવા 

માટ) એક ખચI છે તેઓ તેમની કોઈ ભાગ માગંો છો. અAય લોકો માટ) તેઓ તેમના Qવનની *ચ{તાઓ ?ારા 

તેમના Qવનની *ચ{તાઓ ?ારા સતત *ચ{તામા ં^કૂાઈ !ય છે અથવા સપંિù ?ારા છેતરતી હોય છે અને 

વ2Yઓુની ઇZછાન ેલીધે તમેની જVર નથી. પરંY,ુ vઓ તેન ે2વીકાર) છે, vઓ તમેને 2વીકાર) છે અને 

તેમના Çદય અન ેQવનમા ંતેમને આવકાર) છે અને તમેને રાãયના રહ2યો લાવવા માટ) આમિં<ત કર) છે, 

તે તેઓ પાક ક) v સો, સાઠ, અથવા <ીસ ગણીને વાવલેો પાક પેદા કર) છે. ! 
 

,-Q /_$%: તમે આ *ચ<મા ંપોતાન ેTા ંજોLુ?ં ઇC,ુ શNદ દ)હ બનાવી, તમારા Çદય મા ં2વાગત 

કરવામા ંઆવી છે અન ેભગવાન સા™ાãય તમામ રહ2યો ધરાવે છે v એક તર#ક) ભેટ#, આપણા બધા સાથ ે

તેના બધા રહ2યો શેર કરવા માગંે છે v એક તર#ક)? આને Bયાનમા ંલેવા અન ેતમારા ક)ટલાક િવચારોને 

પ<ક કરવા માટ) તમાર# !તને સમય આપો: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

/"!;$": :m ુઈC,ુ મારા Çદયની mિૂમOુ ંકામ કરતા રહો. મારાથી íુiટતા íૂર રાખો. આપની સાથેના મારા 

સબંધંમા ંમન ેિવbાસ આપતા માર# ¶]ાન ેઆપો. માર# આસપાસ ઢાલ બાધંીએ, vમાથંી મને બચાવવા 

માટ) üુ ંકોણ ® ંતે મારા સમજને Kુગંાવવાનો :ય7ન કcંુ ® ંઅને v તે મને િવચારવાને છેતર) છે ક) કંઈક 

તમે !ણીને કરતા ંવધાર) ^.ૂય ધરાવે છે. રાãયના રહ2યો મને જણાવવાOુ ંચાg ુરાખો ક) üુ ંતમન ેમારા 

Qવનના બધા 8દવસો સમજવા, 2વીકાર# અને !ળવી શwંુ, અને ખતંથી રહ#ન,ે તમારા પાકના નામ માટ) 

ગૌરવ અને સAમાનીયતા આપે છે. ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( ? 

 

5<-P-: અમારા પાઠ 0રૂા કરવા પહ)લા ંઅમાર# સાથ ેઆ વાતનો એક ^öુય ભાગ છે. :~ એ છે ક) 

ખેrતૂ કોણ છે? અમને બીજ અને િવિવધ :કારની જમીન િવશે કહ)વામા ંઆâLુ ંહY ુ ંપરંY ુઅમે ખેrતૂન ે

ઓળખી નાöયા છે. દર)ક ગો2પેલ લખેકો કહ) છે ક), "ખેrતૂ તેના બી વાવવા માટ) બહાર ગયો." માકI 4 

કહ)વતની સમજણમા ંકહ) છે, "ખેrતૂ શNદ વાવ ેછે." 
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/.#26\6: (ણ માટ) િવચાર કરો ક) તમે ખેrતૂ છો. તમે બીજને વેરિવખેર કર# રXા છો. તમે v વાવણી 

કર# રXા છો તે તમે છો, v પાક ઉગાડ) છે, v સો, સાઠ અને <ીસ ગણી ઉગાડ) છે. 
 

1. માટ# Tા ંછે ãયા ંતમે બીજ ફ)લાવી રXા ંછો? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે વાવણી óુ ંછે? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમે લણણીની અપ(ેા કરો છો? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે ઉદારતાથી વાવણી કરવા માટ) ઉદાર પાક લણણી કરો છો? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-Q: જો તમે અન ેüુ ંખrેતૂ છ#એ, તો તે કોણ છે vમની સાથે આપણ ેઈCનુો :મે વહ…ચીએ છ#એ? 

આપણે Tા ંભેળવીએ છ#એ અને એકબી! સાથે જોડાયેલા છ#એ ક) આપણ ેઆપણી !તને èબૂ જ Cુદંર 

બનાવી રXા છ#એ? ખેrતૂ પાસે િવશાળ બોટમા ંબીજ હોય શક) છે, પરંY ુãયા ંCધુી તે બીજ વેડફ# નાખતો 

ન હોય 7યા ંCધુી તેની પાસ ેકોઈ પાક નહÅ હોય. 
 

1. તે જHયાઓ Tા ંછે ãયા ંüુ ંબી!ઓ સાથે ભળ# !ø ® ંઅને શNદના બી વાવવાOુ ંપસદં કcંુ ®?ં 

______________________________________________________________________________ 

2. ãયા ંüુ ંબીજ વેરિવખેર કર# રXો ®,ં તેના િવશે સ7ય અને તેમના શાસનની ઇZછા અને અમને 

બધાના Çદયમા ંરાજ કરવા િવશે સ7ય જણાÉુ ં®?ં ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. જો üુ ંખેrતૂ ®,ં તો óુ ંüુ ંઉદારતાથી શNદ વેરિવખેર કcંુ ® ંક) üુ ંવx ુસાવધ અને અિનZછા ®?ં óુ ં

ર2તાઓ અને ખડકોવાળ# જમીન પર બીજન ેબરબાદ કરવાના મારા ડરને મને íૂરથી અને િવ2Yતૃ 

ર#તે કાપીને રાખવામા ંઆવ ેછે, vથી શNદ એક િવ0લુ :માણમા ંલણણી આપે છે? üુ ંસાર# ર#તે óુ ં

કcંુ? __________________________________________________________________________ 

માર) અલગ ર#તે óુ ંકરવાની જVર છે? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. óુ ંમo Tાર)ય મારા બીજની g ૂટંમા ંóુ ંકરવાની (મતા Bયાનમા ંલીધી છે? üુ ંઈરાદા0વૂIક મારા 

પાડોશમા,ં મારા સ^દુાય, િમ<ોના મારા વYુIળમા ંઅન ેબી!ં બધા 2થાનો ãયા ંસારા માટ# બીજ 

માટ) રાહ જોઇ રહ# છે, તેમાથંી તેમના આ7માના બીજ સાથે ઈbરની શä:ત óુ ંકર# શક) છે? તમારા 

ક)ટલાક િવચારો: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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!4!%<-:4ш$: ભગવાન એક પાક વચન આ+Lુ!ં એક ઉદાર લણણી! તે ખેrતૂોને શોધી કાઢશે ક) vઓ 

રાQèશુીથી જઈન ે«ટાછવાયા હોય. આ પાઠ માટ) મેમર# છદંો ઇસાઇઆહ 55: 10-11 છે જો તમ ેપહ)લાથી 

જ તેમને યાદ રાöયા હોવ તો પછ# સમી(ા માટ) આનો ઉપયોગ કરો. જો ન8હ{, તો તમારા ઇAડ):સ કાડI પર 

આ પäં:તઓ લખો અને :ો7સાહન, આશા, અને એક વચન છે ક) ત ેતમને હ!રો વાવેતર કર)લા પાકને 

સહન કરવા માટ) તમને સ(મ બનાવશે તેÉુ ંભગવાનOુ ંઆ વચન ગમશ!ે ત ે:બોધક યશાયાહ ?ારા 

આપણન ેકહ) છે: "કારણ ક) _________________ અને ________________ ______________________ થી 

નીચે આવે છે અન ે7યા ં______________________ નથી પરંY ુ_________________________________ 

_________________, તેને આગળ લાવવા અને _________________ બનાવીન,ે ________________ અને 

_____________ Cધુી _____________ ને આપÉુ,ં vથી માcંુ ______________________________ એ મારા 

__________________ થી બહાર !ય છે; તે મને _______________ નથી __________________, પરંY ુતે 

________________________ ક) v üુ ં________________________, અને ____________________ મા ં

____________________ માટ) v માટ) üુ ં___________________________________________ તે રહ)શે. " 

 

/"!;$": હ) ભગવાન ઇC,ુ મારા મગજમા ં:ચાર કરવાની તકો જોવા કરતા ંíૃiટાતં વાચંÉુ ંસહ)gુ ંછે. 

પાકને ઉ7પª કરવાના તમારા વચનને માનÉુ ં^|ુક)લ છે. મને ત ેબોલÉુ ંèબૂ અઘcંુ લાગે છે અને 

ઉદારતા0વૂIક 2ક)ટર બીજ. મને એમ લાગે છે ક) üુ ંèબૂ જ ઓછ# !ÿુ ં® ંઅને èબૂ જ !ણવાની જVર છે. 

મને એકલા હોવાનો ડર છે અને હàુ Cધુી ખબર છે ક) તમે માર# સાથે રહ)વાOુ ંવચન આ+Lુ ંછે. üુ ંબદલે 

ઘર) રહ)વા માKંુ ં® ંઅન ેહàુ Cધુી મન ેખબર છે ક) તમ ેમને મોક.યો છે. મને પકડો અને મને ભયથી બાધંી 

દો. તે તમારા િવશ ેબધા છે ક) Bયાન રાખો, શNદ અમન ેવZચ ેdwells ક) માસં કર#, ભગવાન શNદ! ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

લેસન પાચં 

#!4 jB ,$4 53>H 

к-% )% 
k9к $l: 0?-6m - 3"-" 34.!$"- 

 
 

 
 

5"#R$" :">х" ? 

 

ઝાખંી        53 

પ8રચય        54 

પાઠ 5: gકુ 10: 25-37 

• ઈC ુઅને વક#લ       55 

• મારા પડોશી કોણ છે?      57 

• કહ)વત: ધ Kડુ સમ8રટાન      58 
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5<-P- 

 

આ પછ#ના ઉદાહરણમા ંઆપણે 87યામા ંકcુણા દશાIવીએ છ#એ. છદંો કાળQ0વૂIક વાચંો ઇCનુી વાતાIમા ં

માણસની અવલોકન કરો, v ઇ!<2ત સવાર માટ) વતIન કર) છે. તેના વલણન ેàુઓ. એ પણ િવચારÉુ ં

જોઈએ ક) :~કતાIને 0છૂÆ ુ ંહY ુ ંક) "શાbત Qવન મેળવવા üુ ંóુ ંકcંુ?" અને પછ# બી! :~ 0છૂો, "અને 

મારા પડોશી કોણ છે?" óુ ંતમે Tાર)ય આ :~ો 0છૂºા છે? 

 

ઈC ુતેને ચકાસવા માગતા હતા તે માણસOુ ંÇદય !ણતા હતા. દયા° અને દયાથી ભર0રૂ Qવન 

QવનારાઓOુ ંÇદય !ણે છે. તે તેના 2વગzય િપતાની સાથે સબંધંોના મહ7વ અન ેમાનવ Qવનની ^.ૂયન ે

!ણ ેછે. તેમણે શNદો સાથ ેમાણસ સાથે તેમની એAકાઉAટર સમા+ત, "તમે !ઓ, અને તેવી જ ર#ત ેકરો." 

ઈCએુ તકરાર માટ) કોઈ જHયા છોડ# દ#ધી. v દયા° છે તે દયા :ા+ત કરશે (મે¢L ુ5: 7). 
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 #!4 jB ,$4 53>H к-% )% 
 

 

5"# ? 

 

'"( $ 

 

,U-"5$: પાઠ 5 એ :મે, :ેમ અને ઈbરને :ેમ અને પડોશી :7યેના :ેમ િવશેની વાતાI છે. V8ઢØ2ુત 

ãL ુમાટ) તોરાહ, સવûZચ કાયદો, ^સુાનો િનયમ હતો vમા ંટ)ન કમાAડમેAÊસ અને લેવીટ#કલ કાયદાઓનો 

સમાવેશ થતો હતો, v ઓલ ટ)2ટામેAટના :થમ પાચં 02ુતકો પેAટાટÆકુમા ંજોવા મળે છે. ^સુાના આ 

કાયદામા ંભગવાનOુ ંદæવી કાયદો માગIદશIન અન ે8દશા માટ) આપવામા ંઆâLુ ંહY ુ ંક) ક)વી ર#તે યüદૂ# 

સ^દુાય રહ)વાOુ ંહY ુ.ં વx ુસાવચેતી0વૂIક એક âયä:તએ આ કાયદાઓન ેસ^દુાયમાથંી :ા+ત થયેલા 

âયä:તને વx ુમાન આ+Lુ.ં 
 

vમ તમે િનકોડ)મસના અ\યાસમાથંી યાદ કરો છો, ફરોશીઓ આ કાયદાના િનiણાતો ગણવામા ંઆવતા 

હતા. તેમ છતા,ં ઈC,ુ આ 0cુુષો સાથે સતત સઘંષIમા ંહતા કારણ ક) તેઓ કાયદાના હ)Yનુી íૃFiટ Kમુાવી 

દ#ધી હતી. તેઓ શા માટ) સમQ શTા નથી ક) શા માટ) પરમેbર) િનયમ આ+યો હતો તેઓએ દ)વને :મે 

કરવા અને તેમના પડોશી પર :ેમ રાખવાની માગIદિશúકા કરતા ંઆ7મ-É•ૃ] માટ) તનેો ઉપયોગ કયû હતો. 

ઇC ુયüદૂ# સમાજને તેમના Qવન અન ેઉપદ)શો ?ારા :મેના કાયદો ?ારા લાવવામા ંઆâયા હતા, v બધાન ે

ઘમડં# આëાપાલન હ)ઠળ દફનાવવામા ંઆâયા હતા અને v તેમના કાયદાઓ બAયા હતા તે નહÅ. 
 

3T5D": વાચંો gકુ 10: 25-28. 
 

• કોણ ઈC ુપાસે આâયા? 

• શા માટ) તે આâયા? 

• તેનો :~ óુ ંહતો? 

• ઇCનુી જવાબ óુ ંહતો? 

 

к3-#:  
1. કોણ ઈC ુપાસે આâયા (|લોક 25 એ)? _______________________________________________ 

óુ ંથઈ રáુ ંછે તનેી 2પiટ *ચ< િવકસાવવા માટ), અમે મે¢L ુ22: 34-35 મા ંóુ ંકહ)વાLુ ંછે? 

______________________________________________________________________________ 
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2. તેમણે _____________________________ ઈC ુઆâયા. અAય અOવુાદો લલચાવીને શNદનો 

ઉપયોગ કર) છે. આ િનiણાતો ઈCનુ ેતેમની સાથ ેદોષ કાઢવા અને તમેની ઉપાસનાને ખોટ# 

સા*બત કરવા પડકારવા માગે છે અન ેછેવટ) તેમને મસીહ તર#ક) િન{દા કર) છે. તેમનો :~ અન ે

ઈCનુી :િત87યા લગભગ એક રમત vવી ક) "2ટ)ôપ ધ :ોફ)સર." 

3. એલv 10 પર પાછા ... તેથી, િનiણાત ઈCનુ ે:~ 0છેૂ છે (|લોક 25): ____________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ઇC ુ:~ને િનiણાતને પાછો વળે છે (|લોક 26). ત ેóુ ં0છેૂ છે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તા7કા*લક ર#તે િનiણાત ક)વી ર#તે કાયદા વાચંવા (|લોક 27) સાથ ે:િત87યા કરવાનો હતો: "તમે 

તમારા ________________ અને તમાર# બધી __________________________ અને તમાર# બધી 

___________________________ અને તમાર# બધી _______________________ (0નુિનúયમ 6: 

5) સાથે _________________ તમાર# _____________ ને _____________________ , અને તમારા 

______________________ તર#ક) __________________________________ (લેિવટ#સ 19:18). 

6. અને ઈCએુ જવાબ આ+યો (|લોક 28): __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

/.#26\6: 
1. જો તમે આ માણસના સાથીઓ પૈક#ના એક હતા અને કાયદાના િનiણાત હતા, તો હમણા ંતમારા 

માથામા ંóુ ંથઈ રáુ ંહશ?ે _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આ ફરોશીએ એક સવાલ 0છૂºો હતો, vણે જો સાચો વ2Yઓુ કર# હોય તો તે પોતે બચાવશે. તમેણે 

0છૂÆ ુ,ં "અનતંQવનનો વારસો મેળવવા માટ) માર) óુ ંકરÉુ ંજોઈએ?" તમને óુ ંલાગ ેછે ક) ત ેઈCનુે 

કહ)વા માગંતા હતા? ______________________________________________________________ 

3. ઈC ુપોતાના સƒણી Qવન માટ) ઈCનુી :શસંા કરશે ત ેિવચારતા હતા ક) ãયાર) ઈC ુએક :~ સાથ ે

:~ 0છૂºો 7યાર) ત ેપાછો લેવામા ંઆâયો. ઈCએુ તેન ેકáુ ંક), િનયમ óુ ંકહ) છે. છેવટ), તે એક 

િનiણાત હતો. આ બે ઓ.ડ ટ)2ટામેAટ કાયદાનો સારાશં óુ ંહતો? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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,U-"5к: િનગIમન 20 મા ંઆપવામા ંઆવલેી કમાAડમેAÊસને ક)ટલીકવાર બે કોiટકો, અથવા િવભાગોમા ં

વહ…ચવામા ંઆવ ેછે. :થમ કોiટકમા ં:થમ ચાર આëાઓ છે: 
 

1. તમે મારા િસવાય બી! કોઇ દ)વો ન8હ ધરાવો. 

2. તમે 2વય ંક) 0¢ૃવી પર કોઈ પણ વ2Yનુી ^િૂતú અથવા કોઈ પણ :કારની ^િૂતú બનાવશો ન8હ. 

તમે તેમન ેનમન અથવા તમેને સેવા આપવા ન જોઈએ. 

3. તમે તમારંા દ)વ યહોવાOુ ંનામ િનરથIક રાખશો ન8હ. 

4. સેબથ 8દવસ યાદ રાખો, તે પિવ< રાખવા માટ).  

આ ચાર આëાઓ આપણા માટ) :ેમ િવશે વાત કર) છે ______________________________________. 

બી! કોiટકમા ંછે.લા ંછ આદ)શોનો સમાવેશ થાય છે: 

5. તમારા િપતા અને માતાન ેમાન આપો ક) તે તમાર# સાથે સાર# ર#તે હોઈ શક) અન ેતમે 0¢ૃવી 

પર લાબંા સમય Cધુી Qવી શકો. 

6. તમાર) èનૂ કરÉુ ંનહÅ. 

7. તમે âય*ભચાર ન કરો. 

8. તમે ચોર# ન કરવી જોઈએ. 

9. તમે તમારા પડોશી સામ ેàૂઠો સા(ી ન લેવો. 

10. તમે તમારા પડોશીના ઘરની ઝખંના ન કરશો; તમે તમારા પાડોશીની પ7ની, તેના નર સેવક, 

તેના માદા સેવક, તેના બળદ અથવા ગધેડા, અથવા તમારા પડોશીના કોઈ પણ વ2Yનુી 

લાલસા ન8હ કરો. 

આ છ આëાઓ આપણા માટ) અમારા :ેમ િવશે વાત કર) છે __________________________________ 

 
 

<-(":: 
1. ઈCએુ િનiણાતન ેકáુ ંક) ત ેબરાબર જવાબ આ+યો છે, પરંY ુãયાર) તે ઇCએુ કáુ ંક), "આ કરો અન ે

Y ુ ંQવશ,ે" 7યાર) તે ફરોશીઓના આ7મિવbાસ ગવIને ઢાકં# દ) છે. !ણીન ેઅને કર# બે અલગ અલગ 

વ2Yઓુ છે. આ માણસને સાચો જવાબ ખબર હતી પરંY ુઈC ુ!ણતા હતા ક) તે કાયદાની માગંણી 

કરતા નથી. Vમી 3:20 આપણને ત ેબધા યાદ અપાવ ેછે ક) "_________ ના _________ ?ારા કોઈ 

મOiુય તેમની íૃFiટમા ં___________________ નથી, કારણ ક) _______________________ કાયદો 

______________________________________________ ના _____________________ આવે છે." 
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2. લૉમા ંઆ િનiણાતને હવે ક)વી લાHLુ?ં óુ ંતમે Tાર)ય િવચાLુê છે ક) જો તમે સારા છો તો તમે 

"શાbત Qવન" :ા+ત કરશો, બચાવી શકાશે, અને ãયાર) તમે ^7ૃL ુપામે 7યાર) 2વગIમા ંજશો? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. તમને óુ ંલાગે છે ક) ઈC ુતમને જવાબ આપશ?ે________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3T5D": વાચંો gકુ 10: 29-37. 

• િનiણાતનો નવો :~ óુ ંહતો? 

• ઈCનુી વાતાIમા ંકોણ છે? 

• ઇC ુમાણસને કયો :~ 0છેૂ છે? 

• ઇC ુમાણસ સાથ ેóુ ંબોલ ેછે? 

 

`-"-"!: ઈCનુા શNદો "આ કરો અને તમે Qવશો" તે Kનુેગાર છે. જો તે િનયમ :માણે Qવશે તો ત ે

Qવશ,ે પરંY ુઆ બાબતની સ7યતા એ છે ક) તણેે પોતાના પડોશી :7યે :ેમ વગર કામ કLુê. 
 

1. આપણે શીખી શક#એ ક) આ માણસને |લોક 28 મા ંઈCનુા શNદો સાથે ^|ુક)લી હતી. અમે |લોક 29 

મા ંતેના િવશ ેóુ ંકહ)વાLુ ંછે? ______________________________________________________ 

2. ઈC ુ!ણતા હતા ક) માણસ એÉુ ંમાનતા હતા ક) તે પોતાની તાકાત કાયદાOુ ંપાલન કર) છે, પણ 

ઈC ુપણ !ણતા હતા ક) માણસ Tાકં ઓછો હતો. િનiણાત જણાવ ેછે ક) તે કાયદાOુ ંપાલન કરવા 

માટ) સવંેદનશીલ છે. તે óુ ં:~ 0છેૂ છે (|લોક 29)? ____________________________________ 

3. તેમના :~નો જવાબમા ંઈCએુ કáુ ં_____________________________________________ 

4. માણસ Tા ંગયા હતા (|લોક 30)? _________________________________________________ 

યVશાલેમ માઉAટ પર “ચા આવેgુ ંહY ુ.ં િસયોન યVશાલેમથી યર)ખો Cધુીના :વાસ તી⁄ણ અને 

જોખમી હતા. આ તેના ચોરો અને ભાગંફો8ડયાઓન ેમાટ) !ણીY ુ ંએક સીધી માગI હY ુ ં

5. ર2તામા ંતેમને óુ ંથLુ?ં ___________________________________________________________ 

6. g ૂટંારાઓએ તેમને óુ ંકLુê? ________________________________________________________ 

7. ãયાર) તેમને છોડŸા 7યાર) તમેની હાલત óુ ંહતી? ______________________________________ 

8. એક નÉુ ંપા< સ*ં(+તમા ંવાતાIમા ં:વેશ કર) છે (|લોક 31). તે કોણ છે? ____________________ 

9. ર2તાની એક બાàુ સાથે માણસ સાથે તેમની એAકાઉAટર óુ ંહY ુ?ં __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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,U-"5$: બીQ બાàુ પસાર કર#ને પાદર# લેવીટ#કલ કાયદો રાખતા હતા vમણે કáુ ંહY ુ ંક): "એક 

પાદર#એ પોતાના લોકોમા ં^તૃ માટ) ___________________ ન બનાવÉુ ંજોઈએ ... (લેવીટ#સ 21: 1)." 

ઈCનુા íૃiટાતંમા ંપાદર# માણસને ટાળ#ને કાયદો 
 

gકુ 10:32 મા ંલેવી માટ) જ. તેણે óુ ંકLુê? ___________________________________ લેવીઓ તેમના 

પાદર#ઓ હોવા ભગવાન ?ારા કોર) Cયુોåજત કરવામા ંઆવી હતી. થોડો વx ુåજëાસા બતાવવા િસવાય, 

લેવીને આ વાતાIમા ંપાદર#ની vમ :િત87યા આપી. બનંે માણસો બીQ બાàુ પસાર થયા. 
 
 

'"( 6 

 

к3-#: 
1. આગળ ર2તા પર કોણ આâયા (|લોક 33)? 

પાઠ 2 માથંી યાદ કરો, યüદુ#ઓ અને સમVનીઓ વZચે થતી િતર2કાર યüદુ#ઓ ઈ¨ાહ#મના સીધા 

વશંજ હતા અને સમVનને એક િમ¶ !િત માનતા હતા, કારણ ક) તેઓ દ)શિનકાલ દરિમયાન અને 

7યારબાદ જમીન પર રહ)તા િવદ)શીઓ સાથે પર◊યા હતા. 

2. સમVની માણસ óુ ંકર) છે? 

 એ. તે __________________________ ને ãયા ં____________________________ (|લોક 33). 

 બી. તે માણસને જોયો 7યાર) સમVનીને óુ ંથLુ?ં _______________________________________ 

 સી. માણસને મદદ કરવા તમેણે óુ ંપગલા ંલીધા ં(|લોક 34)? 

i. ______________________________________________________ 

ii. ______________________________________________________ 

iii. ______________________________________________________ 

iv. ______________________________________________________ 

 ડ#. બીàુ ંબxુ ંજ, તે |લોક 35 મા ંóુ ંકર) છે? _________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ઈ. તે ધમIશાળાને óુ ંકહ) છે? _____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

->V(4Wш$: "પરંY ુએક સમVની માણસ ... તે માણસમા ંઆâયો હતો ... અન ેતનેી પાસે ગયો (છદંો 33-

34)." આ શNદો અમારા Bયાનની માગં કર) છે તે 2થળે આવÉુ ંãયા ંલોકો કરÉુ ંસરળ નથી. ઉદાહરણ 

તર#ક), જો આપણ ેકોઈ âયä:તનો àુદો અ*ભ:ાય ક) kFiટકોણ ધરાવે છે, તો અમે એવી દલીલ કર#એ છ#એ ક) 

તેઓ ãયા ંઆવે છે 7યા ંઆવે છે. ãયાર) કોઈની Qવનશૈલી અનૈિતકતા ?ારા સચંા*લત થાય છે 7યાર) અમે 
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આ<હ રાખીએ છ#એ ક) તઓે તેમની વતIÿકૂ બદલી અને તેમના કાયIને એકસાથ ેમળ# !ય. óુ ંપાદર# 

અને લેવી, v દયને અટકાવે છે અને બીQ બાàુથી પસાર થાય છે, તે કરતા ંતે લોકો :7યે આપÿુ ંવલણ 

છે? ãયાર) કોઈ âયસન ?ારા એક પ8રચયનો ઉપયોગ થાય છે 7યાર) આપણે "બીQ બાàુથી પસાર થÉુ"ં 

વલણ ધરાવ ેછે. આપણ ેકઈ ર#તે એક પાડોશી બની શક#એ છ#એ, v આ âયä:તઓ ãયા ંન આવ ે7યા ંCધુી 

અમારા Qવનના ર2તાની એક બાàુએ અસX બોલનારને મદદ કર) છે? કcુણાઓની ÷ખો સાથે જોયા વગર 

આપણે ક)વી ર#તે તેની કાળQ લઈ શક#એ? કઈ પ8રä2થિતમા ંતેમની સાથ ેસકં›યા વગર આપણે કઈ ર#તે 

મદદ કર# શક#એ? તમારા િવચારો અને :િત*બ{બે: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

к3-#: 
1. હવે ઈC ુઆ વાતાI કહ)વાની સમા+ત થાય છે ઇC ુકાયદામા ંિનiણાત óુ ં0છેૂ છે (|લોક 36)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. આ િનiણાત જવાબ આ+યો (|લોક 37): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. અને ઈCએુ તેન ેકáુ:ં _______________________________________________________ 

 

3"-">ш: અમે કહ)વતની ઝાખંી 0ણૂI કર# છે. ફ:ત જણાâLુ ંહY ુ ંક), એક માણસને g ૂટં# લેવાયો હતો અને તે 

^તૃ માટ) છોડ# હતી. બે તમેને મદદ કયાI વગર પસાર થઇ પરંY ુએક સમVની v અટકાવી ?ારા પસાર 

કરવામા ંઆવી હતી, માણસ પર દયા લીધો, અને માણસ માટ) બxુ ંમાણસ પોતાના માટ) ન કર# શક) કLુê 

તેમણે 2વZેછાએ તેની સભંાળ માટ) v âયä:તOુ ંદ)É ુ ંØકૂâLુ ંતે 8ક{મત Øકૂવી. 
 

:િત*બ{બ: vમ vમ તમ ેઆ પäં:તઓ (25-37) પર :િત*બ{*બત કરો છો, તમે કયા ચ8ર< (ઓ) સાથે 

ઓળખો છો? કાયદામા ંિનiણાત? પી8ડત? પાદર# અથવા લેવી? 

 

1. કાયદામા ંિનiણાત િવશ ેóુ?ં તે વખત ેãયાર) તમે ઈbરની પર#(ા અથવા તેન ેલલચાવવા માગંો 

છો? અથવા, તમે તેને પોતાના શNદોમા ંTાર) ફસાવવા માગંો છો? óુ ંતમને લાગે છે ક) તમે અAય 

લોકો કરતા વx ુસારા છો? ãયાર) તમે તમારા પોતાના "પડોશીઓ" પસદં કરવા માગંતા હો 7યાર), 

તમે કોની સાથ ેસગં8ઠત છો? તમારા િવચારો અન ે:િત*બ{બે: ____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. ભોગ બનનાર િવશ ેóુ?ં કદાચ તમે તેના vવી લાગ ેછે, Qવન ?ારા હરાâLુ ંઅન ેિનઃસહાય ^7ૃL ુ

પામે માગI પર છોડ# દ#ધી. તમે િવચાLુê ક) ચચIના સ\યોએ તમને મદદ કર# હોત. તમે તમારા 

સાથી માનમા ંતમારો િવbાસ Kમુાâયો છે અન ેહવે મા< આશા રાખી શક) છે ક) કોઈ તમને દયા 

બતાવશે. તમારા િવચારો અને :િત*બ{બે: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. પછ# પાદર# અને લેવી છે? કદાચ કારણ ક) તમે આ અ(રો સાથે ઓળખશો તો તમને દોિષત 

લાગશે. બધા ઘણીવાર તમ ેતમાર# !તને ^|ુક)લ પ8રä2થિતઓ ટાળવા લાગ ેછે કારણ ક) તેઓ 

તમાર# પહ)લેથી જ ઓવરüકૂ કર)લ Qવનમાથંી èબૂ માગં કર) છે. vમ vમ કોઈ ચચI, સેવા આપે 

છે, અને 2વયસંેવકોન ેએટલો સમય મળે છે તેમ, તમાર# પાસે વx ુકંઇ પણ સમય નથી. તમારા 

િવચારો અને :િત*બ{બે: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

'"( ; 
 

,U-"5$: સમVની યüદૂ#ને િધ[ારતા હતા અને યüદૂ#એ સમVનીને નફરત કર# હતી. છતા,ં અમને 

કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) સમVનીને માણસ પર દયા હતી. દયા એટલે óુ?ં :~ 0છૂવા માટ), શા માટ) ઈC ુમારા 

પાડોશી છે? 

એક ન™તા0વૂIક અ*ભનય કયû હોઈ શક) છે, "તમે v મળેâLુ ંત ેતમ ેલાયક છો üુ ંઅહÅ ®.ં üુ ંતમને કંઇ 

આવવાOુ ંનથી. üુ ંતમન ે!ણતો નથી અને તમાર# પાસે કોઈ જવાબદાર# નથી. છેવટ), આપણ ેíુ|મનો 

છ#એ. "રસ:દ બાબત એ છે ક), સાથી યüદુ#ઓ, પાદર# અને લેવીએ v ર#તે કLુê, એ જ ર#તે તેમની ä2થિત 

પર :િત87યા આપી. તઓે તેમના ભાઇ, તેમના યüદૂ# પાડોશી તરફ ન™તાથી વ7યાI. 
 

સમVની, જોક), દયા સાથે કામ કLુê હY ુ.ં મસz કહ) છે ક) તમે v લાયક છો તે તમન ે:ા+ત થશ ેનહÅ. મસz કહ) 

છે ક) üુ ંતમન ે:ેમ કરવા માKં ુ®. દયા આગળ લાવશે અને લાચાર અને િનરાશા તરફ દયાભાવથી કામ 

કરશે. કલમ 33 મા ંક)ટલાક વાTોન ેઅવલોકન કરÉુ ંરસ:દ છે. "પરંY ુએક સમVની, vમ તેમણે :વાસ 

કયû, ____________________________________________________; અને ãયાર) તેને જોયો 7યાર) તેને 

દયા આવી. તેમણે તમેને ___________________ અને તેમના જખમોને બધં કર# દ#ધા ... "બી!ઓ તેન ે

જોયા અને પસાર થઈ ગયા, પરંY ુસમVની માણસ 7યા ંઆâયો ãયા ંતે માણસ હતો. મસz અAયની ä2થિત 

?ારા બધં નથી. દયા તે 87યા મા ં!ય ત ેપહ)લા ંકંઈ માગં કર) છે.  
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,-Q /_%: 
 

1. મારા Qવનમા ંત ેકોણ છે, vમણે મારા પર દયા° કામ કLુI છે ãયાર) માર# પાસ ેિનણIય અને િન{દા 

કરતા ંકcુણા અને (માની જVર છે? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેઓએ મારા :7યે દયા બતાવવા માટ) óુ ંકLુê? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે કોણ છે vમન ેüુ ંસારો સમVની ®?ં તે કોણ છે vમન ેüુ ંતેમના Qવનમા ં^|ુક)લ 2થાને ગયો અને 

દયા લાવી? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. દæ િનક અમે લોકોન ેQવન પર દયા લાવવા તક આપવામા ંઆવે છે. દયા લાવવી આપણને ઈCનુ ે

લોકોને લાવી શક) છે કોણ મને ખબર છે ક) Qવન Qવ ેછે v આશા અન ેવચનથી ઓછ# છે? _____ 

______________________________________________________________________________ 

4. üુ ંતે માટ) óુ ંકર# શwંુ ક) v પોતાને માટ) óુ ંકર# શકતો નથી, તે માટ) તે âયä:તન ેમદદ કરવા üુ ંóુ ં

કર# શwંુ? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

/.#26\6: ફર# એકવાર, અમે વાતાIમાનંા પા<ોન ેàુઓ ખાસ કર#ને અમે િવચાર#એ છ#એ ક) ભોગ 

બનનારને ર2તા પરના ^તૃકો માટ) છોડ# દ)વામા ંઆâયા છે, vણે પોતાના કપડાને g ૂટં# લીધા, g ૂટં# લીધા 

અને g ૂટં#. તે પોતે છોડાવવાની કોઇ આશા િવના 7યQ, શä:તહ#ન અને િનરાધાર છે. 
 

1. óુ ંüુ ંપોતાને આ માણસ તર#ક) જોø ®?ં óુ ંપાપએ મને શાર#8રક શä:ત, નાણાકં#ય (મતાઓ, સાર# 

:િતiઠા, હ)Y ુઅને મહ7વની g ૂટં# લીધી છે? óુ ંüુ ંમારા પોતાના ખોટા કાયûની ખાડામા ંિનરાશામા ં

પડŸો ®?ં vમ üુ ંમારા Qવનને Bયાનમા ંરાèુ ં® ંક) üુ ંક)વા :કારની આBયાå7મક ä2થિત ®?ં તમારા 

િવચારો: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. óુ ંüુ ંશેડો જોø ®?ં óુ ંકોઈ મને જોઈ રXો છે? કોઈ મન ેમળ# છે? óુ ંકોઈ મને દોરતા, મને :ેમ કર) 

છે અને મારા íુઃખને Cગુધં આપે છે અને મારા ઘાને સા! કર) છે? આ દયા° સમVની કોણ છે? óુ ં

આ ઈC ુમને ઉઠાવી લ ેછે અને મને ધમIKcંુુ તરફ લઈ જતા છે? તમારા િવચારો: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. óુ ંઆ દયા vવો દ)ખાય છે - vણ ેમાcંુ પાપ, મારા ખોuંુ કLુê, મારા અયોHયતા, માર# ^|ુક)લીઓ, 

મારા િવશે નકારા7મક બxુ ંજ લે છે અને તેન ેપોતાન ેલઈ જવાની જVર છે? óુ ંઆ એવી દયા છે v 

મને ખાઈમાથંી ખoચી લે છે અને મને Qવવા માટ) એક નÉુ ંQવન આપ ેછે? óુ ંથLુ ંછે? 

_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

'"( ? 

 

`-"-"!: ભગવાન દયા બોલે છે તેમણે દયા° હોવા તર#ક) પોતે બોલે છે અને તેમણે અમન ેદયા Qવન 

Qવવા માટ) કહ) છે. આ સદંભû àુઓ ક) v આપણા દયા° ઈbરની વાત કર) છે. ઈbરના દયા અને દયા 

િવશે આપણે óુ ંશીખી શક#એ? 

 

           3>H';    +5D4 H-" (/4!) .)ш4 19> ш"J-"? 

 

સાલમ 23: 6 

 

 

સાલમ 27: 7 

 

 

એલv 6:36 

 

 

સાલમ 52: 8 

 

 

0નુિનúયમ 4:31 
 

 

સાલમ 103: 11 
 

 

હોિસયા 6: 6 

 

 

મે¢L ુ5: 7 

 

 

મીખાહ 6: 8 

 

 

એફ)સી 2: 4 
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 !-Dш]W#: Kcુુ સમVની તર#ક) અમાર# પાસે આવતા ભગવાનOુ ં*ચ< Bયાનમા ંરાખીન,ે એફ)સી 2: 4-5 

આ અમાર# દયા (આપણે v લાયક નથી તે મળેવીને) અને <ેસ (v આપણે લાયક નથી તે મેળવÉુ)ં તર#ક) 

આપણી માટ) દ)વના :ેમની વાત કર) છે. આ શNદોનો આનદં લો: "પરંY ુ___________________ મા ં

___________ મા ંસ^]ૃ થÉુ,ં મહાન ___________ને લીધે vની સાથ ેતેમણ ે_____________ અમને કáુ ં

હY ુ,ં 7યાર) પણ ãયાર) અમે અમાર# _____________________ મા ં____________ હતા, 7યાર) અમને 

_______________ સાથે મળ#ને *Ñ2ત સાથે - ________________ ?ારા તમે ________________." આ 

|લોક પર લખો એક ઇAડ):સ કાડI અને વખત નRધી લો ãયાર) કોઈ તમને દયા આપે છે અને એવી તક 

શોધવાOુ ંપસદં કરો ક) vમા ંતમાર# પાસે અAય લોકો માટ) દયા દશાIવવાની તક છે. 
 

3!"g": 
   

1. તમારા પોતાના શNદોમા ંકહ)વત જણાવો: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. કયા પા< માણસ માટ) પાડોશી હતો અને શા માટ)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

,-Q: 
1. સમVની પાડોશી હતો. તમેણે દયા° કામ કLુê, v એક હતી. આપણ ેએમ કહ# શક#એ ક) તેણે 

પડોશીની વતIÿકૂ કર# હતી અથવા પડોશી વ2Y ુકર# હતી. તમારા પાડોશીને તમ ેસમજો િનયમ 

કહ) છે ક) આપણે આપણા પડોશીને પોતાની !ત તર#ક) :ેમ કરવો જોઈએ. üુ ંમાર# !ત ેક)વી ર#તે 

સારવાર કcંુ? óુ ંüુ ંમારા પર દયા° ®?ં óુ ંüુ ંમાર# !તને માફ કcંુ ® ંઅને માર# કાળQ લે છે? óુ ં

üુ ંમારા માટ) સાર# પસદંગીઓ અને િનણIયો કcંુ ®?ં óુ ંüુ ંસમàુ ં® ંક) üુ ંમા< ભગવાનની દયા 

:માણે Qવી શwંુ ®?ં મારા િવચારો:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. üુ ંએક સારા પડોશી ®?ં üુ ંદયા° કાયI કરવા કોને કcંુ ®?ં આગામી બારÿુ ંમાણસ? ઓ8ફસમા ં

સ*ચવ? મારા બાળકના િશ(ક? એક ^|ુક)લ :ોફ)સર? óુ ંüુ ંતેમને એક સારા પાડોશી તર#ક) દયા° 

કcંુ ® ંv !ણે છે ક) ભગવાનની દયા મને આપવામા ંઆવી છે, vથી તે મને ભગવાનની દયા 

આપી શક)? મારા િવચારો: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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P4(4p4<q Kડુ સમ8રટાનના íૃiટાતં આપન ેબાળક, પિત, િમ<, અથવા કોઇને કહો શેર કરો આ વાતાI óુ ંછે 

અને તેનો અથI óુ ંછે. તેમન ેતમાર# સાથે વાતાI વાચંવા માટ) આમિં<ત કરો.  
 

/"!;$": 2વામી, તમે મને અસöંય તકો આપો vમા ંઅAય :7યે દયા બતાવવા. ઘણી વખત üુ ં^ખૂI કારણો 

માટ) દયા રોકÉુ ંüુ ંતમને માફ કરવા માગીશ. માર# ÷ખોને જVર છે તે જોવા માટ) અને મને તમારા vવા 

Çદય આપો, કcુણા અને દયાથી ભર0રૂ મન ેસમજવા માટ) સ(મ કરો ક) તમ ેમને મળ# üુ ંહાર# ગયો હતો 

અને િનરાશાજનક હતો પરંY ુતમાર# દયામા ંતમે મારા :7યે wૃપા° કામ કLુê. તમ ેમાર# ä2થિત માટ) બધી 

જ જવાબદાર# લીધી. તમે માર# !તને ગદંક# અને ગદંવાડમા ંલીધી અને મારા આ7માને 0નુઃ2થાિપત કયû. 

તમે 7ોસ પર મારા બધા ખોuંુ કLુê. મo 8ક{મત Øકૂવી છે vથી મને મફતમા ંસેટ કર# શકાય. તમારા મહાન 

:ેમમા ંતમે હમંેશા ંતમાર# સાથે રહ)વા માટ) મને Qવતં બનાવી દ#xુ ંછે. üુ ંફ:ત તમને જ મારા આભાર 

અને :શસંા આપી શwંુ ®.ં __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ,$4 #4B C<)D" !"'1 642($ 

 

 

5<-P- 

 

આ કહ)વત એ એક 0<ુની વાતાI છે ક) vણે ઘર છોડ# દ#xુ ંઅને અિવચાર# વસવાટ પર તેમનો વારસો ખોરો 

કયû. તમે તમાર# !તન ેઆ Lવુાન સાથે ઓળખી શકો છો બીQ તરફ, તમે !ણતા હશો ક) આ િપતા તેના 

0<ુને ઘર) પરત ફરવાની રાહ જોતા હતા. અન,ે હàુ પણ અAય લોકો મોટા ભાઇના K2ુસાને સમQ શક) છે. 
 

તમે gકુ 15 નો અ\યાસ કરો 7યાર) ઈCનુા :ે(કોન ેયાદ કરો. ઈC ુતે નાના ભાઈ સાથે ઓળખી શક) તેવા 

લોકો સાથે વાત કર# રXા હતા, કારણ ક) તેમને કર ઉઘાડનારાઓ અને પાપીઓ ગણવામા ંઆવતા હતા. તે 

જ સમય,ે શા±ીઓ અને ફરોશીઓ હાજર રહ)લા લોકોમા ંપણ હતા અને અમને કહ)વામા ંઆâLુ ંછે ક) તેઓ 

ગડબડા મારતા હતા. આ કહ)વત માગંે છે ક) આપણે િપતાના Çદય પર િવચાર કર#એ. કાળQ0વૂIક 

Bયાનથી સાભંળો, vમ ક) ઇC ુમાયા°તાથી તેમની પાસે આવવા માટ) વાતાI કહ) છે. 
 

િપતા ફ:ત "મારા દ#કરા મરણ પાôયા હતા અને ફર# Qવે છે. તે ખોવાઈ ગયો છે, અને તે મળ# આવ ેછે. 

"અને àૂની 0<ુન ેતે પોતાના 0<ુન ેઉ7સવમા ંજોડાવા અને :સª કરવા :ો7સા8હત કર# શક) છે, કારણ ક) 

આ તમારા ભાઇ મર# ગયો હતો અને Qવતો હતો; તે ખોવાઈ ગયો હતો, અને મળ# આવે છે. " 
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5<-P-: .Lકુ 15 મા ંઈCએુ પોતાના અOયુાયીઓને કáુ ંહY ુ.ં :થમ બે પäં:તઓ આપણને જણાવે છે ક) 

ઈCનુા ક)ટલાક િશiયો કોણ હતા. |લોક 1 મા ંઆપણને કહ)વામા ંઆવે છે ક) _______________________ 

અને ___________________ બધા તેન ેસાભંળવા ભગેા થયા છે. અAય ટ#કાકારોએ તેને અOસુરવાOુ ંચાg ુ

રાöLુ.ં તેઓ _____________________ અને ________________ હતા. તમને યાદ આવશ ેãયાર) ઈC ુ

ઝા*ખયસના ઘર) ગયા હતા ક) લોકો _____________________ (એલv 19: 7). તઓે ફ8રયાદ કર) છે કારણ 

ક) ઈC ુ______________________________ ના મહ)માન બAયા હતા. gકુ 15: 2 મા ંવ2Yઓુ અલગ નથી. 

ફરોશીઓ અને િશ(કો Kcુુન ેv કંઇ કહ)વાOુ ંહY ુ ંતે કરતા કરતા ંવધાર) રાખવામા ંઆâLુ ંહY ુ.ં 
 

`-"-"!: |લોકથી શcુ થÉુ ં3 ઈCએુ <ણ àુદા àુદા íૃiટાતંોને કáુ:ં 
 

1. હાર# _______________ (કિવ 3-7) ની કથા: મા ંિશ(ણ |લોક 7: _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ખોવાયેલા _____________ (8-10 |લોક) ની íૃiટાતં: મા ંિશ(ણ |લોક 10: ________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ખોટો ________________________________________________ ની વાતાI v |લોક 11 થી શV 

થાય છે. આ íૃiટાતં માટ) અ\યાસ છે પાઠ 6. 
 
 

3T5D": વાચંો gકુ 15: 11-16. 

• 0<ુ óુ ંઈZછે છે? 

• િપતાએ તેમને óુ ંઆ+Lુ?ં 

• 0<ુએ óુ ંકLુê? 

• Tા ં0<ુનો Pત આâયો? 
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к3-#: 
1. |લોક 11 મા ંóુ ંકહ)વાLુ ંછે? ________________________________________________________ 

2. નાના 0<ુ તેના િપતાન ેóુ ંકáુ ં(|લોક 12 એ)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. િપતાએ óુ ંકLુê (|લોક 12 બી)? _____________________________________________________ 

4. 0<ુ óુ ંકર) છે (|લોક 13)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

5. તે v બxુ ંહY ુ ંત ેગયો હતો. તેમણે તે બધા ખZયાI. હવ ેóુ ંથાય છે (|લોક 14 ક)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

6. આ માણસની હાલત óુ ંછે (|લોક 14 બી)? ___________________________________________ 

7. તેણે óુ ંકરવાOુ ંન[# કLુê (|લોક 15 ક)? _____________________________________________ 

8. óુ ંનોકર# મળ# (|લોક 15 બી)? ____________________________________________________ 

9. તેના ભયાવહ ä2થિતOુ ંવણIન કરો (|લોક 16): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

<-V(4Wш$: ઈCનુા :ે(કોને યાદ રાખો. ટ):સ કલ:ેટસI અને પાપીઓ તેન ેસાભંળતા હતા. ક.પના કરો ક) 

તેમણે ક)વી ર#તે તમેના Bયાન પર કબજો મેળâયો છે, vમ તેમણ ેઆ વાતાI કહ# હતી. ક)ટલાક માટ) તેઓ 

તેમની વાતાI કહ)વાની હતી કારણ ક) તેઓ માનતા હતા ક) તેમOુ ંQવન બરબાદ થઈ ગLુ ંછે. તઓે 

Qવલેણ Qવન Qવી રXા હતા, નૈિતક ર#તે અને નાણાક#ય ર#તે નાદાર હતા, તેઓ Tાથંી બદલાતા નથી 

તેઓ પોતાની !તને તમેના પોતાના Qવનની મ*લનતાના ગદંવાડમા ંફસાયેલા સમાજના 8ડસે*લ:Êસ 

તર#ક) Qવતા જોયા હતા. 
 

,U-"5$: યાદ રાખો ક) ઈC ુએક યüદુ# િપતા અન ેતેના 0<ુની વાતાI કહ# રXા હતા. 0<ુની 

Qવનશૈલીના પ8રણામોએ તેને િપગ વZચેના અä2ત7વમા ંઘટાડŸો. ^સૂાના િનયમ અOસુાર, rુ[ર એક 

:િતબિંધત માસં હY ુ.ં મા ંઆપણન ેóુ ંકહ)વામા ંઆâLુ ંછે લેિવટ#કસ 11: 1-3, 7-8? 

 

1. ખાy માસં માટ) યોHયતાઓ  óુ ંહતા(|લોક 3)? 

 એ. ____________________________________________________________________ 

 બી. ____________________________________________________________________ 
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2. rુ[ર (|લોક 7) સાથ ેસમ2યા óુ ંહતી?_______________________________________________ 

3. છદંો ^જુબ 7 બી-8 ઈõાએલીઓ માટ) ઈbરOુ ંિશ(ણ óુ ંહY ુ?ં _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

િનઃશકંપણે, ફરોશીઓ અને કાયદાના િશ(કોએ આ ટ):સ કલે:ટસI અન ેપાપીઓ અó]ુ કરતા ંવx ુસાર# ર#ત ે

ગ◊યા હતા, અને ચો[સપણ ેધાિમúક ધમIિનiઠા અને ગવI િવના. 
 

 

'"( 0 

 

->V(4Wш$: આ 0<ુની નQકથી જોતા ંઆપણે èબુ જ અહકંાર#, અિવનયી દ#કરા v તેના િપતા સાથે 

વx ુકંઇ કરવાOુ ંનથી માગતો. અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) તે એક íૂરના દ)શ, એક દ)શ છે v તેમને તમેના 

િપતા અને સ^દુાયના તમામ ^.ૂયો અને પરંપરાઓને છોડ# દ)વા માટ) મàૂંર# આપ ેછે vમા ંતેમણ ેઉછેર 

કયû હતો. લાબંા સમય Cધુી તેને િનયમોOુ ંપાલન કરÉુ ંપડY ુ ંનથી. તેમણે આëાભગં અન ેબળવો ના Vપ 

બની હતી. તેમણે પોતાના માટ) બડાઈખોરOુ ંQવન પસદં કLુê હY ુ.ં તઓે તેમની Qવનશૈલીના Kલુામ 

બAયા હતા અને હવ ેખાલીપÿુ,ં અપમાન, અને હારના 2થાને બેઠા હતા. 
 

3T5D": કહ)વત વાચંન ચાg ુરાખો. વાચંો gકુ 15: 17-24. 
 

• ãયાર) તે પોતાની ઇFAkયો પર આâયા 7યાર) óુ ંથLુ?ં 

• તેમની યોજના óુ ંહતી? 

• તે પોતાના િપતાને કહ)É ુ ંતયૈાર હY ુ?ં 

• તેના િપતાOુ ં:િત87યા પાછો óુ ંહY ુ?ં 

 

к3-#: 
 

1. મા ંóુ ંકહ)વાLુ ંછે |લોક 17? ______________________________________________________ 

2. તેણે óુ ંસમ!âLુ?ં 

એ. તેના િપતાના ભાડ) 0cુુષો િવશ?ે ______________________________________________ 

બી. પોતે િવશે __________________________________________________________ 

3. તેમની યોજના (|લોક 18-19) óુ ંછે? 

એ. Tા ં!ય છે? _____________________________________________________________ 
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 બી. તે પોતાના િપતાન ેóુ ંકહ)શે? 

 
i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

iii. _________________________________________________________________ 

 

->V(4Wш$: હમણા ંóુ ંથLુ ંહY ુ?ં આ Lવુાન માણસની Pદર óુ ંચાલી રáુ ંહY ુ?ં óુ ંતેના Qવનમા ંઆ 

કાયાપલટ લાâયા? તેમના િપતા ઘર) ન આવવા માટ) તમેને િવનતંી કરવા માટ) 7યા ંન હતા. આપણે કોઈ 

પણ âયä:તને અથવા અAય કોઈ વ2Y ુિવશે કહ)વામા ંઆâયા ંનથી v તેન ે"તનેા ઇFAkયો પર આવવા" 

લાHયા. |લોક 17 મા ંતણેે યાદ રાöLુ ંક) તે óુ ં!ણતો હતો. તે !ણતો હતો ક) તેમના િપતાના ભાડ) નોકરો 

કરતા વધાર) હતા. તેઓ અનાજ માટ) ખોરાક હતા ત ે!ણતો હતો ક) તેને કóુ ંજ નથી! 
 

આ ઉડાઉ 0<ુને બીàુ ંóુ ંથLુ?ં તે કોણ હY ુ?ં તેમણે કLુê હY ુ ંતે બધા છતા ંતેમણ ેહàુ પણ એક 0<ુ હતો! ત ે

તેના િપતાના 0<ુ હતા! તે !ણતો હતો ક) તેના માટ) ¶iેઠ તેના િપતાના ઘર) હતો! 0<ુોમા ંóુ ંસùા છે! જો 

ક), 0<ુ એÉુ ંમાનતા ન હતા ક) તે આ સમય ે0<ુિશપના લાયક છે! તોપણ, 0<ુના સૌથી ભયાવહ સમયના 

િપતાએ તેના દ#કરા પર ક)ટલો િનÕય કયû હતો! ત ેિપતાના િપતા હતા અને િપતા તેમના હતા! તેમના 

િપતા સાથેના સબંધંો તેમના જગંલી Qવન અને નાદાર# ?ારા નાશ પામશ ેનહÅ. આ સબંધં તે v કાઈં કર# 

શક) તેના કરતા ંવધાર) હY ુ.ં વાતાI ચાg ુરહ) ત ેવx ુ2પiટ બને છે. 
 
 

к3-#: 
1. તેથી, અમને કહ)વામા ંઆવ ેછે (|લોક 20) ક) તઓે ________ અને ___________ તેમના િપતાને. 

2. તેમના દ#કરાના વળતર  ન ેિપતાની :િત87યા óુ ંહતી(|લોક 20 બી)? 

એ. _______________________________________________ 

બી. _______________________________________________ 

સી. _______________________________________________ 

ડ#. _______________________________________________ 

 

3. તેમના 0<ુન ેજોઈને િપતાના ઉ7સાહને Bયાન આપો કcુણાથી ભર#ને તે પોતાના 0<ુ પાસ ેદોડ# 

ગયો, તેના હાથને પકડ# પાડŸો અને તેન ેØુબંન કLુê. દયાની શકંા માટ) કોઈ જHયા છોડ# ન હતી ક) 

તે ફર#થી તેના 0<ુને જોઈને èશુ હતો. 0<ુએ કü.ૂLુ ંતેણે તેના િપતાને કáુ ંહY ુ ંક) તે v કહ) છે તે 

જ કરશે. તેમની કüલૂાતમા ંતેણે ક)ટલો સમય મેળâયો? |લોક 21 સાથે |લોકો 18 અને 19 ની  
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સરખામણી કરો. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. િપતા મા< ઉજવણી માગે છે! તેમના સેવકોને  óુ ંકહ)વાLુ ંહY ુ(ં|લોક ઓ 22-23)? 

 એ. ___________________________________________ (સAમાન ઝ\ભો) 

 બી. ______________________________________________ (વારસોની રÅગ) 

 સી. ______________________________________________ (:િતiઠાના સેAડલ) 

 ડ#. _________________________________________________________ 

 

4. |લોક 24 અOસુાર, óુ ંતમામ hoopla િવશે હY ુ?ં તહ)વાર અને ઉજવણી શા માટ)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

'"( 6 

 

/.#26\6: મને એક પ( vવા Bવિન! 
 

3!"g": અમે આ વાતાI સાથે ચાg ુરાખવા પહ)લા ંયાદ રાખÉુ ંજોઈએ ક) ઈC ુv શીખવે છે તે બી! કોણ 

સાભંળતા હતા. અમ ેટ):સ કલે:ટસI અને પાપીઓ િવશે વાત કર#. gકુ 15: 2 આપણને ઈCનુા :ે(કોન ેયાદ 

કરવા મદદ કરશે. અAય કોણ છે? ________________________ અને _____________________ તેઓ óુ ં

ગôયા હતા? _________________________________________________________________________ 

 

3T5D": વાચંો gકુ 15: 25-32. 
 

• નવી પા< કોણ છે? 

• óુ ંથવાOુ ંહY ુ ંતેની :િત87યા óુ ંહતી? 

• િપતાનો óુ ંજવાબ હતો? 

• આ íૃiટાતંનો પાઠ óુ ંછે? 

 

к3-#: 
1. કોણ (ે<મા ંકામ કર# રXો છે (|લોક 25)? ____________________________________________ 

2. તે ઘરની પાસે આâયો 7યાર) તેણે óુ ંસાભં›Lુ?ં __________________________________________ 

3. તે નોકરને óુ ંકરવાOુ ંછે ત ે0છેૂ છે અને નોકર તેને કહ) છે ક) તમાર# _________________ પાસે 

_________________ છે, અને તમાર# ___________________ પાસે _______________________ 
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__________________ છે, કારણ ક) ________ ને _____________ અને __________________ 

(|લોક 27) તમેને પાછા. 

4. É]ૃ ભાઈએ આ સમાચારને ક)વી ર#તે :િતભાવ આ+યો હતો (|લોક 28 એ)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તો તેના િપતાએ óુ ંકLુê (|લોક 28 બી)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. આ 0<ુ તેના િપતાને óુ ંકહ) છે? 

 એ. (|લોક 29) _________________________________________________________ 

 બી. __________________________________________________________________ 

 સી. (|લોક 30) __________________________________________________________ 

 ડ#. ___________________________________________________________________ 

7. અને હવે, અમને િપતાના Çદયમા ંલાવવામા ંઆâયા છે. તે તેના 0<ુના આ(પેોનો જવાબ ક)વી 

ર#તે આપે છે (|લોક 31-32)? "0<ુ, ________________ હમંેશા ં______________ છે, અને તે v 

_________ છે તે ______________ છે. તે _________________________ માટ) 8ફ8ટ{ગ હતો અને 

____________ હોવી, આ માટ) તમારા ___________________ __________________ હતા અને 

_______________ છે; તેઓ ______________ હતા અને ___________________________ છે. " 

 
       

<-V(4Wшd3: vઓએ Tાર)ય "બધાથી íૂર ન થÉુ"ં માટ) ઘર છોડµુ ંનથી, તેઓ કદાચ મોટા ભાઈની 

લાગણીઓ અને :િત87યાઓ સાથે ઓળખી શક). ત ેતનેા િપતા સાથે ઉજવણી કરવા માટ) èબૂ મહ)નત કર) 

છે કારણ ક) તે માન ેછે ક) કોઈ પણ âયä:તન ેફ)Êડ વાછરડા સાથે પ( મળેવવો જોઈએ તો તેન ેહોવો 

જોઈએ! ત ેિવbાCપુણ ેસેવા આપનાર ત ેછે. ત ેવે|યાઓ પર પોતાના િપતાની સપંિù Kમુાવતા નથી. તે 

એક છે v ઘરમા ંરહ) છે અને ખેતરોમા ંકામ કર) છે. તમેની વફાદાર# અને સખત મહ)નત માટ) તેઓ 

"આભાર :શસંા" પ(ના પા< છે. િપતા, જો ક), તે અલગ àુએ છે િપતા એટલા èશુ છે ક) તેના નાના 0<ુ 

સલામત અને Bવિન છે. તમેણે મા< ઉજવણી જ જોઈએ તે પોતાની !તને મદદ કર# શકતા નથી! શા માટ) 

(|લોક 24)? __________________________________________________________________________ 

 

 

'"( ; 

 

,U-"5$: અમારા અ\યાસમા ંઆ *બ{íુએ આપણે પા<ોને જોવા અને આBયાå7મક સ7યો શોધવાની જVર 

છે v ઈC ુઆ íૃiટાતંમા ંઅમને શીખવ ેછે. 
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એ.  Lવુાન છોકરા તેઓOુ ં:િતિનિધ7વ કર) છે vઓ íૂરથી ઘટ# ગયા છે અને તેમના હ)વનલી 

ફાધર સાથેના સબંધંમા ંQવી રXા નથી. ઘણી વખત તેમના િનરાધાર ä2થિતમા ંતેઓ િપતાના 

ઘર) તેમની જV8રયાતની તીÀ !ગVકતા અને તેમની પાસે પાછા આવવા લાHયા છે. 

બી.  િપતા ઈbર છે, આપણા 2વગzય િપતાનો, vણે આપણને પોતાની !ત બનાવવા માટ) 

બનાâયા છે. ત ેવઇે8ટ{ગ ફાધર છે, v પાથ નીચે આવતા અને ઘર) પાછા આવવા માટ) સતત એક 

છે. અમને કહ)વામા ંઆવે છે ક) ãયાર) તે હàુ પણ લાબંા સમયથી તનેા િપતાએ તેન ેજોયો હતો. 

િપતા લાબંા સમયથી ક)વી ર#તે જોયા હતા અને રાહ જોતા હતા, તેમના 0<ુની 8રટનIની આશા 

રાખતા હતા? 

સી.  àૂની 0<ુ િપતાનો વફાદાર રહ) છે, vઓ :િતિનિધ7વ કર) છે, પરંY ુતેને ઘર) પરત ફયાI અને 

તેની સાથે સબંધં પાછો આવે છે vઓ તેમની સાથે ઉજવણી ^|ુક)લ શોધવા ãયાર) તેઓ એવા છે 

v દર)ક કાયદાOુ ંસ0ંણૂI ર#તે પાલન કરવાનો :ય7ન કર) છે. તેઓ દર)ક જની :શસંા કર) છે 

કારણ ક) તેઓ પોતાના ભાઈની vમ વતIશે નહÅ. તેઓ ઉપર ઠપકો છે. 
 

1. vઓ ઘરમા ંરહ) છે તેઓ િપતા માટ) èશુીનો ±ોત છે પરંY ુિપતા ઘટેાથંી નીકળ# !ય છે (gકુ 15: 

4), ઘરમા ં(.Lકુ 15: 8) શોધ કરો અને !Kતૃ રહો (gકુ 15:20) હાર# ગયા માટ) કર કલે:ટસI અને 

પાપીઓને આ વાતાI સારા સમાચાર લાâયા! તેમની CવુાતાI: ભલ ેગમે તે ä2થિત üુ ં® ંઅને ભલે 

ગમે તેટgુ ંüુ ંહાર# ગયો હોય, હ)વનલી ફાધર મને શોધી કાઢ) છે અન ેãયા ંCધુી તે મને શોધ ેનહÅ 

7યા ંCધુી તે મન ેછોડશે નહÅ! __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

કાયદાના ફરોશીઓ અને િશ(કોને આ અિધકાર નથી લાગતો આ તેમના íૃFiટકોણથી Aયાયનો 

અભાવ છે. તઓેએ Aયાયી ર#તે Qવવા માટ) v કંઈ કLુê છે તે કરવાOુ ંQવન Qતે છે. હવે ઇC ુ

તેમને એક વાતાI કહ) છે, v ઈ¨ાહ#મ, આઇઝેક અને યાકબના િપતા કહ) છે ક) તેઓ ઉજવે છે કારણ 

ક) vણે ઘર છોડµુ ંછે તેમાથંી એક ઘર) પરત ફયû છે અને પ8રવારમા ંપાછો લાવવામા ંઆâયો છે? 

તમારા િવચારો અને :િત*બ{બે: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

,-Q: 
1. તમે આ વાતાIમા ંકયા અ(ર સાથે ઓળખશો? __________________________________________ 

óુ ંતે પા< િવશે તમાcંુ Bયાન મેળવ ેછે? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

2. Kડુ ALઝૂ óુ ંછે તે તમને લાવે છે, કારણ ક) તમે !ણો છો ક) તે તમને શોધે છે અન ેãયા ંCધુી 

તમને મ›Lુ ંન હોય 7યા ંCધુી તે તમન ેશોધશે. _____________________________________ 
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3. તમારા માટ) óુ ંપડકાર છે જો તમે !ણો છો ક) તમ ેખોવાઈ ગયા છો અને હવ ેતેન ેમ›યા અન ે

િપતાના ઘર) લઈ આâયા? ________________________________________________________ 

4. તમે તમારા પડોશીઓ, તમારા િમ<ો અને wુuંુબીજનો સાથે સકંળાયેલા છો 7યાર) તમાcંુ óુ ંપડકાર 

છે? ___________________________________________________________________________ 

5. તમે ક)વી ર#તે ખોવાઈ ગયા છો ત ેલોકોની શોધ અન ેબચાવવાના હ)Yથુી િપતા સાથે ભાગ લેવાના 

છો? ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3!"g" к-%: પાઠના ઘણા પાયાના પાયો, િપતાના શNદો સાથ ેકહ)વતના Pતે ઇCનુા શNદોમા ં

પરાકાiઠાથી પ8રણôયા હતા: "અમને ઉજવણી અને èશુી થવી પડતી હતી, કારણ ક) તારામા ંઆ ભાઈ મર# 

ગયો હતો અને ફર#થી Qવ ેછે; તે ખોવાઇ ગયો હતો અને મળ# આવે છે. "આ સમી(ાની ર#તમા ંસમાન 

િવધાન અથવા િવચાર માટ) àુઓ: 
 

1. મા ંઈC ુિનકોદ)મસને óુ ંકહ) છે યોહાન 3: 16-17? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમણે મા ંસમVની ±ીને óુ ંકáુ ંયોહાન 4:14? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તે મા ંઝાå[Lતુને óુ ંકહ) છે gકુ 19:10? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

->V(4Wш$: એક અ(ર છે vને આપણ ેફર# એક વખત િવચારવાની જVર છે. આ િપતા છે િપતા તેમના 

િમશનમા ંતેમની સાથે જોડાવા માટ) કહ) છે. બી!ઓ માટ) િપતા, દયા° અને wૃપા° બનવા માટ) આપણી 

આસપાસના તકો છે. એક (ણ માટ) Bયાનમા ંરાખો ક) તમારા Qવનમા ંકોઈએ પાછા આવવા માટ) àુઓ છો, 

vમણે હ)વનલી ફાધર પર તેની પીઠ ફ)રવી છે. તમાર# પાછળ બxુ ંજ છોડ#ન ેઅન ેબધા પોઇAÊસ üલુે8ટન 

(એપીબી) બહાર મોકલી દો, તમાર# શોધ અને બચાવ િમશનમા ંમદદ કરવા સૈિનકોને એકઠા કરવા, 

આBયાå7મક ર#તે ^તૃ થવામા ંમદદ કરવા માટ) ક) તઓે તેમન ેફર#થી Qવતં બનાવી શક) છે, હાર#ને 

શોધવામા ંમદદ કર# શક) છે, તમે તેને Cરુ*(ત ર#તે પાછા હ)વનલી ફાધર પર લઈ જતા હષIનાદ. તમારા 

િવચારો અને :િત*બ{બે: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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'"( ? 

 

 !-Dш]W#: સેAટ પૌલ અમને :ો7સા8હત કરવા માટ) અમારા mતૂ0વૂI Qવન, જAમ અમારા Qવન યાદ 

પહ)લા ંઅમે િવbાસ ના ઘર મા ંલાવવામા ં:ો7સા8હત કરવામા ંઆવે છે. એફ)સી 2:12 વળો એક ઇAડ):સ કાડI 

પર |લોક લખો. 
 

અમે યાદ રાખવામા ંઆવે છે! |લોક 12 આપણન ેઅમાર# અગાઉની ä2થિત યાદ રાખવા કહ) છે: 
 

1. તમે હતા ____________________________ *Ñ2ત તરફથી. 

2. તમે હતા __________________________ સ^દુાય તરફથી. 

3. તમે હતા _________________________ વચનના કરારોમા.ં 

4. તમે વગર હતા ________________________________ 

5. તમે િવbમા ં____________________________ વગર હતા. 
 

સેAટ પોલ 13 |લોકમા ંકહ) છે "પરંY ુહવે." તે જ ર#તે આપÿુ ંQવન એકવાર હY ુ ંપણ હવે પ8રવતIન થLુ ં

છે. કંઈક અલગ છે તમારા ઇAડ):સ કાડIની બીQ બાàુ પર |લોક 13 લખો. Qવનની યાદ રાખો ક) ઈC ુ

પહ)લા ંQવ ેછે અને હવ ેüુ ંઈC ુસાથે Qવી રહ# ®:ં 

"પરંY ુહવે _____________ _____________ મા ંતમે v એક વખત _______________ હતા 

_________________ ના _____________ ?ારા _________________ ___________ છે." üુ ંલાબંા સમય 

Cધુી બહારની તરફ)ણ ®,ં પરદ)શી ®,ં પરદ)શી ®,ં પણ હવે üુ ંતેમા ંસામલે ®,ં અપનાâયો, કારણ ક) લોહ#ના 

કારણે *Ñ2ત ક) v શેડ હતી અને હવે મારા પર આવર# લે છે. તમેના ર:ત અમને બધા આવર#! આભાર 

ભગવાન! 
 

,U-"5$: ફરોશીઓએ િવ2ફોટ કયû. કાયદાના િશ(કોએ àુíંુ પાડµુ.ં યüદુ#ઓ બડબડાટ સતત તઓે 

તેમના સદં)શો †iટ કરવાનો :યાસ કયû અન ેતેમના મ<ંાલય નાશ તર#ક) ^ખૂI આસપાસ ઈC ુ

અOસુરવામા ંતેઓ ડરતા હતા ક) ^સૂાના િનયમ v તઓે સાથે જોડાયેલા હતા ત ેબી! કોઈના ?ારા 

બદલાઈ ગયા હતા. ઇC ુ^સૂાના િનયમનો નાશ ન કરતો (મા7થી 5:17) પરંY ુત ેકોઈ પણ માણસની vમ 

Qવી શક) નહÅ. ત ે:ેમના કાયદાOુ ંપાલન કરતો ન હતો કારણ ક) કોઈ મOiુય નથી. 
 

ãયાર) ફરોશીઓ અને બી! લોકોએ કર ઉઘરાવનાર અને પાપીઓન ેફ)રâયા પછ# ઈCનુે પોતાના ઘરોમા ં

બોલાâયા. તઓે આYરુતાથી તેમના ઉપદ)શો સાભંળતા તેમના પગ પર બેઠા તમેના Qવન પર ઈC ુ?ારા 

2પશI કરવામા ંઆવી હતી, vમણે કáુ ંહY ુ,ં "તેઓ Tા ંછે? કોઈ તમને િન{દા નથી? પછ# ન તો üુ ંિતર2કાર 
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કcંુ ®.ં હવે !ઓ અન ેપાપના તમારા Qવનન ેછોડો (જહોન 8: 10-11). "બી!ઓને તેમની હાજર#મા ં

બોલાવવામા ંઆâયા હતા અને તેમના હાથમા ંરાöયા હતા તેમણે બાળકોને બોલાâયા અને કáુ,ં "નાના 

બાળકો માર# પાસે આવવા દો, અને તેમને અવરોધી નાખો, ક)મક) દ)વOુ ંરાãય આવા (.Lકુ 18:16) માટ) 

અOસુર) છે." ત ેબાધંીન ેતમેણે શNદોથી ^:ુત કયû , "તમે તમાર# íુ: ખમાથંી ^:ુત થાઓ (gકુ 13:12)." 

યüદૂ#ઓ v તેમને માનતા હતા તેમણે કáુ,ં "જો તમે મારા ઉપદ)શને પકડ# રાખો, તો તમે ખર)ખર મારા 

િશiયો છો. પછ# તમ ેસ7યન ે!ણશો અન ેસ7ય તમન ે^:ુત કરશે ... જો દ#કરો તમને ^:ુત કર) તો, તમે 

ખર)ખર ^:ુત થશો. (જહોન 8:32, 36). " 

 

,-Q: તઓે અમન ેદર)કને ફોન કર) છે અન ેઆમ<ંણ આપ ેછે. તમેણે તેમના પ8રવારમા ંઅમને 2વાગત 

óુ ંએક ઉડાઉ 0<ુ પાપના íુગêધને લીધ ેઅથવા àૂની દ#કરાને K2ુસો કર#ને અને Aયાયની માગણી કર) છે, 

તે પોતે આપણને પોતાને બોલાવે છે અને 2વાગત કર) છે તેના િવશાળ è.ુgુ ંખોલ ેછે. તે આન8ંદત છે 

કારણ ક) તે અમને ઘર) પાછા સલામત અન ેBવિન (.Lકુ 15:27). 
 
 

1. તમારા હ)વનલી ફાધર સાથ ેઆ સબંધં તમારા માટ) ઉઠાવી લે છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. óુ ંતે Kલુામ છે તે «ટ# રXો છે કારણ ક) ત ેતમાર# wૃપા અને દયાથી તમારા Qવનને 2પશ– છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. L]ુ óુ ંછે તે તમારા માટ) લડશે કારણ ક) તેના શNદના સ7યથી તમને ^:ુત કરવામા ંઆવે છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

/"!;$": "ઓ :mOુુ ંઆભાર માનીને તે સાcંુ છે અને તેમOુ ંદય હમંેશ માટ) કાયમ રહ) છે." આ :ાથIનાનો 

સમયનો ઉપયોગ તમાર# આભાર અને :શસંા માટ) તમેણે અÃત બાબતો કર# છે ... 
 

1. દયા° તમારા Qવનના બોજો વહન માટ) તનેે આભાર: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. તમે મફત સેટ અન ેતમે ઊભા કરવા માટ) સ(મ કરવા માટ) તેને આભાર: _________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. િવbાC ુતેમના વડI ઓફ સ7ય સાથે તમારા માટ) તમાર# લડાઈઓ લડાઈ માટ) આભાર: ________ 

________________________________________________________________________ 
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અ*ભનદંન! તમે અ\યાસ ગોÕસ સચI, અમારો િમશન તમે <ણ નRધપા< નવા કરારના અ(રો સાથે 

પ8ર*ચત બની ગયા છે અન ેઈCનુા ઘણા íૃiટાતંોમાથંી <ણનો અ\યાસ કયû છે. અમે શીöયા છે ક) સમયની 

શVઆતથી ભગવાન ખોવાઈ ગયેલા લોકોની શોધમા ંછે. તેમના Çદયની ઇZછા એ છે ક) બધા સાચવવામા ં

આવશે અન ેસ7ય !ણશે. અમે એ પણ !ણીએ છ#એ ક) તે આપણને તમેના િમશનમા ંજોડાવા માટ) 

આમિં<ત કર) છે, આમ તેમના િમશન અમારો બને છે! આ આમ<ંણ આપણા Qવન માટ) હ)Y ુઅને અથI 

ધરાવે છે કારણ ક) અમે અમારા પડોશીઓ Cધુી પહRચીએ છ#એ, ãયા ંતેઓ છે 7યાનંા પરમેbરના :ેમની 

સાથે આવ ેછે, અને તેઓ માટ) óુ ંકર# શક) તે માટ) :યાસ કર# રXા છે. આ આમ<ંણ આપણા Qવન માટ) 

હ)Y ુઅને અથI ધરાવે છે કારણ ક) આપણે પાપીઓને આ*લ{ગન આપીએ છ#એ અન ેતેમની સાથે ખાય છે 

કારણ ક) આપણ ે!ણીએ છ#એ ક) ભગવાનનો :ેમ પસદંગીL:ુત નથી, કાયદાના કોડ પર આધા8રત નથી 

પરંY ુતે બધાન ે^:ુતપણે ઓફર કર) છે. અમે જå[યસને v શNદો કહ#એ છ#એ તે કહ# શક#એ, "િનરાશાને 

આ ઘરમા ંઆâયા ંછે" કારણ ક) તેણે િનકોડ)̂ સુને કáુ ંહY ુ ંક) "દ)વે íુિનયાને િતર2કારવા માટ) તેના દ#કરાને 

મોક.યો ન હતો, પણ તેના ?ારા જગતને બચાવી લેવાOુ!ં" 

 

એકવાર ફર# સમી(ા કરવાનો સમય છે. યાદ રાખો, આ એક પર#(ણ નથી, ફ:ત તમને અને તમાર# 

:ગિતની ખાતર# કરવાની તક છે, કારણ ક) તમે આ આકષIક :વાસ ચાg ુરાખો v તમારા Qવનને આકાર 

આપી રáુ ંછે. vમ vમ તમ ેઅ\યાસ કરો છો તેમ તમે કથાઓના હક#કતો અને ભગવાન અને માનવ!ત 

િવશેના સ7યો શીખી રXા ંછો. આ 21 મી સદ#મા ંતમારા Qવનમા ંહક#કતો અને સ7યો ક)વી ર#તે લાK ુ

પાડવાના ંછે તે તમ ેશોધી રXા છો. 
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1. અમે v <ણ âયä:ત7વનો અ\યાસ કયû હતો તે કોણ હતા? Tા ંતેમની કથાઓ મળ# છે? યાદ 

રાખવાOુ ંએક સ7ય óુ ંછે? 

 

 `-]W#M)   3>H';    3M- 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

2. <ણ íૃiટાતંો óુ ંહતા? તેઓ ãયા ંમળ# આવે છે? યાદ રાખવાOુ ંએક સ7ય óુ ંછે? 

 

 `-]W#M)   3>H';    3M- 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. ઈC ુિવષેOુ ંએક સ7ય óુ ંછે ક) તમે તમારા âયä:ત7વનો અ\યાસ કયû છે? 

______________________________________________________________________________ 

4. óુ ંતમે ભગવાન િવશે શીöયા કંઈક તમે જોLુ ંછે ક) ઈC ુઆ âયä:ત7વ સાથે વાતચીત કર) છે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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5. ભગવાન તમારા Qવન મા ંલાâયા છે ક) v િવિવધ âયä:ત7વ Bયાનમા ંતર#ક) તમ ેઅOસુરવા કરશે 

ક) એક એ;+લક)શન óુ ંછે? __________________________________________________________ 

6. ઇC ુિવશ ેએક સ7ય óુ ંછે ક) તમે તમારા પ8રચરના અ\યાસમાથંી મેળવલે છો? 

______________________________________________________________________________ 

7. તમે ભગવાન િવશ ેસાભં›Lુ ંકંઈક તમે ઈC ુકહ)É ુ ંકહ)વત શીખવે છે óુ ંછે? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. ભગવાન તમારા Qવન મા ંલાâયા છે ક) v િવિવધ âયä:ત7વ Bયાનમા ંતર#ક) તમ ેઅOસુરવા કરશે 

ક) એક એ;+લક)શન óુ ંછે? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આrુઅવ°ં જોડાણ બાઇબલ અ\યાસ ડાઉનલોÕસ કોઇ પણ ખચI પર ઉપલNધ છે. 

મ<ંાલય વેબ સાઇટ ની ^લુાકાત લો::  www.crosscm.org. 

અમને તમાર# પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકI 8ટફની: admin@crosscm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


