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 માલના જ�થાને લીધે, દ?વનો 4ેમ, અમાeંુ aવન બે એકમોમા ંવહfચાયેgુ ંછે. દર?ક �િુનટ પાસે 
સાત પાઠ છે. દર?ક પાઠ ચાર અને છ ભાગો વhચ ેછે. આ િવભાગો અiયાસ અય એકમો કરતા અલગ છે. 
જો ક? તમે બાઇબલ અiયાસમા ંઆગળ વધો છો, તેમ છતા,ં તમે આ સાહસ ચાg ુરાખશો k તમાર� બાક�ના 
aવનને આકાર આપવા માટ? રચાયેલ છે. તમારા 4વાસ તમારા માટ? અનય હશે અને તમારા આlરુ અને 
ઉQસાહ� ઉQકટ 	ારા બાઇબલના તમારા mાનમા ંવધવા અને ક?ટલાક નવા બાઇબલના પાIો અને સQયો માટ? 
4શસંા 	ારા નn� કરવામા ંઆવશે. અiયાસ માટ? તમાર� 4િતબoતા તમારા aવનને સpoૃ બનાવવાનો 
વચન આપે છે કારણ ક? ભગવાન તમારા શ^દ 	ારા તમારા માટ? બોલે છે. 
 

1. આ બાઇબલ અiયાસ એકમ:“ઈsરના 4ેમ, આપtુ ંaવન - ભાગ 1” 
2. પિવI બાઇબલની `Uaે �ટાડડ� સ�ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નbધ: જો તમે નવી ખર�દાર� કર� રxા 

હોવ, તો શc હોય તેટgુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 
 એ. એક Gોસ ર?ફરસ કોલમ 4ાધાય નીચ ેદર?ક �zૃઠ_ુ ંક?{, 

 બી. સામાય ર�તે બાઇબલની પાછળના ભાગમા ંજોવા મળે છે, અને 

 સી. થોડા pળૂ|તૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 
3. પેન અથવા પ}િસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇડ?Hસ કા~્�સ 

 

1. # 2 મા ં*Lૂચબo Iણ *િુવધાઓ સાથે તમે તમારા અiયાસ માટ? પયા�Mત dપે �eુૂ પાડશો અને આ 
પાઠ 	ારા સફળતા�વૂ�ક નેિવગેટ કરવા માટ? તૈયાર થશો. જો ક?, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો 
પહ?લો અ_ભુવ છે, તો તમે બાઇબલની શોધ કરવા_ુ ંશd કર� શકો છો. આ અiયાસ નેિવગેશનલ 
��ૂસ 4દાન કર? છે k તમને �ુશળતા િવકસાવવા અને તમને વ& ુિવsાસ ધરાવતી બાઇબલ 
િવ�ાથ� બનાવવા માટ? રચવામા ંઆવી છે. www.crosscm.org પર Gોસ કનેHટ વેબસાઇટ પર 
બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચ� ક? “ઈsરના 4ેમ, આપtુ ંaવન”. જો ક? આ અiયાસની ભલામણ 
કરવામા ંઆવે છે, તો દ?વના વચન, અવર ^લેિસ�ગનો અiયાસ કરવામા ંસફળતા માટ? આવ�યક 
નથી. 

તમારા બાઇબલને માક� કરવાથી અચકાશો નRહ. તે અiયાસ માટ? તમાર� બાઇબલ છે તમાર� નbધો, તમાર� 

નીચે લીટ�, હાયલાઇRટ�ગ, ચGવાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર?કોRડVગ િવચારો, 4�ો અને 

અiયાસ 	ારા તમારા 4વાસને =?ક કરવા માટ? તમે નોટ�કુ અથવા ટ?^લેટનો ઉપયોગ કરવા_ુ ંપસદં કર� 

શકો છો. 
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અiયાસ સામUી લખવામા ંઆવે છે kથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. �વ-િશ�તની RડUી સાથે તમે 

સામUીને થોડો ક? કોઈ p�ુક?લી સાથે આવર� નહ� શકો. તે જ સમયે, તમે નવી માRહતી મેળવશો, નવી 

માRહતી શેર કરશો, અને ક?ટલાક પડકારdપ 4�ો �છૂશો k જવાબો માટ? માગણી કરશે. આ 4િતસાદની 

ધારણા કરવાથી તમને 4ોQસાRહત કરવામા ંઆવે છે ક? તમે થોડા િમIોને તમાર� સાથે અiયાસ કરવા માટ? 

આમિંIત કરો. 

તમે તમારા અiયાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શ^દ 	ારા તમારા માટ? બોલી શક? છે તેમ 

તમારા �દય �વીકાર�ુ ંશક? આ બાઇબલ વાતા�ઓ તમે તેમના �Iુ ઈ* ુL��ત, અમારા ભગવાન અને 

ઉoારક 	ારા તમને આપવામા ંતેમના મહાન 4ેમ તમને ખાતર� કર� શક? છે. 

 

સપંાદકની નbધ: �પzટતા માટ?, ક?પીટલાઈ�ડ સવ�નામનો સદંભ� ભગવાન એટલ ેક? ... "તેમણે ક�ુ ંહl ુ.ં 
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 આ Gોસ કનેHટ િસRરઝમા ંk બધી વાતા�ઓ કહ?વામા ંઆવી છે તે ઇ* ુતરફ અને તેમના aવનમા ં
આ એક Kણમા-ંતેમના �ુઃખ, મરણ અને �નુeુQથાનને દશા�વે છે. �ૂંકમા,ં આ ઇ*નુી વાતા� છે, ઈsરના �Iુ, 

kમણે તેમના િપતાના ઇhછા pજુબ તેમના aવનને સbપી દ�&ુ ંછે ક? k બધી જ માનવ�ત તેના 	ારા 
aવન મેળવી શક? છે. વાતા� સાચી હોવા માટ? લગભગ �બૂ સાર� છે પરંl,ુ આ વાતા� ઈsરની *વુાતા� છે, 

kનો િવsાસ છે તે બધા માટ? તેનો 4ેમ કથા છે. વાતા� ભાગ 1 અને ભાગ 2 બનેં સRહત �ણૂ� થતી નથી. 
ભલે સામUીને બે એકમો તર�ક? 4�lતુ કરવામા ંઆવે છે, તેમ_ુ ંએક તર�ક? અiયાસ થવો જોઈએ. 
 

 અમે ય;દુાહના શાહ� સવાર� િવષે યdશાલમેમા ંશીખી�ુ ંકારણ ક? લોકોએ તેમના હો�નાસ ગાયા 
હતા. અમે તેને હQયા કરવા માટ? Mલોટ િવષે શીખી�ુ,ં તેમના િમIો સાથેના તેમના છે�લા ભોજન_ુ ં6યાન 
રાખીએ અને આરામ અને આશાના તેમના શ^દો સાભંળો. અમે ગેથસેમાનેના બગીચામા ંતેને અ_સુર�એ 
છ�એ, �ુઓ ક? તે 4ાથ�નામા ં	ષે કર? છે, અને �ુzટ માણસોના હાથે દગો કર? છે તે �ુઓ. 
 

 અમે તેની સાથે pસુાફર� કર�એ છ�એ કારણ ક? તે અ�ાસ અને ક�ફાસને સbપી દ?વામા ંઆ�યો છે, 

પછ� તે પીલાતને સbMયો અને હ?રોદ અને પછ� પીલાતને પાછો આMયો. કોઈ તેની સાથે �ુ ંકર�ુ ંતે �ણવા 
મ��ુ ંનથી. ય;દૂ�ઓ તેને મરણ પા�યા હતા પરંl ુતેને માર� નાખતા નથી. રોમનોએ તેની સાથે ક�ુ ંખો�ંુ 
નહોl ુ ંશોધી કાઢ�ુ ંઅને તેને વધ�તભં ેજડ�ુ ંજોઈએ નહ�. ય;Rૂદયાના રા� તર�ક? ઓળખાતા આ માણસ 
સાથે કોઈ સબંધં નથી. 
 

 છેવટ?, ભીડ_ુ ંદબાણ અને પીલાત_ુ ંનબ�ં પાI, લાબંા સમય *ધુી ક��વેર� ચાલવા લાZયા �યા ં
ઇ* ુઅને બે ચોરોને વધ�તભંે જડ�ા હતા. ભીડ ઈ* ુપર, ઠપકો આMયો અને તેન ેઠ?કડ� ઉડાડ�. તેમની સાથે 
�યિથત ચોર પણ તેમના કહ?� ુ ંહl ુ ંતેમ છતા,ં અમે ઈ*નુી સાત સLંKMત વાcો સાભંળ�એ છ�એ ક? તે 
પોતાના િમIો, તેમના િપતા અને આપણા માટ? બોલ ેછે. તેમના કeુણાએ તેન ેબધાને 4ેમ અને Kમા 
આપવા માટ? ફરજ પાડ�. અને, અમે તેમની છે�લી sાસથી સાભંળ�એ છ�એ, "ટ?ટ?લ�ટ?ઇ!" તેઓ ઇhછતા હતા 
ક? દર?ક જZયાએ બધા લોકોને ખબર પડ? ક? તેમ_ુ ંકાય� સમાMત થ�ુ ંછે. 
 

 તેમના ઝડપી દફનિવિધને સેબથ Rદવસમા ંલાZયો અને અઠવાRડયાના 4થમ Rદવસે વહ?લી 
સવાર? ધરતીકંપમા ંધરતીકંપ થયો, િપતાની મ�ુંર�નો �ટ?�પ "દોિષત!" તેના �નુeુQથાનને િવs માટ? 
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�હ?રાત કર� હતી ક? તે aવન aવે છે તેથી અમે પણ ઉદય કર��ુ.ં અમે કબરના બધંનમાથંી pHુત થઈ 
ગયા છ�એ અને તેને નવા aવન આM�ુ ંછે. 
 

 ઈ* ુ��ૃવી પર તેમના મIંાલય દરિમયાન તેમને સભંાળ k �ીઓ સRહત ઘણા ઇ�ટર પર 
દ?ખાયા. તેમણ ેપીટર, મેર� મેZદાલેન, એમોસ જવા માટ?ના બે 4વાસીઓ અને બધા િશzયોને પણ 
ય;દુ�ઓના ભય માટ? ઉપલા ખડંમા ંકડક ર�તે લૉક કયા�. અને ઈ* ુતેમને શાિંત લા�યા ... તેમણ ેતેમને 
તેમના {Xzટ, તેમની યોજના આપી, અને તેમના �Iુ, ઈ* ુL��ત 	ારા િપતાનો 4ેમ આ વાતા� કહ� ઉhચ પર 
થી સ¡ા 4ાMત થશે Qયાર? આવવા Rદવસ માટ? તેમને તૈયાર.  
 

 પરંl,ુ આ કથાઓના ત�યોને �ણ�ુ ંઅને માન�ુ ંછે ક? તેઓ લાબંા સમય પહ?લા થ�ુ ંછે, તેમા ં
કોઈ શાsત p�ૂય નથી. છેવટ?, શેતાન પણ આ વાતો �ણ ેછે અને �ણે છે ક? તે સા¢ુ ંછે. તેમના યોહાનમા ં
સેટ £હોન અમને £હોન 20:30 કહ? છે ક? ઈ*એુ તેમના િશzયોની હાજર�મા ંઘણા ચમQકાRરક સકં?ત આMયા 
હતા, k આ ��ુતકમા ંનbધાયેલા નથી. પરંl ુયોહાન 31 �લોકમા ંકહ? છે. શા માટ? આ બધી બાબતો લખે છે: 
"પરંl ુઆ લખgેુ ંછે ક? તમે િવsાસ કરો ક? ઇ* ુL��ત, ઈsરના દ�કરા છે, અને તે િવsાસથી તમને તેના 
નામે aવન મળશે." હા , ખર?ખર, ભગવાનનો 4ેમ આપણા aવન છે! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

પાઠ એક 
 

.�ш���  /)� 	0,! 
 

��к2  ��: �-�� - *4,, �5 

 

 

 

 
 

પ�67�� 8��х� � 

 

ઝાખંી        7 

પRરચય       8 

પાઠ 1: માક� 11: 1-11 

• ઈ* ુઅને 4બોધકો       9 

• યdશાલેમમા ંઈ*નુી સફર      10 

• Rર¦લેHશસ: ઇ*,ુ ધ Rક�ગ      11 
• હો�ના! સાચવો!       12 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



8 

 

.�ш���  /)� 	0,! 
 

 

પ'-� 

 

તેમના aવનના તમામ ઈ*નેુ ગેરસમજ હતી. લોકો એવા રા� ઇhછતા હતા ક? k તેમને રોમના 
બધંનમાથંી pHુત કરશે. તેઓ એવા રા� ઇhછતા હતા ક? kણે યાય અને કeુણા િવષે વાત કર�. તેઓ 
ઇ*નેુ રા� તર�ક? ઓળખતા ન હતા, તેઓ ખર?ખર રા� હતા, k લોકોના �દય અને aવનમા ંરાજ કરવા 
અને શાસન કરવા માગં ેછે. તે ઈsરના રા�યનો રા� હતો. તેના બદલે લોકો પોતાની જdRરયાતથી ઢાકં� 
રxા હતા, kણે તેમની સૌથી મોટ� જdRરયાત, વચનના મસીહ, L��તની જdRરયાત `ગે �\િૃત અટકાવી 
હતી. 
 

ગdડ પર બેઠા યdશાલેમમા ંઈ*નુો શાહ� 4વેશ, ઓછો નથી, પરંપરાગત ર�તે પિવI અઠવાRડ�ુ ંતર�ક? 
ઓળખાય છે તે શd થાય છે. તેમના રા�ના સવાર� ના Rદવસ પામ રિવવાર તર�ક? L��તી ચચ� 	ારા 
ઓળખાય છે ઘણી ચચ§ પામેલી શાખાઓનો ઉપયોગ બાળકોને ��ૂ સેવા સરઘસ માટ? કર? છે. અમે બધા 
Rદવસના ઠાઠમાઠ અને સજંોગોમા ંન ઉઠાવવાની Rહ�મત કરતા, પણ ¨યાલ શd કર�એ છ�એ ક? અઠવાRડયાના 
4ારંભમા ં4શ©�ત અને હો�નાસ સાથે શd કરાયેલા આ માણસને એક જ Rદવસ પછ� Gોસમા ંલટકાવવામા ં
આવશે. 
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�:��પ�: બાઇબલ અiયાસના એકમમા ંઈsરના શોધ, અમારો 6યેય અમે ઈ*નુા અpકુ ઉદાહરણોને 

ર�ૂ કય§ હતો, kમણે તેમને અ_સુયા� હતા તેમને શીખ��ુ ંહl ુ.ં અમે પણ ઈ* ુસpoૃ અને િશLKત માટ? 
કeુણા સાથે ગર�બ અને ગર�બ, અને કર વ*લૂાત અને પાપીઓ માટ? પહbhયા જોવા. ઈ*નુા મIંાલય એવા 
લોકોને આકિષªત કર? છે kઓ મફત aવે છે અને માફ કર? છે, સ�ંણૂ� aવન aવે છે (જહોન 10:10). 
 

k ર�તે ઈ* ુતેમના aવન aવે છે અને તેમના હ�Lલ�ગ મIંાલય હાથ ધરવામા ં4બોધકો 	ારા �હ?ર 
ભિવzયવાણીઓ પRર�ણૂ�તા હતી. તેઓ એ પણ સકં?ત આપે છે ક? તે વચનવાળો મસીહ (હ�«)ુ હતો, એ 
અLભિષHત, L��ત (Uીક). વારંવાર, ગો�પેલ લખેકોએ "4બોધક 	ારા બોલાવેલ" અથવા "ભિવzયવાણીને 
પRર�ણૂ� કર�" kવા શ^દસpહૂોનો ઉપયોગ કય§ હતો. યશાયાહ 61: 1 મા ં4બોધક? યશાયાહ �ુ ંલ¨�ુ ંએ 
એક ઉદાહરણ છે. આ ભિવzયવાણી આપણને જણાવે છે ક? ઈsરના અLભિષHતો �ુ ંકરશે. ભગવાનનો 
અLભિષHત હશે ... 
 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

 

1. �યાર? ઈ*નુા િપતરાઇ £હોન બાTMત�ત kલમા ંહતા, Qયાર? યોહાને ક?ટલાક અ_યુાયીઓને ઈ*નેુ 
મોકલવા માટ? મોક�યો, kથી તે ચકાસવા માટ? ક? તે મસીહ છે, k અLભિષHત છે. અમે મા�થી 11: 3 
મા ં�ુ ંકહ?વા�ુ ંછે? તેઓ ઈ*નેુ �છૂવા �ુ ંહતા? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

2. છદંો મા ંઈ*નુી જવાબ �ુ ંહતી 4 અને 5? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. �લોક મા ંનોRટસ 5 ક? ઇ* ુઓ�ડ ટ?�ટામેટ 4બોધક યશાયાહ સદંભ� બનાવે છે જો તમાર� પાસે 
તમાર� બાઇબલમા ંGોસ-ર?ફર?સ છે, તો તમને �લોક 5 ના `તમા ંવધારાના સદંભ§ મળશે kમા ં
ઇસાઇઆહ 35: 4-6 અને મે�� ુ15:31 નો સમાવેશ થઈ શક? છે. આ સદંભ§મા ંઆપણે ઈ*,ુ મસીહ, 

અLભિષHત િવષે �ુ ંકહ�એ છ�એ? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. બીa વાર, ઈ* ુયશાયાહ ��ુતકમાથંી વાચંતા નાઝર?થના સભા�થાનમા ંહતા. gકુ 4: 16-21 �ુઓ. 
�ુ ંશ^દો પRરLચત છે? તેમણે યશાયાહનો કયો િવભાગ વાhંયો? ____________________________ 

 

આ અiયાસના ંપાઠોમા ંઅમે શીખી�ુ ંક? ઈsરના �Iુ ઇ*,ુ aવનના નવા માગ� અથવા બીમારને ત�ુંર�ત 
કરવા, મૌનની માlભૃાષા 4કાિશત કરતા, લગંડા ચાલવા સKમ કરવા અને ચાલવા માટ?ના હ?lથુી ��ૃવી 
પર આ�યા હતા. `ધ �ુઓ તે આ�યો અને એક માણસ તર�ક?, અમે એક તર�ક? રહ?તા હતા; તેમણે શેતાનની 
લાલચ અને કાયદાની ફરોશીઓ અને િશKકોના ઉપહાસનો સામનો કય§. તેમણે તેમના શ¬ઓુનો ઉપ{વ 
અને મ�કર� કર�, અને આખર?, િસRફક?શન 	ારા pQૃ� ુપા�યા. ઈ*નુો મોટો હ?l ુિપતાની ઇhછાને અમલમા ં
pકૂવાનો હતો (મથક 26:39). 
 

1. િપતાની ઇhછા �ુ ંછે (1 તીમોથી 2: 4)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. િપતાની ઇhછા ક?વી ર�તે �ણૂ� કરવી (મે�� ુ20: 17-19)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સેટ પોલ �ુ ંટ�મોથી તેના પIમા ંઅમને કહ? છે (1 તીમોથી 1:15)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. માક� 2:17 અને યોહાન 3:17 પણ �ુઓ: __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

��� ; 

 

 <પ=�: માક� 11: 1-10 વાચંો. અમે સેટના માક�નો ઉપયોગ અમારા અiયાસ માટ?ના આધાર તર�ક? 

kdસલેમમા ંઈ*નુા િવજયી 4વેશની વાતા�નો ઉપયોગ કર��ુ.ં વાતા� અય Iણ ગો�પે�સમા ંપણ નbધાયેલી 
છે: 

•  મે�� ુ21: 1-11 

•  gકુ 19: 29-38 

•  £હોન 12: 12-15 
 

અમે �રૂક માRહતી માટ? આ સદંભ§નો ઉપયોગ કર��ુ.ં 



11 

 

к �: 
1. ઈ* ુcા ંગયા હતા (માક� 11: 1)? __________________________________________________ 

બે અય શહ?રોનો ઉ�લેખ કરવામા ંઆ�યો હતો: _________________ અને _________________ 

મોટા ભાગે તમે નકશા પર બેથફગે (kdસલેમ અને યર�ખો વhચે ©�થત) શોધી શકશો નહ� પરંl ુ
તમે બેથાનીયાને યdશાલેમના દLKણ�વૂ�મા ંલગભગ બે માઈલ *ધુી શોધી શકશો. આ તમને 
પાછલા અiયાસમાથંી યાદ આવે છે, �યા ંમેર�, માથા� અને લાજરસ_ુ ંઘર આવેgુ ંહl ુ.ં 

2. તેમના િશzયોના બે િશzયો  માટ? ઇ*નુી *ચૂના �ુ ંહતી(�લોક 2)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અને, જો તેઓ �છેૂ છે, તો તેઓ �ુ ંકહ? છે (�લોક 3)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આ વાતા� જણાય છે તે જ 4માણે ઇ*એુ ક�ુ ંહશે (�લોક 4-6): 
 એ. તેઓ �ુ ંશોધી શcા? ________________________________________________________ 

 બી. તેમણ ે�ુ ંક�ુ?̄ _____________________________________________________________ 

 સી. તેઓ �ુ ં�છૂવામા ંઆ�યા હતા? ________________________________________________ 

 ડ�. તેઓ ક?વી ર�તે જવાબ આMયો? ________________________________________________ 

5. તેઓ ઈ*નેુ લા�યા હતા, k કોઈએ cાર?ય સવાર�મા ંનથી. આગળ �ુ ંથ�ુ ં(�લોક 7)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

6. ઘણા લોકોએ �ુ ંક�ુ ̄(�લોક 8-10)? 

 એ. તેઓ ફ?લાય છે ________________________________________________________ 
 બી. તેઓ ફ?લાવો _________________________________________________________ 

 સી. તેઓ ફ?લાવો _________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 

7. સેટ માક� pજુબ, ઇ* ુcા ંગયા (�લોક 11) ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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?�@ABA: 
1. અમે યાદ કર�એ ક? ઇ* ુમડંળ, L��ત, આ 4ોિમ�ડ વન િવશે ઓ�ડ ટ?�ટામેટ પયગબંરો ભિવzય 

ભા¨�ુ ંહl ુ ંતે પRર�ણૂ� કરવા માટ? 4ચાર, િશKણ, અને હ�Lલ�ગ તેમના મIંાલય હાથ ધરવામા ંમે�� ુ
આપણને મે�� ુ21: 5 મા ંજણાવે છે ક? યdશાલેમમા ંવહાણ પર આ સવાર� ઈ* ુિવષેની બીa 
ભિવzયવાણી �રૂ� થઈ હતી. ઝખાયા�હ 9: 9 મા ં4બોધક 	ારા �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2. બે િશzયોને ઈ*નુા િશzટાચાર એ હતો ક? તેઓ કોઈ વહાણમા ંcાર?ય બોલાવતા ન હતા તેવા 
વસાહત શોધવા_ુ ંહl ુ ં(�લોક 2). �લોક 7 મા ંઆપણને કહ?વામા ંઆવે છે ક? �યાર? તેઓ વછેરાને 
ઈ* ુપાસે લા�યા અને તેના ડગલાને ફfક� દ�ધા Qયાર? તે તેના પર બેઠા. �ુ ંઆ તમારા મનમા ં
ક?ટલાક િવચારો ઉભા કર? છે? એક વછેરો, ગધેડો શા માટ?? 4બોધક ઇ* ુpજુબ, રા� તર�ક? 
યdશાલેમમા ંસવાર� કરવામા ંઆવી હતી. "�ુઓ, તમારા રા� તમાર� પાસે આવે છે ..." આ તમે 
એક ગધેડો પર સવાર� રા� આવતા ક�પના કરશે ક? ક?વી ર�તે છે? અથવા, �ુ ંતમે બેન-;રુ 
Rફ�મમા ંએક {�યની ક�પના કર� શકો છો �યાર? �ુડાહ રથમા ંપલટાઇ ગયા હતા અને રોમન 
નાગRરકોની બહ?રાશના ચમકારો સાભં�યા હતા કારણ ક? તેઓએ તેમના િવજયના હ�રોનો �વાગત 
કય§ હતો. તમારા િવચારો… _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. આપણે આપણી �તને �છૂ�ુ ંજોઈએ: જો ઈ* ુયdશાલમેમા ંબેર હર-4કારના ઠાઠમાઠ અને સજંોગો 
સાથે સવાર� કર� રxા હતા, તો �ુ ંતે રા� હશે kમને 4બોધક બો�યા? રા� k વણ�ન કરતો હતો 
તે રા� બી� રા�ઓ કરતા ં�ુદો હતો ઝખાયા�એ કયા રા�ને આવવાના ંશ^દો કxા હતા? 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈ*એુ એક વસાહત માટ? �છૂ� ુ ંક? કોઈએ cાર?ય સવાર� કર� નથી. આપણ ે�ણીએ છ�એ ક? આ 
અખડં, ન° �નવર આ રા�ને ન°પણ ેપોતાના િપતાની ઇhછાને ર�ૂ કરશે. આ યdશાલેમમા ં
ઈ*નુી `િતમ યાIા હતી અને તે રા� તર�ક? આ�યા હતા. લોકોએ તેમને "રા� (ઇ±ાએલના 
રા�)" (જહોન 12:13), "દાઉદના દ�કરા" ("માQથી 21: 9)" તર�ક? "4|નુા નામે આવેલો રા�" 
(��કુ 19:38) તર�ક? 4શસંા કર�. , "k યdશાલેમમા ંતેમના િપતા ડ?િવડ (માક� 11:10) _ુ ંરા�ય 
પા< ંલાવવા માટ? આવે છે. તમારા િવચારો: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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5. માક� 11: 9 મા ંલોકોએ "હોસા�ા!" ક�ુ,ં "હો�ના!" શ^દનો અથ� થાય છે: હો�નાન શ^દને અ_સુરતા 
તમાર� બાઇબલમા ંએક સકં?ત હોઇ શક? છે. ધ � ૂઇટરનેશનલ વઝ�નની નbધ pજુબ હો�ના એ 
હ�« ુઅLભ�ય©Hત છે kનો અથ� "સાચવો!" k 4શસંાના અLભ�ય©Hત બની ગયો છે. લોકોએ 
"હોસા�ા" ને પોકાર કય§! તેઓએ ઈ*નેુ એક રાજક�ય રા� ગણા�યા, k તેમને રોમના �ુલમથી 
બચાવશે. લોકોમાનંા ઘણાએ પોતાના માટ? જો�ુ ંક? એ સાભંળ� હતી ક? ક?વી ર�તે આ જગતમા ં
લાજરસને મરણમાથંી સaવન કયા� હતા, ક?વી ર�તે તેમણે માદંાઓને સા� કયા�, `ધજનોની 
દ?ખર?ખ કર�, અને લગંડા ચાલવા સKમ કર�. તેઓ એક રા� ઇhછતા હતા k તેમને pQૃ� ુઅને 
રોગથી બચાવશે. અને, તેઓ એવા રા� ઇhછતા હતા ક? kઓ તેમની માગં અને ઇhછાઓને 
સબંોધશે. તેઓ શાિંત ઇhછે તે રા� ઇhછતા હતા. તમે ક?વા રા� ઇhછતા હોત? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

6. એક વ& ુઅવલોકનો: gકુ 19: 38 બીમા ંભીડમા ં4શસંા અને અિશzટ અવાજમા ંક�ુ ંહl ુ ંક?, 
"�વગ�મા ંશાિંત અને સવ§¡મ મRહમા". kમ તમે યાદ કર� શકો, ઈ* ુ�યાર? ભરવાડો હતા Qયાર? 
�વગ��ૂતો 	ારા સમાન શ^દો �હ?ર કરવામા ંઆ�યા હતા જમ તેઓ ભગવાનની �lિુતમા ં�ુ ંકહ? છે 
(gકૂ 2:14)? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. એક RGસમસ ક?રોલમા ંએક વાc કહ? છે, "અમાર� તારનાર અને રા�ને ગમાણમા ંઆવો." આ સતંો 
kdસલેમ આ�યા અને �છૂપરછ કર�, તે cા ંછે k ય;દૂ�ઓનો રા� થયો છે (મે�� ુ2: 2)? 

4બોધકોએ �વીકા�ુ ̄ક? મસીહ રા� તર�ક? આવશે (ઝખાયા�હ 9: 9). પણ િપલાતે વાhં�ુ ંહl ુ ંક? Gોસ 
પર નોRટસ હતી, "નાઝાર?થના ઈ*,ુ ય;દુ�ઓના રા� (જહોન 19:19)." તેમના જમથી તેમના pQૃ� ુ
*ધુીમા,ં ઈ*નુી ��ૂ કરતા, અને હ�ુ *ધુી રા� તર�ક? �યિથત હતા. તેન ેય;દુ�ઓનો રા� 
કહ?વામા ંઆવતો હતો! તમારા િવચારો અને 4િતLબ�બે: ________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

��� C 

 

�� 
D�: 
1. એક Kણ માટ? તમાર� ²ખો બધં કરો અને તમાર� ક�પનાનો ઉપયોગ કરો. 

એ. જો તમે તમારા બારtુ ંઉગાડ³ુ ંઅને જો�ુ ંક? શેર�મા ંઆવે છે Qયાર? ઈ* ુ"હોશનાસ" ના ઉભા 
કર?લા અને પામ શાખાઓ લટકાવે છે. શા માટ?? ક?મ નRહ? ______________________________ 
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બી. તમે ગધેડા પર તમાર� ઝiભો ફfક� �ુઓ કારણ ક? તમે તે કોણ હતા તે ઓળખી શકશો અને 
પછ� તેને તમારા રા� તર�ક? �હ?ર કરશો? શા માટ?? ક?મ નRહ? __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

સી. �ુ ંતમે આશા રાખશો ક? તમાર� પાસે એવા રા� છે k તમને શાિંતથી g ૂટં� લીધા હતા? શા 
માટ?? ક?મ નRહ? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ઈ* ુિપતાની ઇhછા 4માણ ે4િતXzઠત, યાયી રા� તર�ક? આ�યા હતા. મારા િપતાની ઇhછા 4માણ ે
4િતબoતા �ુ ંછે? મારા રા�, બધા રા�ઓના રા�ના સ¡ા હ?ઠળ આવે Qયાર? મને cાર? આવ�ુ ં
p�ુક?લ લાગે છે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


�)2��: ઈ*,ુ તમે સૌ�ય અને ન° રા� તર�ક? યdશાલેમમા ંઆ�યા હતા. ટોળાએ તમને `જLલ આMયા 

કારણ ક? તેઓ માનતા હતા ક? તમે તેમને રોમન શાસન અને �ુલમથી pHુત કરશો. તેના બદલ ેતમે 
અQયાર *ધુી વ& ુકંઈક માટ? આ�યા હતા. તમે બધા માનવ�તને \લુામી અને પાપના �ુલમમાથંી pHુત 
કરવા આ�યા છો, k અમારા હ?વનલી ફાધર સાથેના સબંધંને રોcો છે. તમે આ�યા અને તમાર� ઇhછાને 
િપતાની ઇhછા પર ર�ૂ કર�. તમે મસીહ, L��ત, અLભિષHત, આપણા ઉoારક અને રા� તર�ક?ની 
ભિવzયવાણીઓ �રૂ� કરવા માટ? આ�યા છો. આ માટ? ;ુ ંતમને મારા આભાર અને 4શસંા આ�ુ ં<.ં 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 EFG� EF? 

 

 

પ'-� 

 

આ પાઠમા ંઘtુ ંબ&ુ ં4ગટ થ�ુ ંછે. વ�lઓુ તેઓ �ુ ંલાગે છે નથી બ&ુ ંબરાબર નથી. ઈ* ુp�ુક?લીમા ંછે, 

તેમની ભાવના ગરબડમા ંછે. તે �ણે છે ક? તે સમય આવી ગયો છે �યાર? તે માણસોના હાથમા ંદગો 
આવશે k આUહ કર? છે ક? તે માયા� જશે. તમને એમ લાગે છે ક? તમે આ સમયે આવા સમયે �તે વત�શો? 

 

ઈ* ુ�ુઓ તેને �ણો. યાદ રાખો, તેમણે તેમના અ_યુાયીઓને આ શ^દો સાથે તેમની દંતકથા શd કર� 
હતી, "આવો, મને અ_સુરો અને ;ુ ંતમને માણસોને માછ�મારો બનાવીશ." `ત *ધુી પણ ઈ*એુ તેમને 
માણસોના માછ�મારો શીખવતા હતા. તમાર� �તને પા�ખાપવ� ભોજન માટ? dમમા ં4વેશી દો. તમારા િમIો 
Qયા ંતમાર� સાથે છે. તે રફ Rદવસ ર�ુ ંછે અને તમે ન° \લુામ છોકર�ને તમારા પગ ધોવા માટ? અપેKા 
કરો છો ... 
 

dમમા ંપપડાટ સાભંળો કારણ ક? �eુુષો એ શોધવાનો 4યQન કર? છે ક? િવsાસઘાતી કોણ છે? તે માI મને ન 
હોઈ શક?! અને હવે તમે તમારા િમIોની આસપાસ નજર કરો છો અને ક�પના કરવાનો 4યાસ કરો ક? આ 
એક વ�l ુકઈ કરશે ... 
 

kમ kમ તમે તમારા અiયાસ સાથે ચાg ુરાખો, યાદ રાખો, ઈ*એુ k ક�ુ ̄તે સવ� તમારા માટ? અને મારા 
માટ? ક�ુ ̄છે. 
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 EFG� EF? 

 

 

પ�6 ; 

 

��� � 

 

પ'-�: kdસલેમમા ંઈ*નુી િવજયી 4વેશની પરંપરાગત ર�તે પરંપરાગત ર�તે L��તી ચચ§મા ંદર વષ́ 

પામ સડ?, ઇ�ટર પહ?લા ંરિવવાર પર વાચંવામા ંઆવે છે. ઘણા ંમડંળોમા ંતાડના શાખાઓ લેતા અને કહ?તા 
ક? ગાતા લોકો સાથેની સભાઓ થાય છે, "હોસા�ા! ^લેિસડ છે ક? k ભગવાન નામે આવે છે! સૌથી વ& ુ
હો�ના! " 

 

�બૂ જ �ૂંક સમયમા,ં જોક?, આ {�ય નાટµાQમક ર�તે બદલાય છે �ુ ંથ�ુ?ં પામ રિવવારની વાતા�ના `તે, 

અમને સમ�યા ઉકાળવાના સકં?ત મળે છે. ઇ*નેુ મારવા માટ?નો Mલોટ િવકાસશીલ છે. ચાલો �ટ?જ સેટ 
કરવા_ુ ંચાg ુરાખો ... 
 

 <પ=�: £હોન 11: 45-53 વાચંો. ઈ*એુ લાજરસને હમણા ંજ મરણમાથંી ઉઠાવી લીધો હતો  

(છદંો 38-43) 

 

к �:  
1. ક?ટલાકં ય;દુ�ઓએ ઈ*એુ �ુ ંક�ુ ̄ ક?વી ર�તે 4િતભાવ આMયો હતો(�લોક 45)? _______________ 

2. ક?ટલાકં ય;દુ�ઓએ ક?ટલાએ  4િતRGયા આપી હતી(�લોક 46)? ____________________________ 

3. pુ̈ ય યાજકો અને ફરોશીઓએ �ુ ંક�ુ ̄(�લોક 47 એ)? ___________________________________ 

4. તેમની Lચ�તાઓ �ુ ંહતી (છદંો 47 બી -48)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 
ઈ* ુઘણા ચમQકાRરક Lચ¶ો દશા�વે છે તેઓ તેન ેક?વી ર�તે રોકશે? 

 

5. 4pખુ યાજક કાયાફાસને �ુ ંકહ?� ુ ંછે (છદંો 49-50)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

અમે �લોક મા ંકહ?વામા ંઆવે છે ક? �ુ ંકાયાફાએ ક�ુ ંહl ુ ંક? ભિવzયવાણી (�લોક 51 બી-52) હતી? 

તેણે ક�&:ુ 
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એ. ક? ઇ* ુકરશે __________________________________________________________ 

બી. અને માI તે રાz= માટ? નહ� પરંl ુ_________________________________________ 

સી. તેમને લાવવા માટ? _____________________________________________________ 

6. શાસક પRરષદ  ની સભામા ં�ુ ંહl ુ(ં�લોક 53)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તેમના aવન માટ? �ુ ંસાવચેતી ઇ* ુલઇ (�લોક 54)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

જો તમાર� પાસે તમાર� બાઇબલની પાછળ એક નકશો છે, તો એ·ાઈમને શોધો. આ શહ?ર 
યdશાલેમથી લગભગ 12 માઈલ �ૂર આવેgુ ંછે. 

8. યdશાલેમમા ંય;દુ� પા�ખાપાનો સમય આ�યો હતો. શા માટ? તમને લાગે છે ક? ઘણા લોકો ઈ*નુી 
શોધ કર� રxા ંછે (�લોક 56)? ______________________________________________________ 

9. pુ̈ ય યાજકો અને ફરોશીઓના આદ?શો �ુ ંહતા? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

'M��Nш�: એ યાદ રાખ�ુ ંરસ4દ છે ક? ધાિમªક નેતાઓએ માયતા આપી હતી ક? ઈ*એુ ઘણા 

ચમQકાRરક સકં?તો (£હોન 11: 47 બી) ના કયા� હતા અને તે કોઈ પણ આદ?શ આપીને અથવા કોઈ પણ 
કાયદો બનાવીને તેન ેબધં કર� શcા ન હતા. હ�ુ *ધુી તેઓ �વીકા�ુ ̄ન હl ુ ંક? ઇ* ુL��ત, મસીહ હતા. 
તેઓ તેન ેરોકવા માટ? શ©Hતિવહ�ન હતા અને તેમને ડર હતો ક? જો તેમને રોકવામા ંન આવે તો દર?ક 
�ય©Hત તેનામા ંિવsાસ કરશે અને લોકો પર તેમની શ©Hત અને 4ભાવ \મુાવશે. તેઓ ય;દુ� સમાજની 
`દર તેમની 4િતXzઠત ©�થિત \મુાવશે અને તેમની િનરથ�ક આmાપાલન િનરથ�ક હશે. તેઓ ડરતા હતા ક? 
રોમનો તેમના મRંદર અને રાz= તર�ક? તેમની ©�થિત �ૂર કરશે. 
 

��� ; 

 

 <પ=�: વાચંો જોન 12: 1-11. 
 

к �: 
1. પા�ખાપવ�ના છ Rદવસ પહ?લા ંએક Rડનર ઈ*નુા સમાનમા ંઆપવામા ંઆ��ુ ંહl ુ ં(�લોક 2). અમે 

ઇ* ુcા ંશોધી શક�એ (�લોક 1)? ___________________________________________________ 

નbધ: માક� 14: 3 આપણને જણાવે છે ક? તેઓ ઘર? ___________________________________ 

એ. માથા� �ુ ંકર� ર�ુ ંછે? ________________________________________________________ 

બી. લાજરસ �ુ ંકર? છે? _________________________________________________________ 

સી. મેર� �ુ ંકર? છે (જહોન 12: 3)? ________________________________________________ 
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એ.  નbધ: નડ�નો ઉપયોગ દફનિવિધ માટ? શર�ર તૈયાર કરવા માટ? કરવામા ંઆ�યો હતો. મેર�એ 
ઈ*નુા માથા પર ર?ડવામા ંઆવેલા મbઘા પરફ¸મુની *ગુધં તેની �ુઃખ અને મરણ દરિમયાન 
તેની સાથે રહ?શે. તેમણે તેમના દફન માટ? તેમના શર�ર તૈયાર છતા,ં ઈ* ુપર પરફ¸ ુર?ડવામા ં
 

2. અમે છદંો મા ં�ુડાસ ઇX�કયોર�ટ િવશે �ુ ંશીખવા 4-6? 

 એ. શા માટ? �ુડાસ મેર� RGયાઓ વાધંો નથી? ________________________________________ 

 બી. નાડ�_ ુ ંp�ૂય �ુ ંહl ુ?ં ________________________________________________________ 

 સી. �ુડાસના Rદલમા ં�ુ ંખર?ખર હl ુ?ં _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ડ�. મની બેગના ક�પર તર�ક? કામગીર�ની પoિત �ુ ંહતી? ______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

3. �ુડાસ  પર ઈ*નુો 4િતભાવ �ુ ંહતો(�લોક 7-8)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. દરિમયાન, �લોક 9 અ_સુાર, ય;દૂ�ઓ સાથે �ુ ંથઈ ર�ુ ંહl ુ?ં _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેઓ ઈ* ુઅને જોવા આ�યા હતા ______________________________________ (�લોક 9). 
5. pુ̈ ય યાજકોએ કઈ ર�તે તેમની યોજનાઓ *ધુારવી (�લોક 10)? _________________________ 

6. �લોક pજુબ 11 લાજરસને કઈ સમ�યા હતી (�લોક 11)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


?�@ABA: આ છદંો મા ં£હોન 12 ય;દૂાના �દય �હ?ર કરવામા ંઆવી હતી તેણે મેર�એ k ક�ુ� તે `ગે 

િવરોધ કય§. તેમણે પોતાના વાધંો ઉhચારતા ંક�ુ,ં સારાશંમા,ં તેમણે ઈ*નુા પગ પર મbઘા પરફ¸ ુર?ડતા 
એક વષ�_ુ ંવેતન બગાડ³ુ ંહl ુ.ં �ુડાસ જણા��ુ ંહl ુ ંક? અ¡ર વેચી શકાય જોઈએ અને પૈસા ગર�બ 
આપવામા ંઆવે છે. પરંl ુ�લોક 6 તે ખર?ખર કોણ હતા તે માટ? �ુડાસનો �લુાસો કર? છે. તે ગર�બો માટ? 
Lચ�િતત ન હતા. કોઈ અિનિ¹ત શ^દોમા ંઅમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? �ુડાસ ચોર હતો. તેમણે િશzયોના �ૂથ 
માટ? નાણા ંબગે રા¨�ુ ંઅને પોતાની �તને મદદ કર� કારણ ક? તે k નાણા ંતે સમાયેલ છે તે ગ��ુ.ં �ુડાસ 
G?ક હતો. એક ચોર! શા માટ? ઈ* ુઆવા �ય©Hતને સહન કરશે? શા માટ? તેઓ િશzય તર�ક? �ુડાસ શા માટ? 
સમાવેશ કરશે? Iણ વષ� *ધુી, �ુડાસ ઈ*નુી સાથે હતો, તેમની ઉપદ?શો સાભં�યા હતા, તેમણે જો�ુ ંક? તે 
ક?વી ર�તે તમામ લોકોનો ઉપયોગ કર? છે અને હ�ુ *ધુી ઈ*_ુુ ંઉદાહરણ અને ઉપદ?શો �ુડાસ પર કોઈ 
અસર કરતા નથી. 
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1. તમે k ર�તે ઈ*નેુ �ુડાહ માનતા હતા તે વણ�વો. __________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. તમે ચોરો અને \નેુગારો િવશે k િવચારો છો તે વણ�વો: _____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. \નેુગાર િવશેના તમારા િવચારો_ુ ંએક KેI �ુ ંછે k તમે ઇ*નુા dપમા ંdપાતંRરત કરવાની 
ઇhછા ધરાવો છો? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

��� > 

 

 <પ=�: મા�થી 26: 1-5 વાચંો. શેતાનના Mલોટ ��ુલા ... 
 

к �: 
1. પા©�સ�રૂ *ધુી ક?ટલા Rદવસ (�લોક 2)? ______________________________________________ 

2. થી ઈ*નેુ મારવા માટ? Mલોટ િવશે આપણે �ુ ંશી¨યા �લોક 4? _____________________________ 

3. તેઓ થી �ુ ંડરતા હતા(�લોક 5)? ___________________________________________________ 

 

 <પ=�: વાચંો મા�થી 26: 14-16. 
 

O�����: (પણ �ુઓ માક� 14: 10-11.) 

 

1. �ુડાસ ઇ�કાRરયોત cા ંગયા (�લોક 14)? _____________________________________________ 

2. તેમણે તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 15)? ____________________________________________________ 

3. તેઓ �ુ ં¢કુવણી હશે સમંત છો? ____________________________________________________ 

4. ય;દૂાએ �ુ ંકરવા ભાડ? રા¨યા હતા (�લોક 16)? ________________________________________ 

 

 <પ=�: વાચંો gકુ 22: 1-6. 
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O�����: આપણે ��કુ 22 મા ંk વાચંીએ છ�એ તે મોટા ભાગની સમીKા છે; તેમ છતા,ં આ પ©ંHતઓમાથંી 

એક ક? બે નવા *ºૂમ{Xzટ શોધો. 
 

1. અમે �લોક 2 મા ંયાદ અપા��ુ ંછે ક? આ ખે~તૂો અને યોજનાઓ ભયભીત હતા _______________ 
________________________________________________________________________ 

2. પછ� મા ંકયો �ુ: ખદાયક હક�કત છે �લોક 3? _________________________________________ 

3. �લોક 4 મા ંઆપણે �ણીએ છ�એ ક? �ુડાસ વા�તવમા ંઈ*નુો દગો ક?વી ર�તે કરશે તે `ગેનો એક 
ચચા� હતો. અમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? �ુડાસ ___________________________________ તેમની 
સાથે pુ̈ ય યાજકો અને અિધકાર�ઓને ઈ*નેુ સbપવાનો Mલોટ છે. �લોક pજુબ dમમા ંવલણ �ુ ં 
હl ુ ં5? ________________________________________________________________________ 

4. dમમા ંભેગા થયેલા, pુ̈ ય પાદર�ઓ અને મRંદરના રKક-ય;દુાહના િવsાસઘાતના અિધકાર�ઓને 
પૈસાની Rક�મત હતી! ચાદં�ના Iીસ �ુકડા (મે�� ુ26:15)! �ુ ંયોZય સમય �ુડાસ માટ? જોઈ હતી 
(એલk 22: 6)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 <પ=�: £હોન 13: 1-2 વાચંો. માતાનો ભગવાન p©ુHત યોજના �હ?ર ... 
 

к �:  
1. અમને કહ?વામા ંઆવે છે ક? "કલાક આવી ગયો હતો (�લોક 1) ..." ઈ*નુા મા6યમથી િપતાના 

ઇhછા માટ?નો સમય આવી ગયો છે. "________________ તેમના પોતાના k _____________ મા ં
હતા, તેમણે ____________________________________ તેમને `ત *ધુી." 

2. સાkં ભોજન આપવામા ંઆ��ુ ંહl ુ ં(�લોક 2). િસમોનના દ�કરા ય;દૂા ઇ�કર�યોત િવષે આપણે �ુ ં
કહ�એ છ�એ? ___________________________________________________________________ 

gકુ 22: 3 મા ંઆપણે વાhં�ુ ંછે ક? "શેતાન ય;દૂામા ં4વે�યો." હવે યોહાન 13: 2 મા ંઆપણે આ 
Mલોટ િવશે વ& ુશીખી શક�એ, એટલે ક? શેતાને �ુડાસના િવચારો અને તેના કાય§ને 4ેરણા આપી. 
�ુડાસએ એ�ુ ંિનdપણ ક�ુ ̄ક? તે ક?વી ર�તે તેના મા�ટરને દગો દ?શે. 

 

 

��� C 

 

����'8�ш�: ગો»સ લવ, અવર લાઇફના 4�તાવનામા ંકહ?વામા ંઆ��ુ ંહl ુ ંક? આ વાતા� એ સૌથી મહાન 

4ેમ કથા છે kને cાર?ય કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે. યોહાન 13: 1 મા ંઆપણને કહ?વામા ંઆવે છે ક? ઇ* ુ�ણતા 



22 

 

હતા ક? યોZય સમય આવી ગયો છે અને હવે તેઓ તેમના 4ેમની સ�ંણૂ� હદ દશા�વવાના હતા. માનવ�ત 
pQૃ� ુલાયક તમે અને ;ુ ંGોસ પર ખ}ચાય અને લટકાવવામા ંpQૃ� ુપામવા લાયક હતા. તમે અને ;ુ ંમાI 
pQૃ� ુપામે છે પરંl ુનરકમા ંકાયમ pતૃ હોવા જ લાયક. આ એ બLલદાન છે k ઈ*એુ આપણા માટ? બનાવી 
છે. આ દ?વની યોજના હતી તેમની વેદના અને pQૃ� ુતેમણે k કંઇપણ ક�ુ ̄તેના પRરણામે ન હતા પરંl ુ
તેમણે અમારા વતી અમારા પાપનો ભાવ ¢કૂ�યો. તેમની સ�, તેમ_ુ ં�ુઃખ અને મરણ, તે k તે લાયક ન 
હતા. પાપ આપણને ઉQપિ¡ 1 મા ંથવા માટ? બનાવેલી સ�ંણૂ�તાને અસમથ� બનાવી દ? છે. રોમનો 5: 6 અને 
8 ઈsરની સમય, આપણી ©�થિત અને તેમના 4ેમ િવશે સQય 4ગટ કર? છે. ઇડ?Hસ કાડ� પર રોમનો 5: 6 
અને 8 લખવા માટ? સમય આપો અને આ પ©ંHતઓ તમાર� મેમર� લાઇ¼ેર�મા ંઉમેરો. તમારા p©ુHત માટ? 
ઈsરની યોજના િવશે િવચારવાથી આ સવાલો પર િવચાર કરો: 
 

1. �યાર? ;ુ ંિનબ�ળ હો½ Qયાર? પરમેsરનો સ�ંણૂ� સમય ક?મ હશે? 

2. શા માટ? ઈsરનો 4ેમ મારા આ6યા¾Qમક ©�થિત પર આધાRરત નથી? 

3. શા માટ? તે મારા પાપની લાગણી બતાવશે �યાર? ;ુ ંપાપી <,ં �યાર? ;ુ ંમારા પાપમા ંpતૃ <?ં 

 

આ 4�ોને તમારા કાડ�ની પીઠ પર લખો અને પરમેsરના 4ેમથી અજોડ થવા_ુ ંશd કરો k આપણા માટ? 
બ&ુ ંજ કર? છે કારણ ક? અમે િનબ�ળ હતા અને પોતાને cાર?ય બચાવતા નથી (એફ?સી 2: 8-9). તમે અને 
;ુ ંઅમારા પાપો અને પાપમા ંમર� ગયા હતા (એફ?સી 2: 1). 
 


�)2��: 4| ુઈ*,ુ �યાર? ;ુ ંતમારા માટ? 4ેમની મહાન યોજના િવશે િવચારતો હતો Qયાર? પણ �યાર? ;ુ ં

િનભ�ય હતો, ;ુ ંમદદ કર� શકતો નથી પરંl ુતમાeંુ નામ 4શસંા કર� શ�ંુ <.ં �યાર? મને લાગ ેછે ક? ;ુ ંમારા 
\નુાઓ અને પાપમા ંમર� ગયો હતો, Qયાર? ;ુ ંતમને મદદ કરતો નથી, આભાર પણ આપી શ�ંુ <.ં �યાર? 
મને લાગ ેછે ક? જમણી બા�ુએ તમે અિવsસનીય માટ? pQૃ� ુપા�યા હતા, Qયાર? ;ુ ંફHત મારા ¿ ૂટંણમા ંજ 
આવી શ�ંુ < ંઅને તમારો દયામા ંતમે મારા માટ? એક ગર�બ �ુ: ખી પાપી pQૃ� ુપા�યા હતા! __________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

પ'-�: આ િવભાગમા ંઆપણે જોવા_ુ ંશd કર��ુ ંક? િવsાસઘાતીની RGયા પણ થવા_ુ ંકારણ બનlુ ં

નથી. ઇ* ુતેમના પોતાના સમંિતથી અને િપતાની ઇhછાને આધીન તેમ_ુ ંaવન આપશે, �ુzટ Mલોટના 
ભોગ તર�ક? નહ�. 
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 <પ=�: વાચંો £હોન 13: 21-30. 

• �ુ ંથવા_ુ ંહl ુ ંએનાથી ઈ* ુઆ¹ય� પા�યા હતા? 

• �ુ ંય;Rૂદયાને ખબર હતી ક? ઈ* ુ�ુ ં�ણતા હતા? 

 

к �:  
1. અમને કહ?વામા ંઆવે છે ક? ઈ* ુ______________________ મા ં_____________________ હતા 

(�લોક 21). તે પોતાના િશzયોને �ુ ંકહ? છે: "ખર?ખર, ;ુ ંતમને ક;ુ ં< ં______________________ 
________________________________________________________________________ 

2. અ_યુાયીઓની 4િતRGયા �ુ ંછે (�લોક 22)? ___________________________________________ 

3. કલમ 23 મા ં"તેમના િશzયોમાનંો એક, kને ઇ* ુ4ેમ કરતો હતો" કહ? છે. િશzય ગો�પેલ લખેક 
£હોન છે k ટ?બલ પર ઈ*નુી આગળ બેઠા હતા. િસમોન પીટર �ુ ંકર? છે (�લોક 24)? 

______________________________________________________________________________ 

4. £હોન �ુ ંઈ*નેુ �છેૂ છે (�લોક 25)? _________________________________________________ 

5. ઇ* ુ�ુ ંજો¶ કહ? છે (�લોક 26)? _____________________________________________________ 

6. ઈ*એુ રોટલીને ~બૂેલ કર� દ�ધી અને તે જડસને k રોટલી લા�યા તે જમવા માટ? (k સમાિનત 
મહ?માનને આપવામા ંઆવે છે) સાથેનો વાનગી આMયો. અને અમને જણાવવામા ંઆવે છે (�લોક 
27) જલદ� જરાય રોટલી લે છે, ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

હવે �ુડાસના િવચારોને �છૂવામા ંઆવતા નથી, પરંl ુહવે તેના સ�ંણૂ� અ©�તQવ, તેમનો સાર 
શેતાન 	ારા િનયિંIત છે. 

7. �ુ ંઈ*નેુ આ¹ય� થ�ુ ંછે? �ુડાસ  માટ? તેમના છે�લા શ^દો �ુ ંછે (�લોક 27 બી)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

8. િશzયો સ�ંણૂ�પણે p ૂઝંવણમા ંહતા. ભોજનમા ંકોઈ પણ _______________________ શા માટ? ઈ*એુ 
આ વાત ય;દૂાને કહ�? િશzયોએ ઈ*નેુ તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 29)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. છે�લી વ�l ુk કહ?વામા ંઆવે છે તે છે (�લોક 30)? _____________________________________ 

... અને તે રાત હતી. 
 

 

��� P 

 

Q�?�Rк ?	?Q: �ુ ંતમે પોતે ક�પના કર� શકો છો ક? k િશzયો ઈ* ુસાથે ટ?બલ પર *ઈૂ ગયા છે? ઈ* ુ

તેમના િશzયો સાથે હાજર છે. ભોજન તૈયાર અને પીરસવામા ંઆવે છે. એ�ુ ંલાગ ેછે ક? આ પા�ખાપવ�મા ં
આજ *ધુી પા�ખા પવ�મા ંઆવી ર�ુ ંછે. તમે k કંઈ ક�ુ ંછે તેના પર તમે ભાZયે જ િવsાસ કર� શકો છો. 
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અમને એક? તેને દગો? અમે આ છે�લા Iણ વષ�થી તેમની સાથે છ�એ. અમે દર?ક જZયાએ એકસાથે ગયા 
છ�એ. અમે તેને ઘણા ચમQકારો કરવા અને કાયદાના ફરોશીઓ અને િશKકો સામે pcુા છે. અમે લZન 
સાથે મળ�ને આ�યા છે અને તેની સાથે હÀ�રો લોકો ખવડા�યા છે. અમે બધા ંિમIો છ�એ અને હવે તે 
�હ?રાત કર� ર�ુ ંછે ક? અમને એક તેની સાથે િવsાસઘાત કરવાના છે. 
 

તમે અને બી� અ_યુાયીઓને યાદ છે ક? Iણ વષ�મા ંઈ*એુ અનેકવાર તેમને િવsાસઘાત કય§ હતો, ઘણી 
બાબતો સહન કર� હતી, વડ�લો, pુ̈ ય યાજકો અને કાયદાના િશKકો 	ારા નકાર� કાઢવામા ંઆવે છે, અને તે 
જ હો�ુ ંજોઈએ. માયા� ગયા હતા પરંl ુIી� Rદવસે aવતા કરવામા ંઆવશે (મા�થી 16:21; માક� 8: 31-
32; gકુ 9:22; અને યોહાન 12: 32-33). પરંl,ુ તમે તેને cાર?ય િવsાસમા ંનથી રાખતા તેમને એક વાત 
કહ�ને યાદ રાખો (મે�� ુ20:18). 
 

હવે તે �ુડાસને કંઈક કહ? છે અને તેને ઝડપથી કરવા કહ? છે (જહોન 13: 27b). �ુડાસ છોડ? છે તેમણ ે
પા�ખાપવ� ભોજન ¢કૂ� ર�ુ ંછે તમે મદદ કર� શકતા નથી પરંl ુઆ¹ય� �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે. `ધાeંુ છે. તે રાિI 
છે (£હોન 13:30). �ુડાસ ગયો છે તમારા િવચારો: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 ���ш: આ પાઠમા ંઆપણે �ણીએ છ�એ ક? ઈ* ુિપતાની ઇhછા માટ? 4િતબo હતા અને �ણતા હતા ક? 

તે સમય આવી ગયો હતો �યાર? તે માનવ�િતના p©ુHત માટ? ભોગવ�ુ ંઅને pQૃ� ુપામશે. ઈ±ાએલના 
રા�, ય;દૂ�ઓ, pુ̈ ય યાજકો અને વડ�લો, કાયદાના િશKકો અને મRંદરના રKકોના અિધકાર�ઓ સાથે 
પરાકાzઠાએ પલમ રિવવારના રોજ યdશાલમેમા ંસવાર� કર�ને ઈ*નુી વાતા� ચચા�મા ંઆવી અને ક?વી ર�તે 
ઇ* ુબનશે તેની સવ�સમંિત પર આવી તેની આસપાસ લોકોની ભીડ વગર ધરપકડ. �ુડાસ Iીસ ચાદં�ના 
ચાદં�ના ¢કુવણી અને કરાર સાથે છોડ� ગયો હતો ક? તેમને ઈ*નેુ તેમના પર pકૂવાનો યોZય સમય મળશે. 

��: �યાર? ઈ* ુિશzયોને ક�ુ ંક? એક �ય©Hત તેન ેદગો દ?શે Qયાર? બધાએ એક જ 4� �છૂµો, "તે ;ુ?ં" 

ઈ* ુ�ણતા હતા ક? તે �ુ ંકરવા માગે છે અને તરત જ તેને �ુ ંકર�ુ ંતે `ગે ઝડપથી તેને મોકલવામા ં
આ�યો. અમે �ુડાસ પર ²ગળ� િનદÁશ કર� શકતા નથી, તેમ છતા,ં પોતાને 4� �છૂµા િવના: "�ુ ં;ુ ંતે 
<?ં" �ુ ંિવsાસઘાત િવશે િવચાર�ુ ંp�ુક?લ છે? 

 

1. �ુ ંમ} cાર?ય કોઈને દગો કય§ છે? ;ુ ંકોણે દગો કય§? માર� RGયાઓના પRરણામ �ુ ંહતા?ં 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. �ુ ં;ુ ંcાર?ય િવsાસઘાતનો ભોગ બયો <?ં કોણ મને દગો કય§? �ુ ંથ�ુ?ં માર� ક?ટલીક લાગણીઓ 
અને ક?ટલાક પRરણામો �ુ ંહતા? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મને િવsાસઘાત કરનાર �ય©Hતને ;ુ ંક?વી ર�તે 4િતસાદ આપી શ�ંુ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈ*એુ મને cાર?ય દગો કય§ નથી પરંl ુ�ુ ંમ} cાર?ય ઈ*નેુ દગો કય§ છે? સજંોગો �ુ ંહતા? 

______________________________________________________________________________ 

 


�)2��: ;ુ ં�tુ ં< ંક?, ભગવાન, ;ુ ં�ૂÂંુ બોgુ ં< ંજો મ} ક�લૂ ક�ુ ̄ન હl ુ ંક? ;ુ ંપણ તમને િવsાસઘાત 

કરવા બદલ દોિષત <.ં ;ુ ંઅય લોકો સમK Rહ�મતભેર તમને ક�લૂાત કરવાને બદલે લોકિ4ય બનવા 
મા\ુ ં<.ં મ} યોZય વ�l ુકરવાને બદલ ેઆmા_ુ ંઉ�લઘંન કરવા_ુ ંપસદં ક�ુ ̄છે. ;ુ ંતમને ઓળખવા અને 
તમે મારા ભગવાન અને ઉoારક હોવાનો ઢbગ કરતા ંસપંિ¡ અને વ& ુp�ૂય ધરાવતા હોવા_ુ ંમા�ુ ંછે. ;ુ ં
તમને આભાર મા_ુ ં< ંક? મ} તમાર� સાથે ક?વી ર�તે વત�ન ક�ુ ̄છે, તમે cાર?ય મારા તરફથી તમાર� �ૃપા 
અને દયતા નથી રાખી. તમે મને cાર?ય દગો કય§ નથી. તમે મારા તારનાર અને ર�ડ�મર બયા છો. 
______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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પ'-� 

 

તેમના મIંાલય દરિમયાન ઈ*એુ તેમના િશzયોને શીખ��ુ.ં તેમણે તેમને માણસોના માછ�મારો બનાવવા_ુ ં
વચન આM�ુ ંહl ુ.ં તેમણ ેતેમના aવનના `ત *ધુી જ શીખ��ુ ંહl ુ,ં તેમના વેદના અને pQૃ�નુા સમય 
પહ?લા ંજ યો�યો હતો. ઈ*એુ આ આગામી વાતા�મા ંઉદાહરણ 	ારા તેમને શીખ��ુ ંkમ kમ તમે આ 
પાઠનો અiયાસ કરો છો તેમ ઈ*_ુુ ંઅવલોકન કરો અને તે k ર�તે તે શીખવે છે તે કહ? છે તે 6યાનથી 
સાભંળો. યોહાન 3:17 ના શ^દોને 6યાનમા ંરાખો ક? k તમે અગાઉના પાઠમા ંઅiયાસ કય§ હતો, "ક?મક? દ?વે 
તેના દ�કરાને જગતમા ંિન�દા કરવા માટ? �ુિનયામા ંમોક�યો નહોતો, પરંl ુતેના 	ારા જગત સાચવી 
શકાય." 

 

યોહાન 13-17 4કરણો ઈ*નુી ઉપદ?શથી ભર?લા છે. શ^દો કાળa�વૂ�ક વાચંો ઈ* ુતેમના િશzયોને વાત કર? 
છે તે સાભંળો. તેમણે k બ&ુ ંક�ુ,ં તેમણે તમને અને મને ક�ુ.ં તેન ે�ણો! 
 

ઉhચ યાજક 4ાથ�ના તેમના િશzયો સાથે ઈ* ુ	ારા 4ાથ�ના કરવામા ંઆવે છે. આ 4ાથ�નામા ંઈ*એુ પોતાના 
માટ?, તેમના િશzયોને અને અમારા માટ? 4ાથ�ના કર�. તેમણે ખાસ કર�ને તેના િપતા �છેૂ છે તે ઓળખો. 
ચાલો તેમની 4ાથ�ના તમારામા ંબની �ય, કારણ ક? તમે પણ kઓ તેમના િશzયો છે તેમના માટ? 4ાથ�ના 
કરો અને હa *ધુી અ_સુરતા નથી kઓ તેમના અ_યુાયીઓ હાર� ગયા છે અને બચાવવા માટ? ઇ*નુા 
િમશન પર છે. 
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પ'-�: છે�લા અઠવાRડયે ચા�યા ગયા પછ�- યdશાલેમમા ંઈ*નુી રાઈડ, તેમના ઉપદ?શો, ય;દૂાએ તેને 

ખોટ? ર�તે દોરવાનો Mલોટ, પા�ખાના રાિIભોજનની તૈયાર� અને ભોજન માટ? તેના િશzયોને એક સાથે 
લા�યા-ંછે�લ,ે ઇ* ુપાસે છે�લા Iણ વષ�થી તેમના નaકના અને સૌથી વફાદાર અ_યુાયીઓ સાથે શાતં 
Kણ, તેમના િશzયો તે �ણતો હતો ક? આ જગત છોડ� અને િપતા પાસે જવાનો સમય આ�યો છે (મે�� ુ
26:18). તેન ેવધ�તભંે જડાવવામા ંઆવશે. pQૃ� ુહાથમા ંછે અને હવે, ઈ* ુ"�ુિનયામા ં પોતાના માટ? તેમના 
4ેમની સ�ંણૂ� હદ દશા�વે છે(£હોન 13: 1 ક?kવી)." 

 

તમે તમારા Ãેzઠ િમIો સાથે �ુ ંશેર કરો છો, જો તમે ઇhછતા હો ક? તેમને તમે તેમને ક?ટgુ ંચા�ુ?ં ઈ* ુપાસે 
ઘણો સમય નહોતો. આગામી ક?ટલાક કલાકોમા ંતેમને દગો દ?વામા ંઆવશે, નકાર� કાઢવામા ંઆવશે, ઠ?કડ� 
ઉડાવવામા ંઆવશે, કોતરવામા ંઆવશે અને ચા�કુ વડ? મારવામા ંઆવશે. તેને વધ�તભંે જવામા ંઆવશે 
અને પછ� કલાકો *ધુી Gોસ પર અટકશે �યા ં*ધુી તે છે�લે તેના `િતમ sાસમા ંsાસ લેશે. છેવટ?, તેમની 
વેદના અને pQૃ� ુતેમના 4ેમની સ�ંણૂ� હદ દશા�વે છે. તેમ છતા,ં જો તમે કોઈ પRર©�થિતમા ંહોત તો સમય 
લાગે છે, તમે �ુ ંિવચારો છો ક? તમાર� સાથેના લોકો માટ? તમારા 4ેમની વાતચીત કરો છો? 

 

 <પ=�: પાઠ 2 મા ંઆપણે યોહાન 13-17 નો ઉપયોગ અમારા અiયાસ માટ?ના આધાર તર�ક? કર��ુ.ં આ 

અ6યાયના ભાગો પણ અય Iણ ગો�પે�સમા ંનbધાયેલા છે. અમે �રૂક માRહતી માટ? વધારાના સદંભ§નો 
ઉપયોગ કર��ુ.ં 
 

ચાલો શd કર�એ! વાચંો યોહાન 13: 1-17. 
• સેRટ�ગ �ુ ંછે? 

• ઇ*એુ �ુ ંક�ુ?̄ 

• િસમોન પીટરની સમ�યા �ુ ંહતી? 

• ઈ*_ુુ ંિશKણ �ુ ંહl ુ?ં 
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к �: 
1. છદંો મા ં2-3 એ�ુ ંલાગ ેછે ક? ઘણી વ�lઓુ એક જ સમયે થઈ રહ� છે. 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 

2. પગની pસુાફર�ના એક Rદવસ પછ�, ઈ* ુઅને તેમના માટ?ના લોકો પાસે તેમના પગ ધોવા જdર� 
છે. સૅડલ તેમને શેર�ઓના ગદંક�થી બચાવવા માટ? િનzફળ રxા.ં આ એક નોકર માટ? કામ હl ુ.ં 
એ�ુ ંલાગે છે ક? દર?કને સાજંના ભોજનમા ંસેવા આપવા માટ? ટ?બલ પર ભેગા કરવામા ંઆ�યા હતા 
અને નોકરને તેના પગ ધોવા માટ? રાહ જોઈ હતી. ધોવા હ�ુ *ધુી કરવામા ંઆ��ુ ંન હl ુ.ં દ?ખીતી 
ર�તે, મહ?માનોના પગ ધોવા માટ? કોઈ નોકર ઉપલ^ધ નહોતો. એક નોકરની p{ુામા,ં ઈ*એુ �ુ ંક�ુ ̄
(�લોક 4-5)?  

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

 તે પછ�, તેમણે: 
એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

3. �યા ં*ધુી ઈ* ુિસમોન પીતર પાસે આ�યા Qયા ં*ધુી બ&ુ ંજ સાeંુ ર�ુ ંહl ુ.ં પીટર �ુ ં�છૂ� ુ ં   
(�લોક 6)? _____________________________________________________________________ 

4. ઇ*નુો જવાબ �ુ ંહતો (�લોક 7)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પીટર �ુ ં�હ?ર ક�ુ ̄(�લોક 8)? _____________________________________________________ 

અને, ઈ*નુો જવાબ �ુ ંહતો? _______________________________________________________ 

6. િસમોન પીટર િવચા�ુ ̄ક? તે વ& ુસાર� િવચાર છે (�લોક 9). એ �ુ ંહl?ુ ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ઈ*એુ જવાબ આMયો (�લોક 10): _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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�:��પ�: ઈ* ુપગ ધોઈ રxા ંહતા અને ભૌિતક શર�રને �નાન કરવાની જdર િવષે વાત કર� હતી. 

Qયારબાદ તેમણે આ િવષયને તેમના �દયમા ં�6ુધ રા¨યા હતા અને તેમના હા�્�સને �oુ કયા� હતા તે�ુ ં
નb6�ુ ંહl ુ.ં પરંl ુતેમણે એ પણ ઉમે�ુ ̄હl ુ ંક? તે હાજરના બધા �દયને �વhછ ન હતા. �લોક 11 મા ં
આપણને કહ?વામા ંઆવે છે ક? ઇ* ુ____________________________________________ (gકુ 22: 4) નો 
ઉ�લખે કર� રxા હતા, k_ુ ં�દય �oુ ન હl ુ,ં તે �ય©Hતનો Rદકર k તેને હરાવી દ?શે. 
 

 

к �:  
1. �યાર? ઈ*એુ તેમના પગ ધોવા કયા�, તેણે �ુ ંક�ુ ̄(�લોક 12)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેણે પોતાના િશzયોને �ુ ંક�ુ?ં ______________________________________________________ 

3. પછ� તેણે �ુ ંક�ુ ં(�લોક 13)? "તમે મને ________________ અને ________________ કહ? છે, અને 
તમે સાચા છો, તેથી _____ _______________________________________________________." 

4. તે કહ? છે, "જો ;ુ ંપછ�, તમાeંુ ______________ અને ________________, ________________ Åટ 
ધોવાઇ ગયા હોય, તો તમાર? એક બી�ના ________________ (�લોક 14) ___________________ 

જોઈએ." 

5. �લોક 15 મા ંતે કહ? છે, "મ} તમને ________________ આપી દ�ધી છે, ક? ________ પણ ______ જ 
જોઈએ _____ kમ ___________________ માટ? ક�ુ ̄છે ખર?ખર, ;ુ ંતમને ક;ુ ં<,ં ______________ 

તેના _______________ કરતા ___________________ નથી, અને _________________ ના કરતા ં
______________________ વધાર? છે, k ____________________________________ તેમને છે. " 

6. ઈ*નુા િશzયોના પગ ધોવા અને તેમને એકબી�ના પગ ધોવા  શીખવવા_ુ ં�ુ ંમહQવ છે 
(ઉદાહરણ 17)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


?�@ABA:  
1. ઈ*એુ ઉદાહરણ 	ારા િશzયોને શીખ��ુ.ં પોતાને ટ?બલ પર બેસીને ક�પના કરો નોકરો આવવા અને 

તમારા પગ ધોવા માટ? રાહ જોઈ ર�ુ ંહોત તો �ુ?ં ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

એ.  તમારા મનમા ં�ુ ંથઈ ર�ુ ંછે? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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બી.  �ુ ંતમને લાગે છે ક? તમે કંઇપણ ક�ુ ̄હોત? �ુ ંતમે રાહ જોતા �ટાફને તપાસો છો ક? બ&ુ ંજ �ુ ં
છે? બધા પછ�, તમે અિતિથ હતા અને આ તમામ િમIોને 6યાનની જdર હતી ...______________ 
________________________________________________________________________ 

2. પરંl,ુ દ?ખીતી ર�તે દર?કના પગ ધોવા કોઈ નોકર નથી. હવે �ુ?ં પછ�, તમારા ભગવાન અને િશKક, 

�બૂ જ િનzÂુરતા�વૂ�ક ઈ*,ુ ટ?બલ પરથી ઉઠ? છે �યા ંતેઓ બેઠા છે અને તેમના બાx વ�ોને �ૂર 
કર? છે. તેઓ પોતાની કમરની આસપાસ એક �ુવાલ ખ}ચે છે અને બેિસનમા ંપાણી ર?ડાવે છે. તમે 
ઈ* ુk કર� રxા છે તેનાથી તમે \�ુસે છો. તે દર?કના પગ ધોવા અને તેમને �ુવાલ સાથે 
*કૂવવા_ુ ંશd કર? છે ક? તે પોતાની �તને આસપાસ લપેટ?લો છે. હવે તમે �ુ ંિવચાર� રxા છો? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3. તે એક અનાડ� Kણ છે તમે �ુ ંઅ_ભુવી રxા છો? દોિષત? પરંl ુતમે એ�ુ ંન માનતા હોવ ક? તમે 
આ કર� રxા છો. તે નોકર જવાબદાર� છે! હવે તમે �ુ ંકરો છો kમ તમે ઈ*નુી kમ એક નોકરની 
kમ વત§ છો? છેવટ?, તે કંઈક કર� રxા છે k તમે cાર?ય નહ� કર� શકશો? ___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

4. હવે, તમે આગળ છો તે તમારા પગ ધોવા માટ? છે! તમે િનXzGય છો અને ઈ* ુતમાર� સાથે તેમના 
માગ� છે દો છો? અથવા, �ુ ંતમે પીતરની kમ વ& ુઆGમક બનશો અને તમાર� પોતાની ર�તનો 
આUહ રાખશો ક? તમે જ સમંિત આપો છો તો જ તમને ઈ*નેુ ધોવા દ?શે? તમે ક?વી ર�તે કાય� કરો 
છો? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ઈ*એુ ફHત તેમના િશzયોના પગ ધોવાના ંકામ �eંુૂ કયા̄ છે. તેઓ સહન અને pQૃ� ુપા�યા તે 
પહ?લા ંજ ઈ* ુસાથે આ Kણ ક?ટલી વખત યાદ કર� શક? છે? તેમણે તેમને એક ઉદાહરણ આM�ુ ંક? 
તેઓ cાર?ય |લૂી ન શકશે. તે તેઓને કહ? છે: મ} k ક�ુ ̄છે તે કરો. મ} તમારા પગ ધોયા છે, હવે 
તમે એક બી�ના પગ ધોઈ લો છો. િશzયો માટ? ઈ*નુો દાખલો �ુ ંહતો? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ઈ*એુ એવી વચન આM�ુ ંહl ુ ંક? k લોકો સેવા આપતા હોય તેમને આશીવા�દ મળશે. િશzયોએ કઈ 
ર�તે ઈ*નુા ઉદાહરણ અને તેમના િશKણ પર 4RGયા કર� હશે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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%પ�Uш: યોહાન 13-17 આ અ6યાય 4કરણોને ઈ*નુા ઉપદ?શથી ભર?લા છે, kણે છે�લા Iણ વષ�થી સમU 

દ?શમા ંતેની સાથે pસુાફર� કર� હતી. તેમણે તેમને ક�ુ ંહl ુ ંક? તેમાનંા એક તેને ખોટ? ર�તે દોરશે અને પછ� 
તે પીટરને કહ?શે ક? તે તેન ેનકારશે. આવા સમાચાર સાથે આ �eુુષો p�ુક?લીમા ંછે. પછ� ઈ* ુઉમેર? છે ક? 
ભલે તેઓ �યા ંજઇ રxા છે Qયા ંજ જવા માગંે છે, પણ તે તેમને કહ? છે ક? તેઓ હવે તેમની પાછળ ન આવી 
શક?. ઈ* ુતેમને k કહ� રxા છે તે સમa શકતા નથી પરંl ુઈ* ુતેમને p�ુક?લીમા ંpકૂ� શકતા નથી. તે 
તેમને આsાસનના શ^દોથી Rદલાસો આપે છે. નbધો £હોન 14: 2-3. તે �ુ ંકહ? છે? "મારા ______________ 

ઘરોમા ંઘણા __________________________ છે. જો તે ન હોય, તો �ુ ંતમને ______________ હશે ક? ;ુ ં
તમારા માટ? ____________________ ______________ પર જઈશ? અને જો ;ુ ં�½ ...______________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

����'8�ш�: તેમના અ_યુાયીઓ માટ? Rદલાસોનો એક શ^દ પણ આપણા માટ? Rદલાસો આપવાની 

વચન ધરાવે છે, ખાસ કર�ને સખત અને 4યQનશીલ સમય દરિમયાન, શકંા અને િનરાશાના સમયમા ંબહાર 
લખો £હોન 14: 6. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

આ શ^દોમા ં*રુKા શોધો ઇ* ુકહ? છે, ";ુ ંમાગ� < ં..." �યાર? ઘણા બધા Rફલ*ફૂ�ઓ અને િવચારધારા માટ? 
6યાન ખ}ચતા હોય Qયાર? આનો અથ� �ુ ંથાય છે, તેથી ઘણા િવરોધીઓ અમને માનતા માગે છે ક? બીa ર�ત 
છે? __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ઇ* ુકહ? છે, ";ુ ં< ં... સQય ..." આ મારા aવન માટ? �ુ ંઅથ� થાય છે �યાર? મારા આ�ુબા�ુની �ુિનયામા ં
મને િવsાસ છે ક? સQય નથી? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

અને ઈ* ુકહ? છે, ";ુ ં... aવન < ં..." મારા માટ? એનો અથ� �ુ ંછે ક? ઇ* ુમાeંુ aવન છે અને તે મારા માટ? 
િવ�લુ aવન આપે છે (જહોન 10:10) પણ તે સમય દરિમયાન પણ �યાર? મારા આ�ુબા�ુની �ુિનયા 
અપરાધ અને પાપમા ંમર?લા (એફ?સી 2: 1)? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ઇડ?Hસ કાડ� પર આ �લોક લખવા માટ? સમય આપો અને તમારા મનને આ Iણ શ^દો પર 6યાન આપો: 
વે, Æથ અને લાઇફ. ઈ* ુિપતાનો માગ� છે. ઈ* ુબધા સQય છે. ઈ* ુઆ જગતમા ંઅને પછ�ના aવનમા ંછે! 
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�:��પ�: યોહાન 15 મા ંઈ*એુ તેના િશzયોને {ાKાવાડ� અને તેની શાખાઓના LચIનો ઉપયોગ કર�ને 

શીખ��ુ.ં �લોક 5 મા ંતે કહ? છે, ";ુ ં__________________ <;ં તમે ____________ છો તે વચન આપે છે ક? 
k કોઈ પણ તેનામા ંરહ? છે અને તે તેમા ંરહ? છે તે વધાર? ફળ આપે છે. પછ� તે ઉમેર? છે, ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

H�=шVN�: યોહાન 15: 12-13 મા ંઇ* ુકહ? છે, "આ માeંુ _________________________ છે, ક? તમે 

______________ _______ __________________ તર�ક? મને ____________ છે Uટેર _____________ 

પાસે આ કરતા ંકોઈ નથી, કોઈ �ય©Hત ____________________________ ___________________ તેના 
_______________________ માટ? ____________________________________. ફર�થી, ઇડ?Hસ કાડ� પર 
આ લખો. k ર�તે પોતાના િમIો માટ? પોતાના aવનને ઢાકં� દ? તે ર�તે િવચારો. તમારા કાડ� પર તે ર�તો 
નbધો. અય લોકો માટ? તમારા aવનને નીચે આપવાની તક આપવામા ંઆવે છે. 
 

 

��� C 

 

�:��પ�: ઇ* ુઅ6યાયોમા ંતેમના િશKણ ચાg ુરાખે છે 14-16. 

1. તેમણે તેમને આવતા િવશે કહ? છે __________________, ______________________________ ના 
____________________________  ની (£હોન 14: 16-17). 

2. તે શેર કર? છે ક? િવs _______________________ kઓ તેમના િશzયો છે અને િવs ___________ 

(£હોન 15:18 એફ એફ) ને કારણે તેમને િધnારશે. 
3. ઇ* ુ�ણૂ� કર? છે, k તેઓ િશzયો સાથે શેર કરવા માગંે છે તે ઉમેર? છે ક? તેઓ તેમના માટ? શોક કરશે 

પરંl ુતેમના _____ _____________ મા ંચાg ુથશે ________________(£હોન 16:20 એફ એફ). 
4. અને, તે તેઓને કહ? છે ક? શા માટ? તેમણ ેતેમની સાથે આ ઉપદ?શો વહfhયા છે (£હોન 16:33): 

"_____________________ મા ંતમને _____________ મળશે. પરંl ુ____________ લો! માર� 
પાસે _________________________________ છે _____________________________________. 

 

�:��પ�: મા ં17 યોહાનનો સમાવેશ થાય છે kને ઘણીવાર ઈ*નુા 4pખુ યાજક 4ાથ�ના તર�ક? 

ઓળખવામા ંઆવે છે. 

1. છદંો મા ં1-5 ઈ*એુ પોતે માટ? 4ાથ�ના કર? છે. ઈ*એુ પોતાના માટ? તેમની 4ાથ�નામા ં�ુ ંસામેલ છે? 

એ.  �લોક 2? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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બી. �લોક 3 મા ંતેમણ ેશાsત aવન �યા¨યાિયત: "આ શાsત aવન છે: _________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.” 

2. છદંો મા ં6-19 ઈ* ુતેમના િશzયો માટ? 4ાથ�ના કર? છે. ઈ*એુ તેમના માટ? તેમની 4ાથ�નામા ં�ુ ં
સામેલ છે? 

 એ. �લોક 11: "પિવI િપતાનો ________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 બી. કલમ 15: ";ુ ં�છૂતો નથી _______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 સી. કલમ 17: "પિવI કરો __________________________________________________ 
 

3. છદંો મા ં20-26 ઈ* ુબધા માને માટ? 4ાથ�ના કર? છે. ઇ* ુહ�ુ *ધુી આવવા માટ? માને માટ? તેમની 
4ાથ�ના શા મા ંસમાવેશ થાય છે? 

 એ. �લોક 21 એ: "તે બધા જ ________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 બી. �લોક 21 બી: "તેઓ પણ કર� શક? છે _______________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 સી. કલમ 23: "તેઓ હોઈ શક? _______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 ડ�. �લોક 24: "િપતા ______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 


?�'W�� 
D�)2: ઈ*એુ પોતાના અને તેના અ_યુાયીઓ માટ? રાતની 4ાથ�ના કર�, kમા ંતેમને દગો 

દ?વામા ંઆ�યો, નકાર� કાઢયો, અને સતાવેલા માણસોની �ુઃખ સહન કર�. તમે ક�પના કર� શકો છો? અને તે 
જ રાત એ જ 4ાથ�નામા ંપણ ઈ*એુ અને તમારા માટ? અને અમારા સદં?શા 	ારા તેમનામા ંિવsાસ 
રાખનારાઓ માટ? 4ાથ�ના કર�. તમે ક�પના કર� શકો છો? તેમણે �વગ� મા ંતેમના િપતા માટ? 4ાથ�ના તર�ક? 
ઈ* ુતમને અને મને િવચા�ુ ̄તેમણે �છૂ� ુ ંક? આપણે એક હોઈ શક�એ કારણ ક? તે અને િપતા એક છે. તેમણ ે
�છૂ�ુ ંક? તે આપણામા ંહોઈ શક? છે તમે ક�પના કર� શકો છો? �યાર? તમે આનો િવચાર કરો છો Qયાર? 
તમારા મનમા ં�ુ ંિવચારો આવે છે? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 х�� �� ... પ��� .� 
 

 

પRરચય 

 

પાઠ 4 એ ભગવાન સપરની �થાપના સાથે શd થાય છે. તેણે પોતાના િશzયોને મારા શર�રને લેવા અને 
ખા�ુ ંલેવા માટ? ક�ુ ંહl ુ ંતે 4માણે શ^દોનો કાળa�વૂ�ક 6યાન આપો, લો અને લોહ� લો. તેમણે તેઓને ક�ુ ં
ક? આ નવો કરાર ઘણા લોકો માટ? પાપોની માફ� માટ? ર?ડવામા ંઆ�યો હતો. ય;દુ� િશKકો અને નેતાઓ 
માટ? આનો અથ� �ુ ંથાય છે? 

 

િશzયોને �ુ ંથવા_ુ ંહl ુ ંતે `ગે જણાવવા માટ? ઈ* ુપાસે ક?ટલીક p�ુક?લીઓ હતી. સામાય ર�તે તેઓ તેમને 
k ક�ુ ંતે માનવા માગંતા નહોતા. આ વખતે આ¹ય�જનક 4� નહોતો, "તે ;ુ?ં" ના, આ વખતે એક ઝ_નૂી 
4Q�¡ુર હતો, "ના!" નકાpુ!ં કોઈએ એ હક�કત �વીકાર� ન હતી ક? ઈ*એુ k ક�ુ ંતે સQય હl ુ.ં અને, Rડયર 
પીટર વાત કર� હતી. બધા પીટર કહ� શક? છે, "તો પણ ..." 

 

અમાર� પાસે ગૌરવ�ણૂ�પણ ેક�ુ ંછે ક?, "અમે આવા કોઈ અ4માLણક વ�l ુકરવા અશc હોવા_ુ ંમાનતા 
નથી. ઈ*નુી ²ખોને ¢કૂ� નાખો, ક?મ ક? તેણે ક�ુ ંહl ુ ંક? તે કદ� નહ� કરશે. તે અમાર� ²ખોમા ં�ુએ છે 
અને 4ેમથી કહ? છે, "પાપોની Kમા માટ? આ કરાર તમારા માટ? ર?ડવામા ંઆ�યો છે." 
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પ�6 C 

��� � 

 

પ'-�: ઇ* ુતેમના િશzયો સાથે પા�ખા ભોજન માટ? છે Qયાર? એક સૌથી મહQવ�ણૂ� ઘટના બને છે. 

£હોન ઘટના ઉ�લેખ નથી પરંl ુતે અય Iણ ગો�પે�સ મા ંર?કોડ� છે: મે�� ુ26, માક� 14, અને gકુ 22. અમે 
�ુ ંથ�ુ ંતે �ણવા માટ? જdર; અમે આ ચોnસ ઘટના નbધપાI �ુ ંબનાવવામા ંસમીKા કરવાની જdર; અને, 

અમને સમજ�ુ ંજdર� છે ક? આ ઘટના તમારા aવન અને ખાણ માટ? �ુ ંછે. 
 

આ ઘટનાને ઘણીવાર પિવI િવિધકાર, લો~્�સ સપર, લા�ટ સપર અથવા પિવI 4|ભુોજન તર�ક? 
ઓળખવામા ંઆવે છે. ક?ટલીક ચચ§ આની વાત વેદના સ�ંકાર તર�ક? કર? છે. આ બધી શરતોનો અથ� તે છે 
ક? k રાતે તેણ ેદગો કય§ હતો તે જ Rદવસે ઈ* ુપોતાના િશzયો સાથે ભોજન લવેા_ુ ં*ચૂન કર? છે. તે 
તેમની છે�લી રાત હતી અને તેમની સાથે તેમ_ુ ંછે�gુ ંભોજન હl ુ ંકારણ ક? બી� Rદવસે તેમને વધ�તભં 
પર માર� નાખવામા ંઆવશે અને pQૃ� ુપામે છે. 
 

ચાલો આપણ ેયdશાલેમમા ંપા�ખાપવ�ના ભોજનમા ંk રાIે આવી હતી તે જોવા જોઈએ. 
 

 <પ=�: વાચંો મા�થી 26: 26-28. 
 

• ઈ*એુ ઉપયોગમા ંલેવાતા મહQવના તQQવો ¼ેડ અને વાઇન હતા. 
• ¼ેડમા ંકોઈ ખમીર નથી. તે ¦લેટ¼ેડ અથવા G?કર k�ુ ંજ હl ુ.ં 
• વાઇન અથવા "વેલોના ફળ" એ {ાKની આથોનો રસ હતો. 

 

�:��પ�: હવે ચાલો ક?ટલાક શ^દો અને શ^દસpહૂોને 6યાનમા ંરાખવા_ુ ંશd કર�એ k મહQવ�ણૂ� અથ� 

ધરાવે છે અને આપણને સમજવા માટ? મદદ કર? છે ક? ઈ*એુ �યાર? ક�ુ ંહl ુ ંક? "ખાઓ લો" અને "તેમાથંી 
પી�ુ.ં" એક શ^દસpહૂ એ બેખમીર રોટલીનો Rદ�ય છે અને એક શ^દ પા�ખાપવ� મે�� ુ26:17 મા ંજોવા 
મળે છે. મોટ? ભાગ,ે જો તમાર� પાસે Gોસ-ર?ફરસ સાથે બાઇબલ હોય તો, �લોક 17 ના સદંભ�મા ંિનગ�મન 
12: 17-20, 33-34, 39 હશે. બેખમીર રોટલીનો પવ� અમને ¼ેડ િવશે વ& ુજણાવે છે. 
 

O�����: ¼ેડ, તેમના શાર�Rરક (િનગ�મન 12) 
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1. ઈ±ાએલીઓ �ુ ંઉજવણી (�લોક 17 ક) હતા? __________________________________________ 

2. આ એક વખતનો ઉજવણી ન હતો. તેમની *ચૂનાઓ �ુ ંહતી (�લોક 17 સી)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અમે ¼ેડ િવશે �ુ ંકહ?વામા ંઆવે છે (�લોક 18)? ________________________________________ 

4. અમે યી�ટ િવશે �ુ ંક�ુ ંછે (છદંો 19-20)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O�����: વાઇન, તેમના ^લડ 

 

1. મે�� ુ26:28 મા ંઈ* ુતેમના િશzયોને {ાK આપે છે અને કહ? છે ક? આ માeંુ લોહ� છે. લોહ� 4થમ 
પા�ખાપવ�નો આવ�યક ભાગ હતો (િનગ�મન 12: 1-11). પ� ુસબંિંધત *ચૂના (િનગ�મન 12: 5)? 

______________________________________________________________________________ 

2. પ�નુા રHત `ગેની *ચૂના �ુ ંહતી (�લોક 7)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભગવાન �ુ ંકહ? છે તે ચોnસ રાIે �ુ ંથશે (�લોક 12)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ઈ±ાએલીઓ �યા ંરહ?તા હતા Qયા ંઘરોમા ંલોહ� હશે. લોહ�ને કારણે ભગવાનના ંવચનથી લોકો_ુ ં
વચન �ુ ંહl ુ?ં (�લોક 13)? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� ; 

 

?шZ=: બખેમીર રોટલી અને પા�ખાપવ�ની ઉજવણી જોડાયેલી હતી. માસં અને રોટલા ઇઝરાયેલીઓના 

ભોજનનો pળૂ|તૂ ખોરાક હતો. િનગ�મનમા ંઆપણે ખોરાકની તૈયાર� `ગે તેમના લોકો માટ? ભગવાનના ં
*ચૂનો શોધી કાઢ�એ છ�એ. 4ાણીઓના રHત_ુ ંસચંાલન કર�ુ ંઅને ¼ેડ બનાવવા માટ?ની *ચૂનાઓ નવા 
¨યાલો હતા, પરંl ુપરમેsરના {Xzટકોણથી નbધપાI લોકો આ નવી િવભાવનાઓ એ `િતમ પા�ખાપવ�ને 
સમજવામા ંમદદ કરશે, k રાIે �યાર? તે કંઈક ન�ુ ંબના��ુ ંહl ુ,ં Qયાર? આ નવા "કરાર"  સાથે દગો કય§ 
હતો(મે�� ુ26:28). 
 

kમ kમ મરણના દ?વ�ૂત ઇ¾જMતની |િૂમમાથંી પસાર થયા હતા તે દર?ક ગભ�ના 4થમ જમેલા નરની 
માયા� ગયા હતા ક? નહ� તે માણસ ક? 4ાણી, દરવા� પરના ઘટેાનંા લોહ�થી ઈsરના લોકો (િનગ�મન 
12:23) બચી ગયા. એ જ ર�તે, ઇ*,ુ ભગવાન_ુ ંલે�બ, આપણા પાપો માટ? Gોસ પર તે_ુ ંલોહ� વહ?વડા��ુ.ં 
તે_ુ ંલોહ� આપણા આhછાદન બને છે અને Ãoા 	ારા તે આપણને શાsત અવશેષથી બચાવે છે. તેમના 
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રHત તેમને aવન અને p©ુHત માને છે kઓ માટ? તક આપે છે. હ?¼ી 9: 22 મા ંઆપણને ફર�થી યાદ 
અપાવવામા ંઆવે છે ક? રHત વહ?વડા�યા િવના કોઈ Kમા નથી. તેમની pQૃ� ુઅમને માફ� અને તેના 
નામમા ંશાિંત આપે છે. લાKLણક ર�તે કહ�એ તો, pQૃ�નુો દ?વ�ૂત આપણા પર પસાર થાય છે. 
 

અમે ઈ±ાએલીઓ ઇ¾જMતમા ં\લુામો હતા અને ભગવાન તેમને પહbચાડવામા ંતે સમય પર પાછા જોવામા ં
આ�યા છે. અમે આગળ જોઈ ગયા ક? ઇ*નુી pQૃ� ુઅને �નુeુQથાન આપણા માટ? ક?વી ર�તે પRર�ણૂ� થ�ુ ંછે, 

એટલે ક? k લોકો aવન અને p©ુHતને કાયમ માટ? તેમની સાથે p©ુHત માનતા હોય તેમને આપવા. 
ઈ±ાએલીઓ અને અમારા માટ? બLલદાન બનેં લોહ� હl ુ.ં �ૂના કરારમા ં4ાણીઓના લોહ� બLલદાનની 
માગણી અને નવા કરારમા ંઈ*નુા લોહ�ની માગણી કરવામા ંઆવી હતી. 
 

તેથી હવે, ચાલો યdશાલમે પાછા જઈએ, પાછા ઈ* ુઅને તેમના િશzયો �યા ંપા�ખા પવ�ની ઉજવણી કર? છે 
Qયા ંપાછા �ઓ. િનગ�મનમા ંઅમારા અiયાસ પરથી આપણે �ણીએ છ�એ ક? k ¼ેડ ઈ*એુ આપેલી તેના 
િશzયોને બવેફા હતા. ¼ેડ તેમના શર�ર હતી (મે�� ુ26:26). 
 

પછ� તેણે Mયાલો લીધો, આભાર આMયો, અને તેમને તે ઓફર. તેમની આmા પામેલા દર?કને માટ? કપમાથંી 
પીવા માટ? હતી. "{ાKાવેરના ફળ" નવા કરારનો તેનો લોહ� છે ... 
 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________  (મે�� ુ26:28) 
 

લાબંા સમય *ધુી બLલદાનની આવ�યકતા હોતી નથી કારણ ક? તે કાયદાને �રૂા કરવા માટ? આ�યા હતા k 
પાપોની માફ� માટ? બLલદાનોની માગણી કર? છે. તે એક છે k `િતમ બLલદાન હl ુ ંkણે પોતાના લોહ� 
વહ?વડાવીને કાયદાના માગ �રૂા કરવા માટ? આ�યા હતા. તેમના રHત અમારા p©ુHત છે! નbધ: વ& ુ
અiયાસ માટ? �ુઓ Rહ« ૂ9: 11-28. 
 

આ પાઠમા ંઆપણ ેતેના િશzયો સાથેના છે�લા પા�ખા પવ� િવશે શી¨યા. 1 કોર�થી 11:23 મા ંસેટ પોલ 
આપણને કહ? છે, "_____________________ ઇ*,ુ રાIે �યાર? તે ______________________ હતા, Qયાર? 
______________ લી&ુ ંઅને �યાર? તેમણે _________________________________ આપી દ�&ુ ંQયાર? તેણે 
તોડ�ો અને ક�ુ,ં આ માeંુ _____________________ છે, k _______________________ માટ? છે ; આ મારા 
______________________ મા ંકરો. એ જ ર�તે, તેમણે સપર પછ� _____________________ લી&ુ,ં કહ?તા, 
"આ કપ એ માeંુ રHતમા ં_______ _________________ છે તમે kટgુ ંવારંવાર પીવો છો તે મારા ના 
________________________________________________મા ંછે. "ઈ*એુ ક�ુ ંક? આ ભોજન એ નવા 
કરારની �થાપના કર? છે kમા ંતેમના રHત `િતમ બLલદાન તર�ક? વહfચવામા ંઆવશે, ¢કુવણી k તમામ 
પાપોની માફ� માનતા હતા. . 
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��� > 

 

 ��Z�: 
1. કોણ લો~્�સ સપર �થાપના? _______________________________________________________ 

મે�� ુ�ુઓ 26:26 

2. ઈ*એુ k �ૃ�યમાન તQવોનો ઉપયોગ કય§ હતો તે �ુ ંહતા? _____________ અને ___________ 

મે�� ુ�ુઓ 26:29 

3. નવા કરારનો �ુ ંઅથ� હતો? _______________________________________________________ 

મે�� ુ�ુઓ 26:28. 
 

�:��પ�: ઇ¾જMતવાસીઓના �ુલમથી ઈ±ાએલીઓએ ઈ±ાએલીઓને બચાવ અને બચા�યા બાદ દર 

વષ́ (િનગ�મન 1-14) તેમના લોકોએ પા�ખા પવ� ઉજવી, ભગવાન 	ારા શd કરાયેલ ભોજન (િનગ�મન 12). 
આ ભોજનમા ંબેખમીર રોટલી, ખમીર વગરની ¼ેડ, અને પા�ખાનો હલવાન ખાવાથી, એક ઘ�ંુે, k_ુ ંલોહ� 
બચાવેgુ ંહl ુ ંઅને તેના ઘરોના દરવા�ના ·?મ પર રKણાQમક આવરણ તર�ક? ઉપયોગમા ંલેવાતો હતો. 
દર વષ́ ઈ±ાએલીઓએ પા�ખા પવ�ની ઉજવણીમા ંભાગ લીધો અને તેમના p©ુHતની �pિૃતપI અને 
ઈ±ાએલને લા�યા હતા. દર વષ́ બખેમીર રોટલી અને લે�^સ k_ુ ંલોહ� વહ?વડાવવામા ંઆ��ુ ંહl ુ ંતે 
4થમ પા�ખાપવ� ભોજનમા ંફર�થી ભાગ લેવાના કાય� તર�ક? ખાવામા ંઆવી હતી. પા�ખાપવ� એ એમ 
કહ?વાનો ર�તો હતો ક? p©ુHત અને �વતIંતા k અમારા �વૂ�જ અ_ભુવે છે તે જ <ટકારો અને �વતIંતા છે 
k દર?ક પેઢ� અ_ભુવી છે. તે એ ર�તે હl ુ ંક? દર?ક પેઢ� માટ? p©ુHત અને �વતIંતાના pળૂ કાય� માટ? 
ભગવાનને aવતં બના�યો હતો. 
 

હવે તેમના િશzયો સાથે પા�ખા ભોજનમા,ં ઈ*એુ ન�ુ,ં નવી કરારની શdઆત કર�. આ કરાર પા�ખા પવ�ની 
જZયાએ બદલવાનો હતો. હવે તે ¼ેડ અને વાઇનના આ પિવI ભોજનમા ંભાગ લેતા હોવાથી તેઓ તેમના 
\લુામીમાથંી <ટકારો મેળવવામા ંઆમIંણ આપે છે. આ નવો કરાર માI ઈ±ાએલીઓ માટ? જ આપવામા ં
આવતો ન હતો પરંl ુઆ પિવI ભોજનમા ંભાગ લતેા, તમને અને મારા સRહતના તમામ પેઢ�ઓને 
આપવામા ંઆ�યા ંહતા,ં k આપણને પાપના પRરણામમાથંી pHુત કરવા ઓફર કર? છે. બેખમીર રોટલી 
આપણને L��તના દ?હ આપે છે. લોહ� એક લે�બ_ુ ંરHત નથી પરંl ુઇ*_ુ ુ ંલોહ�, kને ભગવાન_ુ ંહલવાન 
કહ?વાય છે. વાઇન 4ાMત થતા ંઅમે રHતમા ંભાગ લઈએ છ�એ. આ ર�તે, �યાર? આપણે પિવI 
4|ભુોજનમા ંભાગ લેએ છ�એ Qયાર? આપણે તેમની <ટકારાની RGયામા ંભાગ લઈએ છ�એ અને તે અમાર� 
પેઢ�મા ંઆપણા માટ? aવતં બનાવવામા ંઆવે છે. 
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х�G� 
D: 
1. aવન માટ? ખોરાક અગQયનો છે પણ �યાર? આપણ ેખા�ુ ંQયાર? �ુ ંઆપણ ેઆપણા શર�રમા ંk 

બધી બાબતોને લઈએ છ�એ તે ખોરાકમા ંઅને પચાવી પાડવા માટ? સKમ છ�એ? આપણે �ણીએ 
છ�એ ક? ખા� વગરનો એક pQૃ� ુપામશે. ભગવાન સપરની �થાપના માટ? ¼ેડ અને વાઇનને 
�ૃ�યમાન તQવો તર�ક? ઉપયોગ કરવા_ુ ંપસદં ક�ુ.̄ જો ભૌિતક aવન માટ? ખોરાક આવ�યક છે, 

આ6યા¾Qમક ખોરાકને આ6યા¾Qમક aવન માટ? ક?વી ર�તે આવ�યક છે? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તમે લા�ટ સપર ઈ* ુિવષે શી¨યા તેમ, તેમના િશzયો સાથે તમે �ુ ંખાતા હતા અને તમે 
માનવ�ત માટ? તેમના મહાન 4ેમ િવશે �ુ ંશી¨યા? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

H�=шVN�: િયમ́યાહ 31: 3 અને 34 એ બે કલમો છે, k આપણા માટ? મહાન Rદલાસો આપે છે અને 

નવા કરારમા ંઆપવામા ંઆવે છે. આ પ©ંHતઓ લખો અને પછ� તેઓ તમને �ુ ંકહ? છે તે શેર કરો. 
 

1. િયમ́યાહ 31: 3 - ";ુ ં4ેમ કeંુ < ં________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________” 

2. આ �લોક મને �ુ ંકહ? છે? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. િયમ́યાહ 31:34 - ";ુ ંમાફ કર�શ _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________” 

4. આ �લોક મને �ુ ંકહ? છ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

આ પ©ંHતઓ યાદ ઇડ?Hસ કા~્�સ પર તેમને લખો, kથી તમને યાદ અપાવે છે ક? તમે શાsત 4ેમથી 4ેમ 
કરો છો અને ભગવાન તમારા પાપોને માફ કર? છે અને તેમને વ& ુયાદ નથી! આ નવા કરારનો તેમનો 
વચન છે! સવ�શ©Hતમાન પર Ãoાથી kણે આ શ^દો કxા હતા તે આપણ ેતેમને પર િવsાસ કર� શક�એ 
છ�એ કારણ ક? તે ભગવાન_ુ ંસા¢ુ ંવચન છે. 
 


�)2��: 4| ુઈ*,ુ ;ુ ંફHત તમને જ મારા આભાર અને 4શસંા આપી શ�ંુ <.ં તમે તમારા શર�ર અને 

લોહ�ને `િતમ બLલદાન અને પાપ માટ? ¢કૂવણી તર�ક? આM�ુ ંછે. કારણ ક? તમે મારા પાપોને યાદ નથી 
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કયા�. તમારા કારણે મને િપતાના 4ેમ, તેમના સનાતન 4ેમની ખાતર� થઈ છે. તમે તમારા અ_યુાયીઓને 
આપના શર�ર અને રHતને યાદ કર� ખાવા અને પીવા આM�ુ ંઅને તમે બધાને તમારા શર�ર માટ? વારંવાર 
ખાવા-પીવા માટ? આmા આપી છે અને લોહ� એ નવા કરાર છે, k ઘણા લોકો માટ? પાપોની માફ� માટ? 
ર?ડવામા ંઆ�યા છે. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

��� C 

 

�:��પк: ભગવાનના 4ેમના અiયાસમા ંઆ Lબ��ુ *ધુી, અમાeંુ aવન kdસલેમમા ંરા� તર�ક? ઈ*નુી 

િવજયી સવાર� િવષે વાhં�ુ ંછે. અમે જો�ુ ંક? ઈ* ુતેમના િશzયોના પગ ધોઈને તેમને ક�ુ ંક?, "મ} તમારા 
માટ? k ક�ુ� તે�ુ ંતમાર? કર�ુ ંજોઈએ એ�ુ ંએક ઉદાહરણ મ} નn� ક�ુ ̄છે." તેમણ ેપોતાના પગ ધોવા 
સમાMત કયા� પછ�, તેમણ ેપોતાના રHતમા ંનવો કરાર કય§. તેમના માટ? પાપોની Kમા માટ? ર?ડવામા ં
આવશે. ઈ*એુ તેમના હાઇ પાદર� 4ાથ�ના સાથે `ત સાથે તેમના `િતમ િવચારો શેર સમય ગા�યો, 
4ાથ�ના ક? kમા ંતેમણે પોતે માટ? 4ાથ�ના, તેમના િશzયો, પણ તમારા માટ? અને મારા માટ? 
 

Çlનુ પહાડ પર જવા માટ? dમ છોડતા પહ?લા,ં ઈ*નેુ શેર કરવા માટ? કંટાળાજનક કંઈક હl ુ.ં તેમણે 
અગાઉથી ભા¨�ુ ંહl ુ ંક? k ઓરડો છોડ� દ�ધો હતો તે �ુડાસ તેને દગો કરશે. હવે ઈ* ુકંઈક ન�ુ ંવહfચવા 
માટ? તૈયાર છે, તે બ&ુ ંતેમા ંસામેલ કરશે. 
 

 <પ=�: મા�થી 26: 31-35 વાચંો અને માક� 14:27. 
 

к �: 
1. તેમણે �ુ ંક�ુ ંમા�થી 26:31 મા?ં ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 4બોધક ઝખાયા� 	ારા ભિવzયવાણી કયા શ^દો હતા (�લોક 31 બી)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

નbધ: ઝખાયા� 13: 7 �ુઓ. "શેફડ�" એટલ ેઈ* ુઅને "ઘટેાનંા ઘટેા"ં તેમના િશzયો છે. 
3. મા ંઈ*_ુુ ંવચન �ુ ંછે �લોક 32? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. મા ંપીટર_ુ ંિનવેદન �ુ ંછે �લોક 33? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. પછ� ઈ*એુ ભા¨�ુ ંહl ુ ંક? પીતર �ુ ંકરશે, તે Rહ�મતભેર ઈ* ુઅને બી� બધા  પહ?લા �હ?ર કર? 
છે(�લોક 34). _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. પીતર? ઈ*એુ તેના િવષે k ક�ુ ંતે માનવાનો ઇનકાર કય§. તેમણ ે�ુ ં�હ?ર ક�ુ ̄(�લોક 35 ક)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

નbધ: યોહાનની ગો�પેલમા ંઆપણે શીખી�ુ ંક? પીતર પછ� ઈ*નેુ નકાર? છે ક? ઈ* ુપીટર પર જોતા 
હતા. આપણ ેk 4�ાથ� કરવાની જdર છે તે એ છે ક? ઇ*એુ પીતરને �ુ ંક�ુ.ં પીટર (gકૂ 22:32) 
માટ? ઈ*નુી 4ાથ�ના પર આધાર રાખીને આપણે એ 6યાનમા ંરાખ�ુ ંજોઈએ ક? ઈ*નુા દ?ખાવથી 
ઠપકો અથવા દયા દશા�વવામા ંઆવી છે ક? નRહ. 

7. આપણે બી�ઓ  િવશે �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે (�લોક 35 બી)? ___________________________________ 

 

�M��Nш�: કહ?વા માટ? કંઈ જ બાક� નહોl ુ.ં ઈ* ુતેમની સાથે દલીલ કર� રxા ન હતા. તેમણે �ુ ંથશે તે 

િવશે સQય ક�ુ ંહl ુ.ં પોતાને ઈ* ુઅને આ બધા િમIો સાથે ટ?બલની આસપાસ બઠેા ક�પના કરો કદાચ એક 
િપન Èોપ સભંળાશે. સQયએ તેમને શાતં કયા� હતા તેઓ અિવsાસમા ંQયા ંબેઠા હતા પણ તેઓ ઈ*નેુ સાર� 
ર�તે �ણતા હતા ક? તે મ�ક કરતો નથી. તેઓ Iાસદાયક ન હતા અથવા તેમને મ� કરતા હતા. 
 

1. �ુ ંતમને લાગે છે ક? તેઓ તેને ખોટા સાLબત કરવા માટ? તેમના �દયમા ંઇhછાથી dમ છોડ� ગયા? 

2. �ુ ંતમને લાગે છે ક? પીટર તેના sાસની કંઈક `શે કંઇક ખરાબ છે, kમ ક?, ";ુ ંcાર?ય નહ�"? 

3. kમ તમે dમ છોડો છો, તેમ તમારા મનમા ં�ુ ંલાગે છે? 

 

��: 
1. અમે બધાએ ક�ુ ંછે ક?, ";ુ ંતે cાર?ય નહ� કeંુ <.ં" તમે �યાર? ક�ુ ંQયાર? યાદ કરો, ";ુ ંcાર?ય નહ� 

..." _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. તે તમને �ુ ંકહ?તા હતા, ";ુ ંcાર?ય નહ� ...?" __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �ુ ંઅય લોકો તમને સાભંળતા હતા? �ુ ંતેઓ પણ સમંત થયા છે ક? તેઓ cા ંતો નહ�? ઓરડામા ં
વાતાવરણ �ુ ંહl ુ?ં _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. �ુ ંતમને આ¹ય� થાય છે ક? તમે cાર?ય ઈ*નેુ નકાર� કાઢશો? �ુ ંતમે તેને ખબર છે ક? ગણા�યા 
6યાનમા ંકારણ બનશે? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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�)2��: હ? 4|,ુ તમે �ણો છો ક? પીટરની kમ, મ} પણ ક�ુ ંછે, ";ુ ંતે કર�શ નRહ!" અને, તમે �ણો છો ક? 

મ} તે ક�ુ ̄છે. ;ુ ંમારા Rદલમા ંRદલગીર� પકડ� રા�ુ ં<.ં આ પ�તાવોએ મને તેમની પકડમા ંરા¨યા છે. 
તેઓએ મને જ�દગીથી aવવા_ુ ંરા¨�ુ ંછે k મને ખબર છે ક? તમે મને aવશો. 4| ુઈ*,ુ મારા પર �ૃપા 
તથા દયા� થાઓ. મને માફ કરો. તમાર� સાથેના સબંધંમા ંમને �નુ: �થાિપત કરવા બદલ તમારો આભાર 
ક? k મને �રૂા �દય�વૂ�ક સેવા આપવા માટ? pHુત કર? છે. મને 4ેમ કરવા બદલ અને તમાર� સાથેના 4ેમ 
સબંધંમા ંમને આમIંણ આપવા બદલ આભાર. અને, 4|,ુ kમ તમે મને માફ કય§ છે, તેમને પણ Kમા કરો, 
kમણે ક�ુ ંછે ક?, ";ુ ંતે કર�શ નRહ." મને 4ેમ અને કeુણા આપે છે k તેમને pHુત અને માફ કરવા pHુત કર? 
છે. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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આ પાઠ ગથેસેમાને ગાડ�નમા ંઈ* ુઅને તેના િશzયો સાથે શd થાય છે. ઈ*_ુુ ં�દય p�ુક?લીમા ંછે કારણ ક? 
તે �ણે છે ક? તે હોરર k તેના માટ? રાહ �ુએ છે. િવsાસઘાત કરનાર અLભગમ તર�ક?ની વાતા�મા ંગિત વધે 
છે. ઈ* ુએકલા છોડ� છે અ_યુાયીઓનો Qયાગ, રKકો અને અિધકાર�ઓ 	ારા લાવવામા ંઆવતી શાર�Rરક 
Iાસ, અને પીટરના અ�વીકાર આ ઉQકટ નાટકનો એક ભાગ છે. 
 

�ગdક રહો એ સમય માટ? �ુઓ ક? ઇ* ુ�યાર? ધમ�Uથંોની પRર�ણૂ�તાના સદંભ�મા ંજણાવે છે, Qયાર? તે 
આપણને યાદ કરાવે છે ક? તે હમેંશા ંતેમના િપતાની ઇhછાને હમેંશા ંરાખવા_ુ ંનn� કર? છે. ધરપકડ રKકો 
"પાછા ખ}ચવા અને જમીન પર પડો" કારણ ક? �યાર? ઇ* ુજણા��ુ ંહl ુ ંક?, ";ુ ંતે <"ં શોધવા માટ? શોધો. 
અને, તે Kણ ેપRર©�થિત આદ?શ લે છે k નોRટસ. 
 

ઇ* ુઅ�ાસ અને કાયાફાસ પહ?લા ંલેવામા ંઆવે છે દર?ક �ય©Hત તેની સાથે દોષ શોધી રxા છે. તેમના િવશે 
ખોટા �રુાવા આપવા માટ? તેઓ સાKીઓની જdર છે. અને �યાર? ઈ* ુપર É ૂકં?gુ ંછે અને કોતરવામા ંઆવે 
છે, Qયાર? ²ગણામા ં�ુ ંથઈ ર�ુ ંછે? 

 

પીતરની �યામ રાત પર મનન કરવા સમય કાઢો �યાર? બી� બધા િશzયોએ ક�ુ,ં ";ુ ંcાર?ય નહ� ..." 
ઈ*નુી નજર? નજર રાખો, કારણ ક? તે પીટર પર સીધો જોયો હતો, k અચાનક યાદ અને બહાર ગયો અને 
કડ�ુ ંરડ�ો. 
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પ'-�: પીટર માI શીખી હતી ક? તે અક�પનીય કરશે તે ઈ*,ુ તેના િમI, તેમના િશKક અને તેમના 

4|નેુ નકાર� કાઢશે. જોક?, પીતર?, ઈ*એુ પોતાના િવષે k ક�ુ ંહl ુ ંતે �વીકાય�પણ ે�વીકા�ુ.̄ પીટરના શ^દો 
હ�ુ પણ ર�ૂ કર? છે- ";ુ ંતમને નકાર�શ નહ�" - �eુુષોએ dમ છોડવા_ુ ંશd ક�ુ.̄  
 

મે��નુી ગો�પેલમાથંી એ�ુ ંલાગે છે ક? પીટર િવશે ઈ*નુી ભિવzયવાણી તેમણે તેમની સાથે શેર કર?લી 
છે�લી વાત હતી. એક માI ક�પના કર� શકો છો ક? િશzયોના મનમા ં�ુ ંચાલી ર�ુ ંહl ુ.ં તેઓ �ણતા હતા 
ક? તેમાનંા એક તેમના ભગવાન અને મા�ટર ખોટ? ર�તે દોર�ુ ંકરશે. હવે તેઓ માI કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? 
તેઓ બધા Êટાછવાયા અને તેને છોડ� દ?શે અને પીટર, રોક, તેને નકારશે અને ફHત એક વખત નહ� પરંl ુ
Iણ વખત. ઇ* ુસાથે મળ�ને તેઓ dમ છોડ� દ�ધી અને રાતની બહાર નીકળ� ગયા. 
 

 <પ=�: મા�થી 26: 36-46 વાચંો. અમારા અiયાસ માટ? અમે pુ̈ યQવે ગથેસેમાને ગાડ�નમા ંમે��નુા 

એકાઉટનો ઉપયોગ કર��ુ ંઅને વધારાની માRહતી માટ? માક� , gકુ અને યોહાનનો ઉપયોગ કર��ુ.ં 
 

• ઇ* ુગાડ�નમા ં�ુ ંકર� રxો હતો? 

• િશzયો �ુ ંકર� રxા હતા? 

• તેમના િશzયો માટ? ઈ*નુી Lચ�તા �ુ ંહતી? 

 

к �: 
1. ઈ* ુcાથંી તેમના િશzયો સાથે ગયા (�લોક 36 એ)? ____________________________________ 

2. આ બગીચા cા ં©�થત થયેલ હતી (જહોન 18: 1; gકુ 22:39)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નbધ: આ તમારા નકશાનો ઉપયોગ અને લોaX�ટકલી લKી બનવા માટ? સારો સમય હશે. 
પરંપરાગત ર�તે, �યા ંઇ* ુલા�ટ સપર ખા&ુ ંતે ખડં એસેન Hવાટ�રમા ંશહ?રના દLKણપિ¹મ ભાગમા ં
©�થત હl ુ.ં રાિIભોજન પછ�, હમેંશા,ં ઈ* ુપોતાના િશzયો સાથે શહ?રના ઉ¡ર�વૂ�મા ંÇlનૂ પવ�ત 
પાસે ગયા. પછ� તેઓ યdશાલેમથી નીચ ેિસયોન પવ�તની નીચે ખીણમા ંનીચે ઊતરશે અને Rક{ોન 
ખીણ4દ?શને પાર કરશે, k શહ?રની દ�વાલની બહાર યdશાલેમની �વૂ� બા�ુએ દોડશે. ખીણમાથંી 
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બહાર આવીને તેઓ ફર�થી Çlનૂ પવ�ત અને ગેથસેમાને, ઓLલવ Ì�ુસની `દર એક બગીચામા,ં 
ર�તે જ�ુ ંપડશે. 

3. ઈ*એુ િશzયોને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 36 બી)? ______________________________________________ 

4. તેમણે બગીચામા ંવ& ુગયા Qયાર? ઈ*એુ તેની સાથે �ુ ંક�ુ ̄(મે�� ુ26:37)? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. મે�� ુઅને માક� કઈ શ^દો ઈ*નુી લાગણીઓ વણ�વ ેછે? 

 એ. મે�� ુ26:37, 38 એ ____________________________________________________ 

 બી. માક� 14:33, 34 _______________________________________________________ 

6. Iણ િશzયો માટ? ઈ* ુ�ુ ં*ચૂવે છે ક? તેમણ ેતેમની સાથે લા�યા છે (�લોક 38 બી)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

gકુ 22:40 મા ંઈ* ુવ& ુચોnસ છે. તેમણે �ુ ંતેમને માટ? 4ાથ�ના કરવા માટ? કહ? છે? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ઈ* ુતેમને છોડ�ને 4ાથ�ના કરવા �ય છે. તેમણ ેમે�� ુતેમના િપતા �ુ ં�છેૂ છે 26:39? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

8. gકુ ક?વી ર�તે ઈ*નેુ 4ાથ�ના કર? છે તે વણ�વે છે (gકુ 22: 43-44)? ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. ઈ*એુ 4ાથ�ના કયા� પછ� તે તેના િશzયોને પાછો ફય§. તે અ_સુાર �ુ ંશોધી કાઢ? છે મા�થી 26:40 
ના? ___________________________________________________________________________ 

10. તે પીટર  ને �ુ ં�છેૂ છે(�લોક 40 બી)?  ______________________________________________ 

11. શા માટ? પીતર ઘRડયાળ અને 4ાથ�ના કર? છે તે ઇ* ુમાટ? મહQવની હતી (�લોક 41)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈ*એુ ક�ુ:ં "__________________________________ એ ખર?ખર _________________ છે, પરંl ુ
____________________________________________ એ ___________________________ છે." 

12. pજુબ ઈ* ુ�ુ ંકર? છે �લોક 42? _____________________________________________________ 

13. આ વખતે તેમની 4ાથ�ના �ુ ંછે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. આગલી વખતે ઈ* ુિશzયોને આ�યા (�લોક 43)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. પછ� તેમણ ેતેમને ફર� છોડ� દ�ધા અને ... ________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ (�લોક 44). 
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16. આ વખતે �યાર? ઈ* ુપાછો આવે છે (�લોક 45-46) ... 
 

 એ. તેઓ �ુ ંકહ? છે? ____________________________________________________________ 

 બી. તે �ુ ં�હ?ર કર? છે? _________________________________________________________ 

 સી. તે_ુ ંિન¹ય �ુ ંછે? __________________________________________________________ 

 

 

��� ; 

 

�:��પ�: ઈ* ુતેમના ઉQકટ Íડ? �ુઃખી અને �ુ: ખદાયી શd થાય છે. "માર� જ�દગી pQૃ�નુા `ત *ધુી 

�ુ: ખથી ભરાઈ ગઈ છે." આ શ^દો અ_વુાદ પરની તેની અસર \મુાવી શક? છે; તેમ છતા,ં તેઓ ભયાનક 
અને કઢાપો દશા�વે છે ઈ*_ુુ ં�દય �ુઃખથી ભાગંવા_ુ ંઅથવા િવ�ફોટ કરવા તૈયાર છે. ��કુ કહ? છે, "તેના 
પરસેવો જમીન પર પડતા લોહ�ના ટ�પા ંkવા હતા." �યાર? આપણે તેમની 4ાથ�ના સાભંળ�એ છ�એ Qયાર? 
આપણને વ& ુસમજણ આપવામા ંઆવે છે: "... આ કપ માર� પાસેથી લેવામા ંઆવશે (મે�� ુ26:39)." આ 
કપ �ુ ંહતો? ઇસાઇઆહ 51:17 "[ઈsરના] ____________________ ના ____________________ ની વાત 
કર? છે." ઇ* ુપોતાની સમU �ુિનયાના પાપને લઈને ઈsરના Gોધને �ણૂ� હાસંલ કરવાના હતા. 
 

જો ઈsર? પાપીઓને ઈsરના Gોધમાથંી બચાવવા માટ? �ુિનયામા ંઆ�યો, તો પછ� શા માટ? તે િપતા પાસેથી 
આ કપ �ૂર કરવા માગ ેછે? આપણે યાદ રાખ�ુ ંજોઈએ ક? ઇ* ુબનેં ઈsરના દ�કરા (Rદ�ય �વભાવ) પણ 
મેન ઓફ ધ મેન (માનવ �વભાવ) હતા. કોઈ મ_zુય તેમના �Iુ પર ર?ડવામા ંઆવશે ક? ઈsરનો Gોધ 
સ�ંણૂ� `શે સમ�વ�ુ ંકર� શકો છો ઇ*નેુ હોરર સાથે સામનો કરવો પડ�ો હતો. તેમણે બધા માનવ�િતના 
પાપો માટ? ભગવાનનો Gોધ સહન કરવા માટ? પોતાને તૈયાર કયા� હતા. તે ભગવાન 	ારા Qયa દ?વાશે અને 
છોડ� દ?વાશે. તેમ છતા,ં તેમણે ગભંીરતાને �ણતા �ુ: ખના કપને નકારવા માટ? લલચા�યો હતો, તેમણે 
ન°તાથી િપતાની ઇhછાને 4ાથ�ના કર�ને �વીકા�ુ,̄ "તાર� ઇhછા થશે." યોહાન 6:38 મા ંઈ*એુ ક�ુ ંહl ુ,ં ";ુ ં
___________________ થી _______________ ____________________________ નથી, ન કર�ુ ં_____ 

_______ _____________ પરંl ુ_____________________ ના _______________________________ ને 
_____________ _________________________________ કર�ુ.ં "cાર?ય િપતાની ઇhછા કરવા માટ? 
તેમના િન¹યથી ઇ* ુડરાવ�ુ ંનહ�. ઊલટા_ુ,ં લગભગ એ�ુ ંછે ક? ઈ* ુતેની ઘRડયાળ તરફ જોતા હતા અને 
�હ?ર ક�ુ,̄ "તે સમય છે! ચાલો જઇએ!" 

 

પ'-�: જલદ� જ ઈ*એુ 4ાથ�નાનો પોતાનો સમય �રૂો કય§ હતો, Qયા ંપાછો ફય§ અને બાક�ના િશzયો 

રાહ જોતા હતા. પછ� તેમના િવsાસઘાતી આ�યા. ઈ* ુ�ણતા હતા ક? માણસનો દ�કરો પાપીઓના હાથમા ં
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દગો દ?શે. (મા�થી 26:45). RGયા શd થાય છે તમાર� ક�પના વાપરો અને પોતાને બગીચામા ંpકૂો કારણ ક? 
�eુુષો ઈ*નેુ પકડવા આ�યા છે. 
 

 

 <પ=�: મા�થી 26: 47-56 વાચંો. અય સદંભ§મા ંમાક� 14: 43-50, gકુ 22: 57-54, અને યોહાન 18: 

2-12નો સમાવેશ થાય છે. 
 

O�����: માતાનો મે�� ુસાથે શd કર�એ 26 

1. કોણ દશા�વે છે (�લોક 47)? __________________________ 

નbધ: £હોન અમને કહ? છે ક? �ુડાસ તે �થળ �ણતા હતા �યા ંઈ* ુહશે કારણ ક? ઈ* ુQયા ંતેના 
િશzયો સાથે વારંવાર આ�યા હતા (જહોન 18: 2). 

2. તેણે કોના સાથે લા�યા? ___________________________________________________________ 

3. તેઓ ______________________ અને ________________ સાથે સÀજ છે. તેઓ pજુબ �ુ ંવહન 
કર� રxા છે યોહાન 18: 3 સી? _____________________________________________________ 

4. કોણે મોક�યો? __________________________________________________________________ 

5. િવsાસઘાતીના સકં?ત  �ુ ંહતો(�લોક 48)? ____________________________________________ 

6. £હોન વાતા�મા ંઉમેર? છે ઈ* ુચાÐ લેવા લાગે છે. તે માણસોને કયો 4� �છેૂ છે (જહોન 18: 4)? 

______________________________________________________________________________ 

7. તેમના જવાબ �ુ ંહતો (�લોક 5 એ)? ________________________________________________ 

8. ઇ*એુ તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 5 બી)? __________________________________________________ 

9. �ુ ંથ�ુ ં�યાર? ઇ*એુ ક�ુ ંક? તે કોણ હતો (�લોક 6)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. છદંો મા ં7 અને 8 એક િવિનમય વારંવાર કરવામા ંઆવી હતી. 
એ. ઈ*એુ �ુ ંક�ુ?ં _______________________________________________________________ 

બી. તેનો જવાબ �ુ ંહતો? _________________________________________________________ 

11. ઈ* ુપોતાના િપતાની ઇhછા �રૂ� કરવા આlરુ હતા. ઈ*એુ �ુ ંક�ુ ંહl ુ ંક? યોહાન ફર�થી યોહાન 
18: 9 બીમા ં�નુરાવત�ન કર? છે યોહાન 6: 6 મા?ં _______________________________________ 

12. મે�� ુ26:50 pજુબ �ુડાસ સાથે આ�યા હતા k �eુુષો આગળ ઊતયા�, ઈ* ુપકડ�, અને તેને 
ધરપકડ �ુ ંથ�ુ ં(�લોક 51)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નbધ: gકુ અને £હોન એમ બનેંમા ંકહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? ઈ*નુા સાથી િસમોન પીટર હતા. 
13. ઇ*નુી આmા �ુ ંહતી (�લોક 52 એ)? ________________________________________________ 
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14. ઈ*એુ પીતરને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 52 બી)? ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

ઈ* ુશ^દની સ¡ા હ?ઠળ પોતાને pકૂ? છે "પછ� ક?વી ર�તે __________________ 

___________________________________ હો�ુ ંજોઈએ, તે આવ�યક હો�ુ ંજોઈએ (�લોક 54)?" 

 

15. હવે ઈ* ુભીડને સબંોધે છે. તેમણે તેમને �ુ ં�છૂ� ુ?ં ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

દરરોજ તે મRંદરના િશKણમા ંહતા. તેઓ તેને Qયા ંધરપકડ કરતા નથી. ઇ* ુ�ુ ંસ�ંણૂ�પણ ે�પzટ 
બનાવવા માગતા હતા �લોક 56 મા?ં ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ફર�થી ઈ* ુઇhછતા હતા ક? તેઓ �ણતા હશે ક? તે શ^દના અિધકાર હ?ઠળ હતા, 4બોધકોના ં
લખાણો, kથી તેઓ �રૂા થઈ શક?. 

16. ઈ* ુધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી બધા િશzયોએ �ુ ંક�ુ ̄(�લોક 56 બી)? ____________________ 

 

 

��� > 

 


?�@ABA:  
1. બધા લોકોની મોટ� સભાએ ય;દૂાને અ_સુયા� અને ઈ*નેુ પકડવા માટ? બગીચામા ંઆ�યા. સૈિનકો 

અને અિધકાર�ઓ આ�યા. તેઓ pુ̈ ય યાજકો અને લોકોના વડ�લો 	ારા મોકલવામા ંઆ�યા હતા 
તેઓ Hલબ અને તલવારો સાથે સÀજ આ�યા. તેઓ ફાનસ અને ઝાડ સાથે આ�યા હતા. તેઓ સ¡ા 
સાથે આ�યા હતા અને હ�ુ *ધુી �યાર? ઈ*એુ ક�ુ ંહl ુ ંક? તે નાઝાર?થના ઈ* ુહતા Qયાર? તેઓ 
"પાછા ખ}ચીને જમીન પર પડ�ા." આ માણસોએ તેઓને મોક�યા છે, ફHત �eુુષો. ઈ* ુતેમના 
િપતાની ઇhછા �રૂ� કરવા માટ? ધમ�Uથંોના સ¡ા હ?ઠળ હતા. 

2. kમ તમે તમાર� �તને આ વાતા�મા ંર�ૂ કરો છો, �યા ંતમે તમાર� �તને �થાયી થવામા ંશોધી 
શકો છો? 

 એ. �ુડાસ સાથે, તેને ¢ુબંન સાથે દગો કરવા તૈયાર ... 
 બી. સૈિનકો સાથે, તેને ધરપકડ કરવા તૈયાર ... 
 સી. પીટર સાથે, તેને માટ? �oુ કરવા માટ? તૈયાર ... 
 ડ�. ઈ*નુા િશzયો સાથે, બધં અને ચાલી ... 

3. �ુ ંતમે તમાર� પસદંગીની સાથે આરામદાયક છો? તમે cા ંરહો છો તે પસદં કરવા_ુ ંકારણ �ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________ 
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^�?પB� ^�પ: તમને યશાયા, k 4બોધકોમાનંા એક, ઈ* ુિવષે લખ ેછે, મસીહ િવષે લ¨�ુ ંછે. યશાયા 

53: 1-12 વાચંો. ઈsરના 4ેમના આ અiયાસના બાક�ના સમય દર�યાન, આપtુ ંaવન તમને આ 
4કરણનો સદંભ� આપવા 4ોQસાRહત કર? છે અને શોધે છે ક? શા�વચનોની સ¡ા હ?ઠળ ઈ* ુપોતે એકને ર�ૂ 
કર? છે. �ુઓ ક? ક?વી ર�તે તેમણે પીપ�સની ઇhછાને આધીન રહ?વા_ુ ંપસદં ક�ુ ̄kથી 4બોધકોએ તેના િવષે 
લ¨�ુ.ં ઈ* ુમસીહ છે, અLભિષHત માટ? હ?¼ી (યશાયાહ 61: 1; gકુ 4:18). ઇ* ુL��ત છે, Uીક માટ? અLભિષHત 
છે! 
 

��: ભીડ અિધકાર�ઓ અને વડ�લોની સ¡ા હ?ઠળ મોકલવામા ંઆવી હતી. ઈ*નેુ િપતા 	ારા 

મોકલવામા ંઆ�યો હતો અને પોતે શા�વચનોની સ¡ા હ?ઠળ આ�યા હતા. મને કોણ મોક�યો છે? 

 

1. �વયનંા ંમારા િપતાની ઇhછા 4માણે aવવા માટ? ;ુ ંકોની સ¡ા હ?ઠળ <?ં 

______________________________________________________________________________ 

2. મારા aવનમા ંk ર�તે aવીએ છ�એ તે આ સ¡ા હ?ઠળ રહ?વાથી �ુ ંફરક પડ? છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

પ'-�: ઇ* ુની અજમાયશ એક ઠ?કડ� હતી ગેથસેમાનેથી તેઓ બધંાયેલા હતા અને ચચ� શાસકો, 

શહ?રના અિધકાર�ઓ અને રોમન ગવન�ર પાસે ગયા હતા. pુ̈ ય યાજકો અને ફરોશીઓ ઈ*નેુ માર� 
નાખવાની ઇhછા રાખતા હતા. તેઓ આ માણસને લાબંા સમય *ધુી સહન કરશે નહ� kણે વચન આM�ુ ં
હl ુ ંક? મસીહ, અLભિષHત, kને ઈ±ાએલી સદ�ઓથી રાહ જોતા હતા. Gોસ તરફના ર�તા પર_ુ ં4થમ �ટોપ 
£હોન ગો�પેલમા ંનbધા�ુ ંછે 

 

 <પ=�: વાચંો £હોન 18: 12-13, 1 9-24. 
 

к �: 
1. સૈિનકો અને ય;દુ� અિધકાર�ઓએ પહ?લા ંઈ*નેુ cા ંલઈ ગયા (£હોન 18:13) _______________ 

2. અમે અ�ાસ િવશે �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે આ �લોક છે? __________________________________________ 

3. ક�ફાસ િવશે આપણે �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે? ___________________________________________________ 

જોહાન 11: 49-52 મા ંક�ફાસની ભિવzયવાણી �ુ ંથઈ હતી £હોન 18:14? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. હવે £હોન 18: 1 9 .એફ. *ધુી અવગણો ઈ*નેુ અ�ાસ 	ારા �છૂવામા ંઆ��ુ ંહl ુ,ં �ૂની મહા યાજક 
તેમણે ઇ* ુિવશે �ુ ં�છૂ� ુ ં(�લોક 19)? 

 એ. ____________________________________________ 

 બી. ____________________________________________ 

5. સLંKMતમા,ં ક?વી ર�તે ઈ* ુજવાબ આMયો (પ©ંHતઓ 20-21)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અિધકાર�ઓમાનંી એકની 4િતRGયા �ુ ંહતી (�લોક 22)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ક?વી ર�તે ઇ* ુ4િતભાવ (�લોક 23)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. આનો અથ� એમ થાય ક? ક�ુ ંતેની �છૂપરછથી �eંુૂ થ�ુ ંનથી, અ�ાસએ ઇ*એુ cા ંમોક�યો છે 
(�લોક 24)? ____________________________________________________________________ 

 

 

��� C 

 

પ'-�: જો લો¾જX�ટHસ કંઈક p ૂઝંવણભર� બની શક? છે, તેમ છતા ં6યાનમા ંરાખો ક? તમે વાhં�ુ ંછે ક? આ 

અજમાયશ રાIે મ6યમા ંથ�ુ ંછે. એલk જણાવે છે ક? �યાર? તેઓ આ�યા Qયાર? તે ____________________  

____________________________હlુ.ં ઉપરાતં, યાદ રાખો ક?, =ાયલના કલાકોએ ઇ* ુપર પહ?રતા હતા 
Qયાર? સૈિનકો અને રKકોના હાથમા ંઘtુ ં�ુઃખ અને Ñરતા સહન કર� હતી. 
 

 <પ=�: મે�� ુ26: 57-68 વાચંો. અય સદંભ§ માક� 14: 53-65 હશે અને gકુ 22: 63-71. 
 

к �:  
1. ઈ* ુcા ંલેવામા ંઆવે છે (મે�� ુ26:57)? ____________________________________________ 

2. તે બધા કોણ એસે�બલ છે? ________________________________________________________ 

નbધ: અમને કહ?વામા ંઆવે છે ક? પીટર સલામત `તર? આવે છે. અમે આ પાઠમા ંપછ�થી તેના 
િવશે વ& ુશીખી�ુ.ં 

3. pુ̈ ય પાદર�ઓ અને સનાથેRÈન �ુ ંશોધી રxા હતા (�લોક 59)? ________________________ 

_____________________ઈ* ુિવeુo Gમમા ંતેઓ કદાચ ______________________________ 

નbધ: સાનહ?RÈન pુ̈ ય પાદર�, શા�ીઓ અને વડ�લોની બનેલી સભા હતી. તેઓ pુ̈ યQવે ય;દુામા ં
શાસન કરતા હતા પરંl ુરોમના સવ§hચ સ¡ાને આધીન રહ?વા_ુ ંઅપેLKત હl ુ.ં 

4. તેઓ �ુ ંમળ� (�લોક 60)? ________________________________________________________ 
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5. બે ખોટા સાKીઓએ �ુ ં�હ?ર ક�ુ ̄(�લોક 61)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. સદંભ�મા ંવાhં�ુ ંQયાર? સQય �ુ ંહl ુ ં(જહોન 2: 19-21)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ઉhચ યાજક ઇhછતા હતા ક? ઇ*એુ આKેપોનો જવાબ આપવો (�લોક 62). ઈ*એુ �ુ ંક�ુ ં(�લોક 
63)? __________________________________________________________________________ 

થોડો સમય લો અને યશાયાહ 53 ની તરફ ફર�એ. આ {�ય �યા ંઈ*એુ યાયસભાના સમK ઊભો 
હતો અને તેના પર ખોટ� આરોપ pcૂો હતો તે 4કાશમા,ં યશાયાહ? મા ંમસીહને ક?વી ર�તે વણ���ુ ં
�લોક 7? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. મા ંઈ* ુપાસેથી ઈ* ુપાસેથી �ુ ં�ણવા માગતા હતા મે�� ુ26: 63? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. સQય એ છે ક? 4pખુયાજક ઇ* ુકહ? છે ક? તે L��ત છે, મસીહ છે ક? નહ�. જો તે આ હતો, તેમણે ક�ુ ં
હl ુ ંક? તે પછ� તે ઇ* ુિન�દા કરશે અને ભગવાન હોવાનો દાવો કરશે, k ની યોZયતા હશે 

______________________________ (�લોક 66). 
10. ઇ*નુો જવાબ �ુ ંછે (�લોક 64)? _________________________________ પરંl ુતે પછ� કહ? છે ક? 

તે, મ_zુયનો �Iુ, _________________________________________________________ જોશે. " 
કાયાફાએ �રૂતી સાભં��ુ ંહl ુ ંતે અને બી� અિધકાર�ઓએ પહ?લેથી જ ઈ* ુસામે િનણ�ય કય§ હતો. 
તેઓ માનતા હતા ક? તેમના શ^દો િન�દા છે, સQય નથી. ક�ફા ક?વી ર�તે ઈ*નુી 4િતRGયા  સાથે તેની 
નફરત દશા�વે છે(�લોક 65)? _______________________________________________________ 

11. તેઓ બધાએ ઈ*નેુ યોZય pQૃ� ુતર�ક? િન�દા કર�. તેઓ હવે તેમના પર લાદવામા ંઆવેલ Ñરતાના 
ક?ટલાક (પ©ંHતઓ 67-68)? ________________________________________________________ 

માક� અને gકુ? રKકોની Ñરતા િવષે વ& ુમાRહતી આપી. 
 


?�@ABA: 
1. �ુ ંતમે કાયાફાસને "aવતા દ?વની સમK શપથ" કહ�ને ઈ*નેુ ચાÐ કર� શકો છો? જો તે L��ત, 

ઈsરના �Iુ છે, તો તે હાજર રહ?� ુ ંજોઈએ? કદાચ તમે ઈ*નેુ એ જ 4� �છૂ� રxા છો. ઈ*નુા 
જવાબની તમાર� 4િતRGયા �ુ ંછે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંતમે માનો છો ક? ઇ* ુસQય કહ? છે �યાર? તે તમને અને મને કહ? છે ક?, ";ુ ંજ L��ત, aવતા દ?વનો 
દ�કરો <?ં" ____________________ એ તમારા aવનમા ં�ુ ંતફાવત છે ક? નહ� તે તમને લાગે છે 
તે તે જ છે k તે કહ? છે તે છે? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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^�?પB� '^�: આ તપાસની 4RGયા દરિમયાન પીટર કોટ�યાડ�મા ંહતા આ જ પીટર બાઇબલના `ત 

નaક ©�થત 4થમ અને બી�ુ ંપીટર �Hુસ લ¨�ુ.ં 1 પીટર 2: 20 બી -23 A થી વળો પીટર શdઆતના 
L��તી ચચ�નો ભાગ હતા અને તેમણ ેતમને અને મારા માટ? લખેલા નવા L��તીઓને લ¨�ુ ંહl ુ ં
 

1. તે કહ? છે, "પરંl ુ�યાર? તમે _________________ અને ________________ માટ? તે સહન કરો છો, 
___________ ની �ૃXzટએ આ ____________________________________ વ�l ુછે. આ માટ? તમે 
__________________, કારણ ક? L��ત પણ ___________________________ માટ? સહન, તમે એક 
__________________ છોડ�ને, kથી તમે ________ _____________ મા ં_________________ શક? 
છે. "�લોક 22 4બોધક યશાયાહ તરફથી એક અવતરણ છે. (યશાયાહ 53: 9) - "તેમણ ે
_________________________________ કોઈ _______________________ નહોતી, અને ન તો 
_________________ તેમના મbમા ંજોવા મળે છે." 

2. વ&મુા,ં પીટર �લોક 23 મા ંકહ? છે, "�યાર? તે __________________________ હlુ,ં તેમણે બદલામા ં
_____________ ન ક�ુ;̄ �યાર? તે _______________, તેમણે _______________________ ન ક�ુ,̄ 
પરંl ુતેને પોતાની �તને સbપેgુ ંચાg ુરા¨�ુ ંkણે ________________________________.” 

 

�� 
D�)2: L��તે �ુઃખ સહન ક�ુ� હોવા છતા ંતેમણે કંઈ ખો�ંુ ક�ુ ̄નથી. તેમણે એક ઉદાહરણ છોડ� 

દ�ધી છે અને અમને તેમના પગલ ેચાલવા માટ? બોલા�યા છે. ક?વી ર�તે તેના પગલામા ંઅ_સુરવા 
કહ?વામા ંઆવે છે તે ક?વી ર�તે એક aવન aવે છે? તેમની કોલ મારા અને મારા aવન માટ? એક તફાવત 
બનાવે છે? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

��� P 

 

���: આપણ ેઈ*નુી કસોટ�મા ંઆગળ વધતા પહ?લા,ં આપણે એ �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક? 4pખુયાજકના 

²ગણામા ં�ુ ંથઈ ર�ુ ંછે. 
 

1. મે�� ુ26:58, માક� 14:54 અને gકુ 22:54 �ુ ંપીટર િવશે અમને જણાવો? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. £હોન 18:15 અને 16 અમને થોડ� વ& ુમાRહતી આપે છે £હોન અમને �ુ ંકહ? છે? 

 એ.  આ િશzય કોણ હતા? ________________________________________________________ 

 બી. £હોન કોણ �ણતા હતા?. ____________________________________________________ 

સી. આનાથી તેને અ�ાસ અને અય અિધકાર�ઓ, ફરોશીઓ અને pુ̈ ય પાદર�ઓ ભેગા થયા 
હતા એવા 4pખુ યાજકના ²ગણા *ધુી પહbhયા. પરંl,ુ પીટર િવશે �ુ?ં પીટર રાહ cા ંહતી? 

____________________________________________________________________________ 

 ડ�. પીટર ક?વી ર�તે કોટ�યાડ�મા ં4વે�યા (�લોક 16)? ___________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. પીટર હવે અય સાથે કોટ�યાડ�મા ંછે. £હોન 18:18 {�ય વણ�વે છે: “... _____________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.” 

4. છોકર�એ ફરજ પર �ુ ંક�ુ,̄ મોટા ભાગે પીટર k ²ગણામા ં4વેશ કરતો હતો તેને �છેૂ છે (જહોન 
18:17). __________________________________________________________________ 

એ. પીટરનો જવાબ (�લોક 17 બી)?”________________________________________________” 

બી. gકુ 22:55 કહ? છે ક? પીટર આગ 	ારા બેઠા અને ફાયરલાઇટ મા ંસેવક છોકર� તેની નaકથી 
જોવામા ંઆવી અને ક�ુ ં(�લોક 56), _______________________________________________” 

સી. અને, પીટર જવાબ આMયો,”___________________________________________________” 

ડ�. મે�� ુ26:70 મા ં�યાર? ક�ુ ંહl ુ ંક? તે ગાલીલના ઈ* ુસાથે હતા, Qયાર? પીટરએ દર?કની સામે 
નકાર કય§. “_____________________________________________________________” 
ઈ. માક� 14:68 કહ? છે ક? પીટર નકાર� હતી ક? તે નઝાર?ન, ઈ* ુસાથે હતો. “_________________ 

 ___________________________________________” અને 4વેશ	ાર મા ંબહાર ગયા 
5. ઈ*એુ ભિવzયવાણી કર� હતી ક? પીતર Iણ વખત તેને નકાર� દ?શે. અમે નીચેના સદંભ§મા ંઅય 

બે વખત �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે? 

 

એ. મા�થી 26: 71-74 એ - ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

બી. માક� 14: 69-71 - _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

સી. gકુ 22: 58-60 - _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

ડ�. £હોન 18: 25-27 એ) - ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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6. પછ� પાળેલો �કૂડો ઈ*નુી ભિવzયવાણી પીતર માટ? એક વા�તિવકતા બની હતી. તેમણે ઈ* ુk 
શ^દ બો�યો હતો તે યાદ (મા�થી 26:75): ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. અને પીટર (�લોક 75 બી) ... __________________________________________________ 

8. એલk Kણ માટ? કંઈક ઉમેર? છે. gકુ 22:61 આપણને કહ? છે ક? kમ પાળેલો �તૂરો 
_________________________ અને ________________________________________________ 

 

х�G� 
D: �ુ ંઈ* ુકોઈ ઠપકો અથવા કeુણાની વાત કરતા હતા? �લોક 61 કહ? છે, "અને પીટર 

_________________________ ભગવાન ______________________, ક?વી ર�તે તેમણે તેમને ક�ુ ંહl ુ ં..." 
આ આપણને ઈ*નુા દ?ખાવ િવશે �ુ ંકહ?શે? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

આ પણ �ુઓ 2 કોર�થી 7:10 તમારા િવચારો અને 4િતLબ�બે: ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

��� X 

 


?�@ABA: 
1. પીટર માટ? ક?વી ર�તે િવનાશક થોડા કલાકો અગાઉ તેમણે �બૂ જ ક�ુ ંહl ુ ંક? તે cાર?ય નહ�   

કરશે ... અને આ Kણ ેતેણ ેક�ુ ંક? તે cાર?ય નહ� કરશે. તેમણે ઈ*,ુ તેમના ભગવાન, kને તેમણે 
_________________________________________________________________ (મે�� ુ16:16). 
�હ?ર કરવાનો ઇનકાર કય§ હતો.  

2. અમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? ઈ* ુવળતો અને પીટર પર સીધો જોયો. પીતર? ઈ*નેુ k ક�ુ ંહl ુ ંતે 
શ^દો યાદ આ�યા. ઇ* ુની ²ખો જોઈ પીટર તેમણે �ુ ંક�ુ ̄હl ુ ંમાટ? �ુ: ખ અને પ�તાવો લા�યા. 
તેમણે માI એક જ નકાર? છે kણે cાર?ય તેન ેનકાર� નહ� પરંl ુ�વેhછાએ તેન ેમાટ? વધ�તભંે જ�ુ ં
પડશે. તે બહાર ગયો અને કડ�ુ ંરડ�ો. 

3. રાIે અને બધા એકલા તે પાપ માટ? પોતાના વલણ વા�તિવકતા સાથે સામનો કરવો પડ�ો છે. તે 
પીટરની RGયાઓ કરતા વ& ુહતી k પીટરને �ુઃખી કર? છે. અ�વીકારના તેમના શ^દો ફHત પોતાના 
�દયની ©�થિતને જ છતી કર� રxા હતા. તેમણે પણ, પાપ મા ંક�પના કરવામા ંઆવી હતી. Gોસમા ં
જતા એકના 4ેમ િસવાય પીટરને ખબર હતી ક? તેન ેકોઈ p©ુHત નથી. 
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4. િન, શકંપણ,ે પીતરએ ઈ*એુ ક�ુ ંહl ુ ંતે શ^દો યાદ કરાવે છે (મે�� ુ26:41) �યાર? તેમને િશzયો 
Íઘ ેછે: "_____________________________________________________________________ 

_______________________________." પછ� તેમણ ેઉમે�ુ,̄ "____________________________." 

ભગવાન પીટરની ઇhછા સાર� કરવાની ઇhછા ધરાવે છે, પણ તે પણ �ણતો હતો લાલચની શ©Hત 
ઈ*એુ પીતરને પણ ક�ુ ંહl ુ ંક? તેણે તેના માટ? 4ાથ�ના કર� હતી ક? તેમનો િવsાસ િનzફળ જશે. 
પીતરને �ુ: ખ અને શરમની આ રાIે પીતરને કઈ તાકાત આપવામા ંઆવી હોઈ શક?, ક?મ ક? તે 
�ણતો હતો ક? ઈ*એુ એવી 4ાથ�ના કર� હતી ક? તેની Ãoા િનzફળ જશે? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

��: 

1. પોતાના શ^દો અને RGયા *ધુી માLલક� કરવી તે p�ુક?લ છે �યાર? તે ખો�ંુ ક�ુ ̄હોવા_ુ ં�વીકારવા_ુ ં
માગ કર? છે ક? kણે cાર?ય શc નથી લાZ�ુ.ં પીટરની kમ અમાર� ઘોષણા કદાચ બની શક? ક?, 
"જો દર?ક �ય©Hત _________________________ કરશે તો પણ ;ુ ંcાર?ય નહ� કર�શ!" તમે ખાલી 
જZયા ભરો છો "જો દર?ક �ય©Hતએ તમારા િવશે અપમાનજનક RટMપણીઓ કર� હોય તો પણ ;ુ ંકદ� 
નRહ કeંુ!" "જો દર?ક �ય©Hત ખરાબ વાતને બોસ કહ?તો હોય, તો ;ુ ંcાર?ય નહ� કeંુ!" જો દર?ક 
�ય©Hતએ કર પર િવsાસઘાત કય§ હોય તો પણ ;ુ ંcાર?ય નહ� કeંુ! " 

2. હમણા ંતમારા િવચારો �ુ ંિવચાર? છે? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તે p�ુક?લ હોઈ શક? છે પરંl ુતમે �ુ ંકરશો તે માનતા નથી તે 6યાનમા ંલેવા સમય કાઢો: 
 

 એ.  તમારા માટ? કંઈક છે k તમે ક�ુ ̄છે તે �વીકારો. Kણ રાહત. 
 બી. લોકો કોણ હતા? આ શ^દો �ુ ંકહ?વામા ંઆ�યા હતા? _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 સી. પRરણામ �ુ ંહતા? __________________________________________________________ 

 ડ�. તમાર� 4િતRGયા �ુ ંહતી �યાર? તમે ક�ુ ંહl ુ ંક? તમે cાર?ય નહ� કરો છો? ______________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

H�=шVN�: આ વાતા� અમને કંઈક ક? kનાથી આપણે આપણી �તને માફ કર�ુ ંઅશc છે અથવા 

કંઈક k અમે માનીએ છ�એ ક? ભગવાન cાર?ય માફ ન કર?, અમને છોડ� દ?વાનો `ત નથી. 2 કોર�થી 7:10 
આપણા દર?કને ઈsરના *વુાતા� આપે છે! "... ઈsર� કાયદા અ_સુાર _____________________________  

_________________________________________________________________________________માટ?.
" ખાતર� કરો ક? તમે આ પેસેજને અય ઇડ?Hસ કાડ� પર નbધી રાખો અને તેને તમાર� મેમર� બ}કમા ંpકૂો. 
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પ�તાવો તારણ અને સારા �વા��ય તરફ દોર� �ય છે! ઈsર�ય �ુઃખથી ભગવાન અમને Kમા તેમના શ^દ 
બોલે છે અને અવરોધ લાબંા સમય *ધુી અમને ભગવાન અલગ કર� શકો છો અને તે અમે ખો�ંુ છે. 
 


�)2��: 4| ુઈ*,ુ એમ માન�ુ ંઅઘeંુ છે ક? પીટરની kમ ;ુ ંતમને cાર?ય નકાર�શ નહ�. ;ુ ંમા_ુ ં< ંક? ;ુ ં

તે cાર?ય નહ� કeંુ. પરંl ુજો ;ુ ંમારા પોતાના aવન પર 4ામાLણકપણે જો½ <,ં તો ;ુ ં�tુ ં< ંક? મ} તમાર� 
િવeુo િવચાર, શ^દ અને કાય�મા ંપાપ ક�ુ ̄છે. મને ખબર છે ક? મ} અય લોકો સામે તમાર� નકાર કય§ છે, 

ખાસ કર�ને �યાર? મને તેમની પાસેથી �વી�ૃિત અને મ�ૂંર� મળ� હોય મને માફ, ભગવાન ઇ* ુ;ુ ંફHત 
પ�તાવો કર� અને તમારા વચનમા ંિવsાસ કર� શ�ંુ < ંક?, "ઈsર�ય �ુઃખથી p©ુHત મળે છે." માર� તર��ુ ં
આQમાને lMૃત કરો ક? k તમારા સÓણોથી પીવાને બદલે આ �ુિનયાની વ�lઓુથી પીવે છે. 4ેમના તમારા 
દ?ખાવ માટ? આભાર ક? k મને માફ કર? છે અને મને બધા અયાયથી �oુ કર? છે.___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 તેમની કચડ� નાખ! 
 

 

પ'-� 

 

વ�lઓુ �બૂ જ ઝડપથી થાય શd ક�ુ ̄pુ̈ ય યાજકો અને લોકોના વડ�લો ઈ*નેુ મરણ પા�યા. હ?રોદ ઈ*નેુ 
કોઈ ��ુ કરવા માગતો હતો. અને િપલાતે તેને છોડા�યો હતો. આ માણસ kને L��ત, દ?વનો દ�કરો, 
ય;Rૂદઓનો રા� કહ? છે, તેની સાથે કોઈ સબંધં નથી. 
 

�ુ¨યાત ક?દ� k દ?ખાય છે તે જોવા માટ? ખાતર� કરો તે કોણ છે? તે cાથંી આ�યા? તેણે �ુ ંક�ુ ̄છે? તે 
kલમા ંછે? આ બધામા ંતેનો �ુ ંભાગ છે? આ માણસને �બૂ ઝડપથી કાઢ� નાખો નહ�. તેના 4કાશન પર 
6યાન આપો અને પછ� તમાર� પોતાની િવચારણા કરો. આપણે આ માણસને �છૂ�ુ ંછે તે જ 4�ો �છૂવા 
જોઈએ: ;ુ ંકોણ <?ં મ} �ુ ંક�ુ ̄છે? આ બધામા ંમારો ભાગ �ુ ંછે? 

 

k લોકો ઇ* ુમાયા� ગયા હતા તે િસવાય બધામા ં�બૂ જ અિનિ¹તતા અ©�તQવમા ંહતી. તેઓ �ણતા હતા 
ક? તેઓ �ુ ંઇhછતા હતા અને િપલાતે ઈ*નેુ વધ�તભં ેજવામા ંઆ�યા ંQયા ં*ધુી ફર� વળવાની ના પાડ� 
હતી. 
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 તેમની કચડ� નાખ! 
 

 

પ�6 X 

 

��� � 
 

પ'-�: પાઠ 5 મા ંઆપણે પીટરની અ�વીકાર િવશે શી¨યા અને તે હક�કત પર ક?વી ર�તે રડ�ા હતા ક? 

તેમણે તેના ભગવાનને નકાર� કાઢµા પરંl ુ�ુડાહ, kણે તેને દગો દ�ધો હતો તે �ુ ંથ�ુ?ં છે�લા અમે તેમને 
િવશે સાભં��ુ ંહl ુ ં�યાર? તેમણે ¢ુબંન સાથે ગાડ�નમા ંઈ*નેુ દગો કય§ હતો. ફHત મા�થી જ નbધે છે ક? 
�ુડાસને �ુ ંથ�ુ.ં (નbધ: મા ંસેટ ��કુનો સLંKMત ¨યાલ પણ છે 4ેRરતોના ં�ૃQયો 1: 15-20.) 

 

 <પ=�: વાચંો મા�થી 27: 1-10. 
 

• �ુડાસ �ુ ં�વીકા�ુ?̄ 

• તેમના સાથીઓનો 4િતભાવ �ુ ંહતો? 

• �ુડાસ �ુ ંRGયા કર? છે? 

 

к �: 
1. pુ̈ ય યાજકો અને વડ�લો (�લોક 1) નો િનણ�ય �ુ ંકહ?વામા ંઆવે છે? _______________________ 

2. તેથી તેઓ _____________________________________ તેમને અને તેમને �ૂર લઈ ગયા અને 
________________________ પર તેમને ________________ ___________________ (�લોક 2). 

3. �ુડાસ, િવsાસઘાતી  ને શા માટ? આ¹ય� છે(�લોક 3 એ)? _________________________________ 

4. તેમણે તેમના મગજમા ંફ?રફાર કય§ તેણે �ુ ંક�ુ?̄ ____________________________ (�લોક 3 બી) 

તે કોને પાછો મોક�યો? ___________________________________________________________ 

5. �ુડાસ તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 4 એ)? __________________________________________________ 

6. દ?ખીતી ર�તે, pુ̈ ય યાજકો અને વડ�લો ઈ*નુી �ુડાહના િવsાસઘાતની જવાબદાર� લેશે નહ�. તેઓ 
�ુ ંજવાબ આMયો? _______________________________________________________________ 

7. �ુડાસ �ુ ંકર? છે (�લોક 5)? 

એ. _______________________________________________________________ 

બી. _______________________________________________________________ 

સી. _______________________________________________________________ 
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8. pુ̈ ય પાદર�ઓ નાણા ંસાથે છોડ� હતી અને તે સાથે �ુ ંકર�ુ ંતે નn� કરવા માટ? જdર� છે પૈસા શા 
માટ? ભડંારમા ંpકૂવા સKમ ન હતા (�લોક 6)? _________________________________________ 

9. �eુુષોએ નાણાનંો ઉપયોગ ક?વી ર�તે કય§ (�લોક 7)? ____________________________________ 

10. કહ?વાતા દફન �થળ �ુ ંછે (�લોક 8)? ________________________________________________ 

11. બીa એક ભિવzયવાણી મે�� ુ27: 9-10 મા ં�રૂ� થઈ. િયમ́યાએ �ુ ંક�ુ?ં ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


?�@ABA: 
1. �ુડાસ એક માણસ હતો, k ઈ*નુી વાત સાચી હોવા_ુ ંમાનતા હતા. તે માનતા હતા ક? ઇ* ુમસીહ 

છે, k વચન આપેgુ ંછે, પણ તે અય ઘણા ય;દુ�ઓની kમ માનતા હતા ક? મસીહ રાજિવ¡ તર�ક? 
રાજ કરશે અને �ુલમી રોમન સરકારનો નાશ કરશે. ઇ* ુએક ધરતી_ુ ંરા�ય �થાપના જો, �ુડાસ 
રા�ય `દર એક નbધપાI ©�થિત હો�ડ ઉhચ આશા હતી. ઈ*,ુ જોક?, એક અલગ રા�ય, આ 
જગતનો નથી, એક રા�ય િવષે વાત કર� હતી. 

2. અમે £હોન 12: 4-6 મા ં�ુડાસની અય LચI મેળવો. �ુડાસએ ક?ટલાક �યવસાયની �ુશળતા 
દશા�વી હોવી જોઈએ કારણ ક? તેમને િશzયો માટ? ખ�નચી તર�ક? િનમtકૂ કરવામા ંઆવી હતી. આ 
પ©ંHતઓ �ુડાહના �દય અને પાI િવશે �ુ ં4ગટ કર? છે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તે ઉદાસી LચI છે. �ુડાસએ ઈ* ુઅને ઈ*નેુ દગો કય§ �ુડાસની પોતાની pQૃ� ુઆQમહQયા હતી. તે 
પોતાના ઝાડ પરથી લટકા�યો, એક ઝાડ ક? k કોઈ માફ� ન આપે. એક ચોર અને દંભી, aવનાર 
અને િવsાસઘાતી તર�ક? તેમ_ુ ંaવન શાsત aવનની આશાથી ભર�રૂ ન હl ુ,ં પણ તે બધી આશા 
અને �વMનના aવનનો �વભાવ હતો k બી�ઓની નજરમા ંતેને મહાન બનાવશે. કોઈ આશા 
વગર, કોઈ પ�તાવો, અને કોઈ માફ� તેમણ ેશાsત અધોગિત િન�દા pQૃ� ુપા�યા હતા. 

4. પીટર અને �ુડાસ વhચનેા તફાવતો િવશે થોડો સમય લાગે છે. દર?ક માણસ ઇ* ુિવષે �ુ ંમાને છે, 

તે કોણ હતો અને શા માટ? આ�યા?  

 

  ���2    પ�G 

 

મે�� ુ16: 15-16 

 

 

£હોન 6:68 

 

£હોન 6:69  
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  ���2    ,̀^�  

 

£હોન 6:63-64 

 

 

£હોન 6:70-71 

 

 

£હોન 8:44-47 

 

 

£હોન 12:6 

 

 

'M��Nш�: ફર�થી 2 કોર�થી 7:10 ની સમીKા કરવા માટ? સમય કાઢો. પીટર અને �ુડાસ વhચેના ં

તફાવતો િવશે આ શ^દો આપણને �ુ ંકહ? છે? તેઓ ઈ* ુસાથેના 4Qયેક સબંધં િવશે �ુ ંજણાવે છે? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


�)2��: પીતરની kમ 4|,ુ ;ુ ં�હ?ર કeંુ < ંક?, "તમાર� પાસે શાsત aવનના શ^દો છે." તમારા પિવI 

આQમાએ મને Ãoા રાખવાની Ãoા આપી છે અને �ણો છો ક? તમે ઇ*,ુ ઈsરના પિવI ઈsર છો. પીટરની 
kમ, ;ુ ંઆશા સાથે aવી રxો < ંઅને �હ?ર કeંુ <,ં "તમે L��ત છો, aવતા દ?વનો દ�કરો છો." પીતરની 
kમ, મારા �વગ�ય િપતા 	ારા આ મને �હ?ર કરવામા ંઆ��ુ ંછે. આ શ^દો મને �ુ ંRદલાસો આપે છે! ;ુ ં
�tુ ં< ંક? મારા બધા �ુzટ િવચારો અને ઉÕેશો હોવા છતા ં;ુ ં�ુ ંકeંુ < ંઅને ક;ુ ં<,ં ભલે ગમે તે હોય, મને 
ખબર છે ક? ;ુ ંaવી અને માફ કeંુ <.ં તમે એકલા જ માર� આભાર અને 4શસંા આપો છો. ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

��� ; 

 

પ'-�: ઈ* ુઅસ અને સનાહ?È�નના સiયો પહ?લા ંતેમની �છૂપરછ �ણૂ� કર�. તે બÖા, હાસંી ઉડાવેલા, 

`ધ dપે, É ૂcંા, અને કોઈ રન નbધાયો નહ�. સાKીઓએ તેને લગતા ખોટા �રુાવા આMયા. તેના પર િનદ§ષ 
હોવાનો આરોપ pકૂવામા ંઆ�યો હતો અને pQૃ�નુા લાયક તર�ક? િન�દા કરવામા ંઆવી હતી. સવાર? વહ?લી 
સવાર?, દર?ક સભામા,ં સમU સાનહ?È�ન સRહત, િનણ�ય લવેામા ંઆ�યો (માક� 15: 1). તેઓએ ઈ*નેુ 
બાTMત�મા આMયા, તેને �ૂર દોર� ગયો અને તેને િપલાતને સbMયો (એલk 23: 1). તÕન સભંવતઃ તે આ 
=ાસફર દરિમયાન જ હતો k ઈ*એુ પીટર પર જો�ુ ંkણે તેને નકાર� દ�ધો હતો. 
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6યાનમા ંરાખો ક? તમે વાhં�ુ ંછે ક? ઈ* ુઆખી રાત છે અને િનઃશકંપણે આ િવનોદ =ાયલમા ંભગેા થયેલા 
તમામ Iાસથી નબળા. તે યdશાલેમના દLKણપિ¹મ �ણૂામા ંઉપલા ખડંથી પગથી pસુાફર� કર? છે, �યા ં
પા�ખાપવ� ભોજન ખાવામા ંઆવે છે, તે શહ?રની બહાર ગેથસેમાને જવા માટ? ઉ¡ર�વૂ�ના �ણૂે છે. સૈિનકોએ 
તેને ધરપકડ કર� તેને શહ?રના દLKણપિ¹મ 4દ?શમા ંકાયાફાસના િનવાસ�થાનમા ંલા�યા, kણે પછ� ઈ*નેુ 
િપલાતના મહ?લમા ંમોક�યો. 
 

અમે ચાg ુરાખવા પહ?લા ંએક વ& ુLબ��ુ ચાર ગો�પે�સમાથંી દર?ક (મે��,ુ માક� , gકુ અને યોહાન) ઈ*નુા 
=ાયલના ભાગો, તેમની �ુઃખ અને તેમની pQૃ�નુો સમાવેશ થાય છે. યાદ રાખો ક? દર?ક *વુાતા� લેખક �ુદ� 
�ુદ� 4ેKકો *ધુી પહbચવા માટ? લખે છે kથી 4Qયેક �યRકતના ��ુતકમા ંતેમણે �ુ ંલ¨�ુ ંહl ુ ંતે માટ? 
અલગ હ?l ુહતો. અમે gકુ �કુ ઓફમા ંઅમાeંુ અiયાસ ચાg ુરાખી�ુ.ં 
 

 <પ=�: વાચંો gકુ 23: 1-7. 

 • ઈ*નેુ cા ંમોક�યો હતો? 

 • આKેપો �ુ ંહતા? 

 • િપલાતનો િનzકષ� �ુ ંહતો? 

 

к �:  
1. એસે�બલી ઈ* ુcા ંલઇ (�લોક 1)? _________________________________________________ 

2. ઇ*નુા સમયમા ં26 એ.ડ�.થી 36 એ.ડ�. *ધુી પીડ�ટ રોમન ગવન�ર હતા. તેમના િવશે ઘtુ ં�×�ુ ં
નથી પરંl ુઅમે �ણીએ છ�એ ક? રોમમા ંય;Rૂદયામા ંશાસન કરવાની િન�©ુHત કોઈ �થાન નથી 
હોતી. અમે પણ �ણીએ છ�એ ક? જો પીલાતની રાજક�ય કારRકદØ જોખમી થઈ શક? તો તેના 
અિધકારKેIમા ં;�ુલડો ફાટ� નીકળશે. તે 6યાનમા ંરાખીને, ચાલો ચાg ુરાખીએ ... 

3. ઈ* ુસામે દોષારોપણ કરવામા ંઆ��ુ ંહl ુ ંતેઓ �ુ ંદાવો કય§ હતો (�લોક 2)? 

એ. _____________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________ 
સી. _____________________________________________________ 

4. િપલાતે �ુ ંઈ*નેુ �છૂ�ુ ં(�લોક 3)? __________________________________________________ 

અને, ઈ*એુ ક�ુ,ં ________________________________________________________________ 

5. િપલાતે ઈ*નુા આરોપીઓને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 4)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



66 

 

6. ભીડ આUહ રાખ ેછે (�લોક 5)? ____________________________________________________  

__________________________________________આ 4દ?શ િપલાતના અિધકારKેIમા ંહતો. 
7. હવે, િપલાતે �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ (�લોક 6)? _____________________________________________ 

8. િપલાતે આ �ુઃખ બહાર કાઢ�ુ ંહl ુ.ં ઈ* ુહ?ઠળ હતી ___________________________________ 

આપણે �ણીએ છ�એ ક? ઈ*નેુ 4થમ અ�ાસમા ંલઈ જવામા ંઆ�યો હતો અને પછ� ક�ફાસને 
મોકલવામા ંઆ�યો હતો. કાયાફાસ સાથે એકI થયેલા લોકોએ નn� ક�ુ ̄હl ુ ંક? ઈ* ુઈsરના 
િન�દાથી pQૃ� ુપામશે, કારણ ક? તે kનો દાવો કર? છે. pુ̈ ય યાજકો અને અય અિધકાર�ઓને તેને 
ચલાવવાનો અિધકાર ન હતો તેથી તેઓએ તેન ેિપલાતને સbMયો. ��કુ એ એકમાI લેખક છે ક? k 
િપલાતે ઈ* ુસાથે 4થમ વખત એકાઉટર કયા� પછ� તેને Rહરોદને મોક�યો. 

9. મોટ? ભાગ,ે હ?રોદ પા�ખા પવ�ની ઉજવણી કરવા માટ? ગાલીલની pલુાકાત લેતો હતો. તેના શાહ� 
મહ?લ યdશાલેમના પિ¹મ ભાગમા ંકાયાફાસના ઘરથી �ૂર ન હતો. 
 એ. હ?રોદ? ઈ*નેુ �ુ ંક�ુ ં(�લોક 8 ક)? ______________________________________________ 

 બી. શા માટ? (�લોક 8 બી)? ______________________________________________________ 

 સી. શા માટ? (�લોક 8 સી)? ______________________________________________________ 

10. �લોક 9: હ?રોડ _____________________________________________________________ 

પરંl ુઈ* ુ________________________________________________________________ 

11. �લોક 10: pુ̈ ય પાદર�ઓ અને િશKકો ___________________________________________ 

12. લમ 11: હ?રોડ અને તેના સૈિનકો ________________________________________________ 

�લોક 11 બી: તેઓ _____________________________ અને તેમને પાછા મોક�યા ___________ 

13. �લોક 12 થી હ?રોદ અને િપલાત વhચેના સબંધં િવશે આપણે �ુ ંશી¨યા?_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� > 

 


?�@ABA:  
1. ઇ* ુસાથે �ુ ંકર�ુ ંતે કોઈ �ણlુ ંન હl ુ.ં k લોકો તેન ેમાર� નાખવા ઇhછતા હતા તેમને સ¡ા 

નહોતી. kની પાસે સ¡ા હતી તેને કોઈ દોષ મળતો ન હતો અને તેણ ેતેને pQૃ�દંુડ આપવાનો કોઈ 
કારણ ન જોયો. કોઈ મદદ ન કર� શક? પરંl ુ4� �છેૂ છે: મ} ઈ* ુસાથે �ુ ંક�ુ ̄છે? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

જો ;ુ ંતેને માર� નાખવા મા\ં ુ<,ં તો �ુ ં;ુ ંતે કર�શ ... 
એ . તે કોણ હોવાનો દાવો કર? છે? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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બી. તેમના આpલૂ ઉપદ?શો ક? k મને પ�તાવો કરવા માટ? કહ? છે? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

સી. તે મારા aવનમા ંએક ચીRડયાપtુ ંછે k મને પીડાદાયક રાખે છે? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

ફર�થી, મ} ઈ* ુસાથે �ુ ંક�ુ ̄છે? _____________________________________________________ 

 

2. હ?રોદ ઈ*નેુ જોવા માટ? �બૂ ઉQસાRહત હતા. �ુલ ક?ટલાક ��ુ �©ુHતઓ જોવા માગે છે તેમણ ેઈ* ુ
િવષે સાભં��ુ ંહl ુ ંતેમાથંી, તેમણે ક?ટલાક ચમQકારો જોવાની આશા રાખી હતી. તેના બદલ,ે હ?રોદ 
ઈ*નેુ પણ વાત કરવા નહ� શcા. તેમણે ચોnસપણે કોઈ પણ ચમQકાર કરવા માટ? તેમને િવચાર 
ન હતી અને, મારા િવશે �ુ?ં �ુ ં;ુ ંહ?રોદને ચા;ુ ં<?ં �ુ ં;ુ ંજોઈ શ�ંુ < ંક? ઇ* ુમારા માટ? �ુ ંકરશે? હવે 
મારા માટ? �ુ ંચમQકાર કરવાની જdર છે? નવી નોકર�? ફ?સી કાર? એક હ�Lલ�ગ? એક િવભાવના? ;ુ ં
કદ� ચમQકાર મા\ંુ ં< ંતે પહ?લા ં;ુ ંcાર?ય તેના પર િવsાસ કર�શ? ________________________ 

મને િવsાસ છે ક? ઇ* ુL��ત, મારા ઉoારક અને મારા ર�ડ�મર છે તે માનતા પહ?લા ં;ુ ંઈsરના 
શ©Hતનો ��ુ જોયો < ંતે ;ુ ંક�લૂ કeંુ. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________    

3. ઈ*નુા આKેપો ઝ_નૂી હતા. તેઓ અિવરત હતા કારણ ક? તેઓ તેન ેpતૃ માનતા હતા. ;ુ ંતેમના 
આરોપીઓને ક?વી ર�તે પસદં કeંુ <?ં �ુ ં;ુ ંઈ* ુસાથે \�ુસે <?ં તેમણે મને દો નીચે હતી? �ુ ંતેણ ેk 
ક�ુ ̄તે ક�ુ ̄ન હl ુ?ં શા માટ? તે મને પાગલ બનાવે છે? શા માટ? ;ુ ંતેના િવશે મારા િવચારો 
બદલવાનો ઇકાર કeંુ? �ુ ંતેના કોઇલમા ંમને ફસા�યો છે અને મારા માટ? તેના મહાન 4ેમને 
સમજવા અને �વીકારવા માટ? મને છોડાવશે નહ�? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. હ?રોદ અને તેના સૈિનકોએ તેમની સાથે મ� આવી. તેઓએ ઈ*નુી ઠ?કડ� ઉડાડ� અને ઠ?કડ� ઉડાડ�, 
તેને ભ�ય ઝiભોમા ંઢાકં� દ�ધી, અને પછ� kણે ક�ુ ંક? તે ય;દૂ�ઓનો રા� છે તે પીલાતને ફર� 
પાછો મોક�યો છે. �ુ ં;ુ ંતેન ેમ� કeંુ <?ં �ુ ંઇ* ુમાર� �ુચકાઓ ના ²ચકો છે? �ુ ંતે મારા માટ? 
�બૂ જ સરળ બનાવે છે, તેના િવશે ©�નZધ RટMપણીઓ બનાવવા માટ?, તેને ઉપહાસ અને ઉપહાસ 
કરવા, તેને વ� અપ કરો અને તેને ��ૂ કરતા ંpખૂ�ની kમ �ુઓ અને તેને ઈsરના �Iુ તર�ક? 
માન આપો? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


�)2��: ક�લૂાતમા ંસમય કાઢો ક? તમે ઇ* ુસાથે k ક�ુ ̄તે તમે �ુ ંછે ભગવાનની ન°તાથી અને 

પ�તાવો કર�ને તમાર� વતી �ુઃખ માટ? તેને આભાર માનવા માટ? આવે છે, તેમ છતા ંિપલાત સાથે તમે 
�ણતા હો ક? તમાર? "આ માણસની િવeુo ચાÐ માટ? કોઈ મામલો નથી." ________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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અને પછ�, તમે 1 યોહાન 1: 9 ના શ^દો પર મનન કરો તો, તમારા માટ? ભગવાનની *વુાતા�ને 6યાનથી 
સાભંળો "જો આપણે _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

��� C 

 

પ'-�: ઇ* ુપLલટસ પાછા લેવામા ંઆ�યા હતા. પીલાતના હાથમા ંઆ સમ�યા ફર� હતી. ઇ* ુનામથી 

આ માણસ સાથે તે �ુ ંકરવાના હતા? આપણે �ણીએ છ�એ ક? બી�ઓએ ઈ* ુસાથે �ુ ંક�ુ ̄છે. હવે તે તેના 
પાIને �હ?ર કરવા માટ? િપલાતની વળાકં. 
 

 <પ=�: વાચંો gકુ 23: 13-25. 

• િપલાતે કોની સાથે ભગેા થઈ? 

• ભીડને કોને છોડાવવાની આUહ છે? 

• િપલાતે ઈ* ુસાથે �ુ ંક�ુ?̄ 

• િપલાતનો િનણ�ય �ુ ંહતો? 

 

к �: 
1. પીલાતને એક સાથે બોલાવી (�લોક 13)? _____________________________________________ 

2. તેણે �ુ ંક�ુ?ં 

 એ. �લોક 14 એ: _________________________________________________________ 

 બી. કલમ 14 બી: _________________________________________________________ 

 સી. કલમ 14 સી: _________________________________________________________ 

3. િપલાતે હ?રોદ િવષે �ુ ંક�ુ ં(�લોક 15 એ)? ____________________________________________ 

4. િપલાતે ઈ* ુિવષે �ુ ંક�ુ ં(�લોક 15 બી)? _____________________________________________ 

5. િપલાતે આ �ૂથને �ુ ંક�ુ ંહl ુ ંક? તે �ુ ંકરશે (�લોક 16)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

નbધ: રોમન સ�ઓ એટલી ઘાતક� હતી ક? cાર?ક તેના pQૃ�દંુડ પહ?લા ંક?દ� pQૃ� ુપામશે. આ 
દંડમા ંતીÙ તીºણ અને ચા�કૂ માર� હતી. 

 

�:��પ�: પા�ખાપવ�ના પવ�ની ઉજવણી વખતે એ Rરવાજ હતો ક? ભીડ 	ારા પસદં કરાયેલા એક ક?દ�ને 

Êટો કરવામા ંઆ�યો હતો (મે�� ુ27: 15 એફએફ). મે�� ુ27:17 pજુબ આપણે �ણીએ છ�એ ક? પીલાતે k 
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િવક�પ આMયો છે તે _______________ છોડવા અથવા ________________ છોડવા મા�થી 27:16 અને 
gકુ 23:19 મા ંઆપણ ેબરબસા િવષે �ુ ંશી¨યા? ______________________________________________ 

 

к �: 
1. pુ̈ ય યાજકો અને વડ�લો 	ારા ભીડને સમ�વવામા ંઆવી હતી (મે�� ુ27:20). �યાર? િપલાતે 

�છૂ�ુ ંક? તેમાથંી બમેાથંી કઈ �ય©Hતએ તેને છોડ� દ?વા_ુ ંછે  Qયાર? ભીડનો 4િતભાવ �ુ ંહતો   
(�લોક 21)?_____________________________________________________________________ 

2. પરંl ુgકુ 23:20 આપણને કહ? છે ક? િપલાતે ઈ*નેુ છોડવા માગે છે તો, તેણે �ુ ંક�ુ?̄ ___________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભીડ રાડારાડ  �ુ ંકર? છે(�લોક 21)? _________________________________________________ 

4. =ાયલ મે��મુા ંઆ Lબ��ુ િવશે એક સLંKMત બનાવ બયો છે k બ�ુ.ં મા�થી 27:19 વાચંો �ુ ંથ�ુ?ં 

______________________________________________________________________________ 

સદં?શ �ુ ંકહ? છે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Iીa વખત િપલાતે ભીડની વાત કર� (�લોક 4, 14, 22). તે તેમને �ુ ં�છેૂ છે (gકુ 23:22)? 

______________________________________________________________________________ 

તેમણે ઈ* ુિવષે �ુ ંક�ુ?ં __________________________________________________________ 

6. પરંl ુભીડની માગંણી �ુ ંહતી (�લોક 23)? ____________________________________________ 

7. પીલાતનો `િતમ િનણ�ય �ુ ંહતો (�લોક 23)? _________________________________________ 

8. તેમણે __________________, લોકોની પસદંગી (�લોક 24, 25), અને __________________ ઈ*નેુ 
તેમના ________________ *ધુી પહbચાડ�ા. ______________________________________ 

9. આ સદંભ�મા ંઅમે િપલાત િવશે વ& ુ�ુ ંશી¨યા? 

 એ. માક� 15:15 ___________________________________________________________ 

 બી. યોહાન 19: 12-13 _____________________________________________________ 

 સી. મે�� ુ27: 24-26 ______________________________________________________ 

10. મા ંગવન�રના ંસૈિનકો 	ારા આપણે ઈ*નુા ઉપચાર િવશે �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે મે�� ુ27: 27-31? 

 એ. તેઓ તેને ક?વી ર�તે પહ?ર? છે? _________________________________________________ 

 બી. તેઓ ક?વી ર�તે તેન ે�ુeુપયોગ કય§? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. પછ� છદંો 31 ના શ^દો આવે છે: "પછ� તેઓ __________ તેને �ૂર __________________ તેમને." 
યશાયાહ 4બોધક યશાયાહ યશાયાહ 53: 7 મા ંઈ* ુિવષે બોલે છે. 4બોધક �ુ ંકહ? છે? "એ હતો 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.” 
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��� P 

 

�M��Nш�: k �ય©Hતને હમણા ંજ બડં અને હQયા માટ? તેની સ�માથંી pHુત કરવામા ંઆ�યો હતો તે 

ક?દ� પર 4િતLબ�Lબત કરવા માટ? કોઈ સમય લીધા િવના ઉQકટ વાતા� સાથે ચાg ુરાખવા માટ? �બૂ જ સરળ 
હશે. મે�� ુએક �ુ¨યાત ક?દ� તર�ક? બા^સ� ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 

અમે િપલાતના ચહ?રામા ંઉભા રહ?લા ભીડને સાભંળ� શક�એ, "તેને વધ�તભં પર જડો! તેને કતલ કરો! 
"દ?ખીતી ર�તે, બરબાસ kલમા ંરાખવામા ંઆવેલા kલમા ં4ેટોર�યમ માટ? એટલો નaક હતો ક? બરબાસે 
ભીડના અવાજ અને ચીસો સાભંળ� હશે. તે િપલાતે �છેૂલા 4�ો સાભં�યા ન હતા, પણ એક Kણ માટ? 
ક�પના કરો ક? તે �ુ ંહોત. તે રાજ{ોહ અને હQયા માટ? એક ક?દ� હતો. pQૃ� ુતેમની સ� હોત. 
 

િપલાતે 4� �છૂµો: "બેમાથંી તમે મને કહો છો ક? ;ુ ંતને pHુત કeંુ?" પછ� ભીડ "બરબાદા!" પાછો 
બોલા�યો. િપલાતે �છૂ�ુ,ં "પછ� ;ુ ં�ુ ંકeંુ? "અને ટોળાએ પોકાર કય§," તેને વધ�તભં પર જડો! "અને પછ�, 
િપલાતે �છૂ�ુ ંહોત," શા માટ?? તેમણે �ુ ં\નુો કય§ છે? "અને તેઓ બધા મોટ?થી *Iૂોhચાર કયા� હશે," તેને 
વધ�તભં પર જ�ુ!ં " 

એક Kણ લો અને પોતાને kલમા ંજોવો. તમે બર^બાસ છો. હવે તે અKરોને તમે k સાભંળો છો તે વાચંો. 
તમાeંુ નામ બદલ�ુ,ં અને જો તમે આ વાચંતા �ી છો, તો સવ�સામાય "તેણી" માટ? "તેન"ે આપો. 
 

• તમે �ુ ંિવચાર� રxા છે? __________________________________________________________ 

• તમાર? �ુ ંથવા_ુ ંછે? ______________________________________________________________ 

• તમે �ણો છો ક? તમને તમારા \નુા માટ? સ� કરવામા ંઆવશે અને તમે �ણો છો ક? સ� pQૃ� ુ
છ! 

 

ક?ટલાક Kણો લો અને તમારા 4િતLબ�બ ચાg ુરાખો. ક�પના કરો ક? બર^બાસે �ુ ંિવચા�ુ ̄હોત ક? �યાર? 
kલર આવીને તેને ક�ુ ંક? તેને kલમાથંી છોડવામા ંઆ�યો છે અને લોકો ઇhછે છે ક? ઈ*નેુ વધ�તભંે 
જડવામા ંઆવશે. ક�પી લાગે છે? બર^બાએ તેના અવેa તર�ક? ઈ*નુો 4થમ અ_ભુવ કય§ ઈ* ુતેમના 
પાપો માટ? અને સમU િવsના પાપો માટ? અવેa બLલદાન હl ુ.ં 
 

ઇસાઇઆહ 4બોધક યશાયાહ ઇસાઇઆહ 53: 4-5 મા ંઆપણા અવેa તર�ક? ઈ*નુી વાત કર? છે. આ 
પ©ંHતઓ લખો અને શીખવો ક? ક?વી ર�તે ઈ*એુ તમારા અને તમારા માટ? તેમના aવન અવેa: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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હા, ઈ*એુ આપણા િનબ�ળતાને લીઘાવી અને આપણા �ુ: ખને લીધે તેમણે અમારા ઉ�લઘંન માટ? વ�ધેલા 
કરવામા ંઆવી હતી, તેમણે અમારા અયાય માટ? કચડ� હતી; અમને k શાિંત અપાવતી હતી તે તેના પર 
હતી, અને તેના ઘા 	ારા આપણે સાજો થઈ ગયા છ�એ. 
 

એકવાર તેમને છોડ�ા પછ� અમે �ણતા નથી ક? બરબાસે �ુ ંક�ુ.̄ તેમણ ેક?ટલાક <પાયેલા જZયાએ એક 
`તર પર ઊભા છે અને ઈ* ુ�ુઓ, તેમના �થાને વધ�તભં હતી k એક, એક Gોસ પર લટકાવવામા?ં �ુ ં
તેમણે આ શ^દો કxા, "તે મારા �થાને pQૃ� ુપા�યો છે? �ુ ંતે કોઈ િવચાર હતો ક? ઈ*એુ કોઈ ખો�ંુ ક�ુ ̄નથી 
ક? તે ઈsરના �Iુ હતા? એમા ંકોઈ ફરક પડ�ો હોત? અલબ¡, આપણે આ 4�ોના જવાબને �ણતા નથી, 
પરંl ુઆપણ ેક�પના કર� શક�એ ક? તેના aવનમા ંપા< ંમેળવવા_ુ ંતે �ુ ંહl ુ.ં અને, તે રાIે તે cા ંગયો? 

તેમણે પોતાના 4કાશન િવશે કોને ક�ુ?ં 

 

kમ બરબાસને તેના |તૂકાળની િશKા અને િન�દાથી pHુત કરવામા ંઆ�યા હતા, તેમ તમે અને ;ુ ંપણ 
અમારા |તૂકાળથી pHુત થઈ ગયા છ�એ. અમે મફત *યુો¾જત કરવામા ંઆવી છે હવે અમે આશા સાથે 
ભરવામા ંઆવેલા નવા aવન અને ભાિવ, મરણો¡ર aવનમા ંતેમની સાથે ભિવzયમા ંaવવા માટ? pHુત 
છ�એ! કારણ ક? ઇ*એુ આપેલા સ�ને લીધે અમે િપતાની આગળ ઊભા રહ�એ છ�એ, પરંl ુતેના શ^દ k 
આપણને માફ કર? છે તે કહ? છે. હવે બધા *Xૃzટમા ંક�ુ ંનથી, k દ?વના 4ેમથી આપણને �ુદા પાડ? છે, k 
આપણા 4| ુઈ* ુL��તમા ંછે (રોમનો 8:39). 
 

��પa�� 
D�: તમે અને મને અમાર� kલમાથંી pHુત કરવામા ંઆ�યા છે કારણ ક? ઈ* ુઆપણા 

�થાન પર pQૃ� ુપા�યા હતા.  
 

1. ;ુ ં�ુ ંકરવા �½ <?ં મારા aવનમા ં�ુ ંફરક છે ક? મને છોડવામા ંઆ�યો છે? �ુ ં;ુ ંમાર� �વતIંતાને 
ઉજવણી કરવા જઈ રxો <?ં �ુ ં;ુ ંઆ િવશે |લૂી જઇ રxો < ંઅને હમેંશા ંaવવા_ુ ંચાg ુરા�ુ ં<?ં 

માર� �વતIંતાની જવાબદાર� �ુ ંછે? ;ુ ંpQૃ� ુભાગી! 
2. ;ુ ંમારા �થાને pQૃ� ુપામેલા �ય©Hતને �ણવા મા\ં ુ<.ં ;ુ ંતેને 	ારા �ણવા માટ? જઈ રxો < ં... 

 
એ.  ___________________________________________________________________ 

બી.  __________________________________________________________________ 
સી. ___________________________________________________________________ 
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 ?પ��, ����� ��b к� 
 

 

પ'-� 

 

િપલાતે ઈ*નેુ વધ�તભં પર �ુલમ \�ુયા�. આ {�ય પીલાતની ¢કુાદોની બેઠક પરથી પસાર થાય છે k 
ગ^બાથાને ક��વેર� તર�ક? કહ? છે. િપલાતે �ણી લી&ુ ંક? ઈ*નુી િનદ§ષતા હa *ધુી ભીડના ધમક�ઓ અને 
તેનાથી િવપર�ત Ú	ધામા ંરહ� હતી, kથી તેણે આખા અ©Zન પર�Kાના હાથ ધોયા, પોતે એક િનદ§ષ 
માણસના રHતના િનદ§ષ �હ?ર ક�ુ.̄ 
 

કોઈ મદદ કર� શકતો નથી, પરંl ુ�યિથત માણસની ધાકમા ં4ાથ�ના કર? છે, "િપતા, તેઓને માફ કરો, કારણ 
ક? તેઓ �ણ ેનથી ક? તેઓ �ુ ંકર? છે." તોપણ આ 4થમ શ^દો છે k ઈ* ુબોલ ેછે. અને Qયા ંવ& ુછે તમને 
ઈ* ુઅને બી� એક Gોસ પર ચોરોમાથંી એક વhચેના સવંાદને 6યાન�વૂ�ક સાભંળવા 4ોQસાRહત કરવામા ં
આવે છે. ઈ* ુ�વગ�મા ંએક માણસ_ુ ં�વાગત કર� રxા છે, પણ Gોસની આસપાસ લટકાવેલા લોકો તેન ે
મ�ક અને ઉપહાસ કર� રxા ંછે. 
 

kઓ તેન ેિધnારતા હતા તે માનતા હતા ક? જો ઈ* ુGોસમાથંી નીચે ઉતર? તો તે સાLબત કરશે ક? તે L��ત 
હતો. ઈ* ુpQૃ� ુપા�યા Qયા ં*ધુી તે Gોસ પર રહ?તો હતો, તેમ છતા,ં તે L��ત, L��ત, મસીહ માટ?નો `િતમ 
હ?l ુહતો. તેમ_ુ ંમરણ તે છે k આપણને હમેંશ માટ? તેમની સાથે અનતંaવન આપે છે! 
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પ�6 S 

 

��� � 
 

પ'-�: ઈ*નુા aવન દર�યાન લોકો તેન ેમાર� નાખવા માગ ેછે. મે�� ુ2: 2 મા ં�વૂ�માથંી માગી 

યdશાલેમમા ંઆવીને �છેૂ છે, "તે cા ંછે k ય;દૂ�ઓનો રા� થયો છે?" તેઓ આ રા�ને શોધી રxા હતા તે 
ધરતી_ુ ંરા� ન હl ુ ં(£હોન 18:36) પરંl ુએક k L��ત, મસીહ તર�ક? આ�યા હતા, k 4બોધકોએ ભા¨�ુ ં
હl ુ ંતે આવશે. k ય;દુ� લોકો રાહ જોતા હતા તે રા�, તે રા� હતો kમને તેઓ માનતા હતા ક? 
ઈ±ાએલમા ંરાજ કરશે અને રોમની સ¡ામાથંી તેઓને pHુત કરશે. તેથી, માગીઓ યdશાલેમમા ંય;દુ�ઓના 
જમેલા રા�ની ઉપાસના કરવા માટ? ઉQસાRહત થયા હતા. પરંl ુરા� હ?રોદ એ સમાચારની 4િતRGયા આપે 
છે ક? મસીહ, ય;દૂ�ઓનો આ રા�, જ�યો હતો (મે�� ુ2: 3, 8, 13 બી, 16)? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

જહોન 1:49 મા ંનાથાનીયેલએ ઘોષણાQમક ઘોષણા કર�. તેમણે ઈ* ુિવષે �ુ ંક�ુ?ં ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 <પ=�: વાચંો £હોન 18: 33-19: 16. 
 

к �: 
1. ઈ* ુઇ±ાએલનો રા� હતો! હવે રોમન ગવન�ર પીલાત, ઈ*નેુ આ 4� �છેૂ છે ક? ય;દુ�ઓએ 

ધમ�િનરપેK હોવા_ુ ં�હ?ર ક�ુ ̄હl ુ ંઅને pQૃ� ુ	ારા સ� કર� હતી. 4� �ુ ંહતો (જહોન 18:33)? 

______________________________________________________________________________ 

2. મા ંતેમના સા°ા�ય િવષે �ુ ંકહ? છે �લોક 36? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પછ� િપલાતે ક�ુ,ં "તમે પછ� __________________ (�લોક 37)!" 

 ઇ. ઈ*એુ જવાબ આMયો, "તમે કહો છો ક? ;ુ ંએક < ં________________________________ 

 બી. ઇ* ુપીલાતને કહ? છે ક? તે એક રા� તર�ક? આ�યો હતો kથી તે સાKી આપી શક? _______ 

 સી. �લોક મા ં38 પીલાત લોકો હ�ુ પણ આk �છૂો ક? એક 4� �છૂવામા:ં ________________ 

4. �લોક મા ં38 િપલાત ય;દૂ�ઓ બહાર ગયા અને ક�ુ,ં “__________________________________” 
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5. િપલાતના સૈિનકોએ પણ �બંલી ઝiભોમા ંરા� તર�ક? તેને ઘડાવીને અને કાટંાનો તાજ બાધંવા 
અને તેને ક�ુ ંક?, ___________________________________________________ (જહોન 19: 3) 

6. ફર�થી િપલાતે ય;દુ�ઓ (�લોક 4) પહ?લા ંઆવે છે અને કહ? છે,____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. pુ̈ ય યાજકો અને તેમના અિધકાર�ઓએ જો�ુ ંક? �ંબલી ઝiભો પહ?ર?લો હતો અને તેઓએ કાટંાનો 
pગુટ પહ?ય§ હતો.”_________________________________________________________” 

8. �લોક 6 બી: િપલાતે આUહ કય§ છે:”____________________________________________” 
9. પરંl ુય;દૂ�ઓ િપલાતના સવેંદનશીલ �થળ મ�યા તેઓ મા ં�ુ ંપોકાર હતી �લોક 12? _________ 

______________________________________________________________________________ 

10. િપલાત ઈ*નેુ બહાર લા�યો. તેમણે ¢કુાદો બેઠક પર બસેે છે અને કહ? છે, ____________________ 

__________________________________________________________________ �લોક 14 બી. 
11. તેઓ *Iૂોhચાર કયા�, _____________________________________________________ �લોક 15 

12. િપલાતે �છૂ�ુ,ં ___________________________________________________________________ 

13. pુ̈ ય યાજકોએ ઉ¡ર આMયો,_______________________________________________________ 

14. પીલાત લોકો માટ? સફળ થઈ અને ઈ*નેુ ગણાવી _____________________________ (�લોક 16). 
 

 

��� ; 

 

Q�?�Rк 
?�?�?Q: લોકો �યાર? ગીત ગાતા હતા તે Rદવસો પહ?લા ંઈ*નેુ વધ�તભંે જડતા હતા તે�ુ ંશા 

માટ? હl ુ,ં "ભગવાન_ુ ંનામ (gકૂ 19:38) મા ંઆવે છે તે રા� �શુ છે!" �ુ ંખો�ંુ થ�ુ ંહl ુ?ં �ુ ંતેમના મન 
બદલી હતી? �ુ ંતેઓ એ�ુ ંિવચાર? છે ક? તેઓ pખૂ� થઈ ગયા છે અને ય;દૂ�ઓના રા� હોવાનો દાવો સાચી 
નથી? તેમના ચમQકારો તેમને ²ધળો અને તેઓ ખર?ખર કોણ હતા માયતા તેમને રાખવામા ંહતી? અથવા, 
કદાચ તેઓ હમણા ંજ Kણમા ંઝડપાઈ ગયા હતા, ભીડના ઉમાદમા ંપડ?લા ... 
 

પછ� ફર�, આ એક અલગ ભીડ હોઈ શક? છે ... અય રા� kવી સં̈ યાઓ પા�ખાપવ� પહ?લા ંઆ Rદવસોમા ં
યdશાલેમમા ંઆ�યા હતા. હ?ર�દ?ના �Iુ હ?ર�દ એXટપાસ, ગાલીલથી આ�યા હતા �યા ંતેમણે પા�ખા પવ� 
ઉજવવા માટ? ચચ�ના આગવેાનો તર�ક? શાસન ક�ુ ̄હl ુ.ં િનઃશકંપણ,ે તે સૈિનકો અને ઘોડાઓના તેના �ુકડ� 
સાથે આ�યા હતા. પીલાતે પણ પોતાના મહ?લમા ંક?ઝાર�યામા ંયdશાલેમમા ંpસુાફર� કર�ને પોતાના 
સૈિનકોએ પા�ખાપવ�ના Rદવસોમા ંશાિંત �ળવી રાખવા માટ? નn� ક�ુ.̄ તેમની હાજર� એ *િુનિ¹ત કરવાની 
હતી ક? ય;દૂ�ઓ યાદ કર? છે ક? તેઓ રોમની સ¡ા અને સ¡ા હ?ઠળ રહ?તા હતા. 
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તેથી, k આ ભીડને �મૂ પાડતો હતો, "તેને વધ�તભં પર લગાડ! તેને શાતં કર�! તમારા િવચારો: _______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

��: 
1. જો તમે ભીડમા ંહતા, તો તમે �ુ ંિવચારો છો ક? તમે કંટાળ� ગયા છો? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. શા માટ??_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

�M��Nш�: ઈ*નુી િનદ§ષતાની �થાપના અને પીલાત 	ારા �હ?ર કરવામા ંઆવી હતી ";ુ ંકોઈ આધાર 

શોધી શcો નથી ..." િપલાતે ય;દુ�ઓને પોતાના રા� િવeુo ઈ*નેુ pcુા Qયા ં*ધુી ઈ* ુમફતમા ંp©ુHત 
આપવા માગંતા હતા. હવે િપલાતે બ ેરા�ઓ વhચે પસદંગી કરવાની હતી. તે ઇ*,ુ ય;દુ�ઓના રા�, 

અથવા તે રોમન સા°ા�યના રા� સીઝર હશે? િપલાતે સીઝરને પસદં કય§, લોકોની પસદંગી, રા�એ 
તેમને રાz= તર�ક? ગર�બ અને લોકો તર�ક? દમન ક�ુ.̄ તેઓ ઇ* ુસાથે ક�ુ ંકરવા_ુ ંઇhછતા નથી, kણે 
સQયને �ુબાની આપી અને �zુકળ aવનની તક આપી (£હોન 10:10). િપલાતે ખોટ� પસદંગી કર�. તેણે 
ખોટા રા�ને માર� ના¨યો. 
 

��: 
1. તમારા રા� કોણ છે? િસ�હાસન પર બેસવા અને તમારા �દય અને મન પર શાસન કરવા માટ? તમે 

કોને aવનમા ંઆવકાર આMયો છે? __________________________________________________ 

2. તમારા રા�ને વણ�વવા માટ? થોડો સમય લો: ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. તમારા રા� િવશે �ુ ંતમારા રા� તમારા માટ? એટલા આકષ�ક બનાવે છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

H�=шVN�: િપલાતે ક�ુ ંહl ુ ંક? તે માણસમા ંકોઈ દોષ નથી મ�યો. તેમણે ઈ*નેુ અમલ કરવા માટ? 

કોઈ આધાર ન મ�યો ઇ*,ુ ઈsરના સ�ંણૂ� �Iુ હતા kમણે માણસનો દ�કરોનો અવેa હોત, આપણા �થાને 
pQૃ� ુપા�યો. __________________ ના __________________ ની ______________________________ 

_______________________ અમને બધા ________________________________ (1 £હોન 1: 7 બી) થી. 
જો તમે આ �લોકને તમાર� મેમર� લાઈ¼ેર�મા ંપહ?લેથી જ ઉમેર� નથી, તો ખાતર� કરો ક? તમે તે હવે કરો 
છો. આ થોડા શ^દોમા ંઆપણે ખાતર� કરાવીએ છ�એ ક? ઈ*નુા વહ?વડાવેલો રHત આપણા આQમાની `દર 
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�Úુoનો સRGય એજટ છે. આપણે ભગવાનના ંલે�બના રHતમા ં�oુ થઈએ છ�એ k �ુિનયાની પાપોને �ૂર 
કર? છે (જહોન 1:29). 
 


�)2��: 4| ુઈ*,ુ ;ુ ંતમને મારા પાપ 	ારા યાતનાઓ અને શરમ અ_ભુ�ુ ં<.ં ;ુ ંજોઈ રxો < ંક? તમે 

િપલાતની બા�ુમા ંઊભો રહ? છે અને ટોળામા ંપોકારતા હતા, "તેને વધ�તભં પર જડો! તેને વધ�તભં પર 
માર� નાખીએ! "મારા મનની ²ખ સાથે k દ?ખાય છે તે છતા,ં ;ુ ંફHત તમને જ મારા આભાર અને 4શસંા 
આપી શ�ંુ <.ં તમારો શાsત 4ેમ મારા માટ? અને ભીડમા ં�મૂો પાડનારા બધા માટ? છે. આપના રHતને 
ઉગાર� લેવા બદલ આપનો આભાર ક? kથી ;ુ ંમારા બધા અધમતાથી �oુ થઈ શ�ંુ. માeંુ પાપ તમને લીધે 
�ૂર થ�ુ ંછે તમાર� આQમા 	ારા ;ુ ંઆ સQય પર િવsાસ કeંુ < ંઅને મારા આQમા માટ? આરામ આપી શ�ંુ <.ં 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

��� > 

 

પ'-�: ઈ* ુગેથસેમાનેમા ંસૈિનકોને સbપી દ?વામા ંઆ�યા હતા, પછ� pુ̈ ય યાજકો, િપલાતે, હ?રોદને 

સbપી દ�ધા અને પછ� ફર�થી િપલાતને પાછો આMયો. હવે િપલાતે ભીડની ઇhછા તરફ ઈ*નેુ શરણાગિત 
�વીકાર� હતી અને છેવટ? તે રોમન સૈિનકોને સbપી દ?વામા ંઆ�યો છે અને તેને વધ�તભંે જવામા ંઆ�યો છે. 
તેમની pQૃ� ુિનકટવત� છે. તેમણે તેમના પોતાના Gોસ વહન કરવામા ંઆવે છે. તેમણે તે માગ� છે ક? k 
તેમને પહ?લા ંછે જવામા ંજોઈએ, માગ� ક? ગોલગોથા, ધ ��લૂ ઓફ Mલેસ (માક� 15:22) તરફ દોર� �ય છે. 
 

ક?ટલાક અ_સુરતા ક?ટલાક વધ�તભંનો ક?ટલાક શોકાlરુ અને િવલાપ ક?ટલાક સેનર અને ક?ટલાક ઠ?કડ� 
ઉડાડ�. ક?ટલાકએ અપમાન ક�ુ.̄ એક 4ાથ�ના કર�. એક આMયો એક માફ કય§ તમે વાhંયા 4માણ,ે ભીડમા ં
પોતાને માટ? �ુઓ Gોસથી ડરશો નRહ પણ નaક આવ�ુ ંજોઈએ kથી તમે ઈ*નુા છે�લા શ^દો સાભંળ� 
અને સાભંળો. 
 

 <પ=�: અમે pુ̈ યQવે gકુ અને £હોનના તીÙ �ુઃખના અહ?વાલમા ંજો�ુ.ં gકુ 23: 26-43 અને યોહાન 

19: 16 બી -27 વાચંો. નbધ: તીÙ �ુઃખના દર?ક *વુાતા�ઓને વાચંવા માટ? તમને 4ોQસાRહત કરવામા ંઆવે 
છે, k મા�થી 27: 32-44 અને માક� 15: 21-32 મા ંવાતા� �રૂ� કરવામા ંમદદ માટ? જોવા મળે છે. 
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O����� (થી એલk 23): 

1. સૈિનકો ઈ*નેુ �ૂર લઈ ગયા. દ?ખીતી ર�તે, તે રોમન સૈિનકોની ચા�કુ વડ? થતી અને પીડાથી 
નબળ� પડ� છે. કોણ ઇ* ુGોસ  વહન ફરજ પડ� છે(�લોક 26)? ___________________________ 

આપણે તેના િવશે �ુ ંકહ?વા�ુ ંછે? ____________________________________________________ 

માક� 15:21 કહ? છે ક? િસમોન _______________________ અને ________________ ના િપતા હતા. 
તÕન શc તે 4ારંLભક L��તી ચચ�મા ંનેતા બયા હતા િસમોન �ુર?નથી, હાલના LલLબયાથી હતા. 

2. અમે �લોક 26 મા ંિસમોનને અ_સુર�એ છ�એ. મા ંકોણ અ_સુર? છે �લોક 27? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઈ*નેુ એકલા ચલાવવામા ંઆવશે નહ�. બી�ઓએ તેમની સાથે �ુ ંકર�ુ ં(�લોક 32)? 

______________________________________________________________________________ 

4. �યાર? તેઓ ___________________ કહ?વાય �થળ પર આ�યા, Qયા ંતેઓ ____________________ 

તેમના ______________________________ સાથે, તેમના _________________ પર, અય તેમના 
____________________________________________________________________ (�લોક 33). 

5. 4થમ શ^દો k આપણે ઈ*નેુ કહ�એ છ�એ (કિવ 34 એ)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અને સૈિનકો k તેને ______________________________  મા ંવધ�તભંે જડ�ા હતા(�લોક 34 બી). 
7. લોકો �ુ ંકર? છે (�લોક 35)? ________________________________________________________ 

8. "... પરંl ુશાસકોએ તેના પર ______________________. ઍમણે Rક&,ુ _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. અને સૈિનકો િવશે �ુ?ં તેઓએ �ુ ંક�ુ ̄(�લોક 36)?_______________________________________ 

તેઓએ તેમને ને ઓફર ________ _______________ કર� અને ક�ુ,ં _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

નbધ: સાઇન ઇન �ુ ંથ�ુ ંક? તેના \નુા �હ?ર (�લોક 38)? ________________________________ 

10. k \નેુગારો લટકાવેલા હતા તેમાનંા એક? તેન ેહલાવી દ�ધો (�લોક 39). તેમણે ઈ* ુપર ફfકવામા ં
અપમાન �ુ ંહl ુ?ં ________________________________________________________________ 

11. પરંl ુઅય ફોજદાર� _________________________________ તેને (�લોક 40). તમે \નેુગારોના 
આરોપોને �ુ ંસાભંળ� શકો છો (છદંો 40-41)? 

 એ . તમે નથી ___________________________________________________________ 

 બી. અને અમે ___________________________________________________________ 

 સી. પરંl ુઆ માણસ ______________________________________________________ 

12. તેણે ક�ુ ંક? તે ઈ* ુતરફ વ�યા અને ક�ુ,ં _____________________________________________  

_______________________________________________________________________�લોક 42 
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13. ઈ*એુ જવાબ આMયો, "_____________ તમે _________ _______ __________________  મા ંહશે 
______________________________________________________________(�લોક 43)." 

 

 

��� C 

 


?�@ABA: X�GMચર આ િવભાગ (એલk 23: 26-43) 6યાનમા ંઘણા Lબ��ુઓ છે. ચાલો આપણ ેથોડાકને 

જોયા અને કહ�એ ક? ઈsરના આQમાને આપણા માટ? ઈ*નુા 4ેમની Íડ� કદરમા ંલઈ �ય છે, kના માટ? 
તેમણે સહન ક�ુ ̄અને pQૃ� ુપા�યા. 
 

1. અમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? િસમોન Gોસ લઈને ઈ*નેુ અ_સુરતા હતા, k િપતાની 4ેમ િસવાય 
તેના પોતાના ÑિસRફHશન માટ? હશે. તેમણે Gોસ લીધો અને ઈ* ુઅ_સુરતા તેમણે તેમના pQૃ� ુ
િવશે તેમને વાત કરવાનો 4યાસ કય§ Qયાર? ઈ*એુ તેમના મIંાલયમા ંઅગાઉ તેમના િશzયોને �ુ ં
ક�ુ ંહl ુ ં(મે�� ુ16: 24-25)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે ક? લોકો તેને અ_સુરતા હતા, kમા ં"�ીઓએ શોક કય§ અને તેને માટ? 
િવલાપ કય§." �ીઓએ તેમના સેવાકાય� દરિમયાન ઈ*નુી સેવા કર� હતી (એલk 8: 2). ઈ*નેુ 
થયેલા Ñરતા, તેમના િમIને જોવા માટ? તેમને ક?વી ર�તે �ુઃખ થ�ુ ંહશે. તેમ_ુ ંpQૃ� ુઅિનવાય� હl ુ ં
તેમ છતા ંતેમના માટ? તેમનો મહાન 4ેમ ઈ*નેુ સહન કરવા અને pQૃ� ુપામે તે માટ? ફરજ પાડતો 
હતો. ____________________________________________________________________ 

3. તેમની Gોસ ભિવzયવાણી Mલેસમેટમા ંપણ �ણૂ� થ�ુ ંહl ુ.ં યશાયાહ 53:12 આપણને �ુ ંકહ? છે? 

ઈ*નુા Gોસ_ુ ંબે \નેુગારો વhચે_ુ ંમહQવ �ુ ંછે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. એલk 4: 1-13 એ ઈ*નુી વાતા�નો ર?કોડ� કર? છે �યાર? તે રણમા ંશેતાન 	ારા લલચાતો હતો. વાતા� 
વાચંો અને છદંો 3, 6, અને 9 મા ંલાલચને ઓળખાવો. શેતાન "જો તમે ઈsરના �Iુ છો" શ^દનો 
ઉપયોગ કર? છે ... ... Iણ લાલચોમાથંી બે. પછ�, ઈ*નેુ તેની લાલચમા ંઉતાર� શકતા ન હતા, તે 
�લોક 13 મા ંકહ? છે ક? તે (શેતાન) ____________________________ *ધુી _____________ *ધુી 
________________________________________________________________ *ધુી. "gકુમા ં23 
આપણે સમાન શ^દોનો ઉપયોગ કર� શકો છો ... 
 

 એ. શાસકો 	ારા (�લોક 35): _________________________________________________ 

 બી. સૈિનકો 	ારા (�લોક 37): ________________________________________________ 

 સી. એક \નેુગારો 	ારા (�લોક 39): ___________________________________________ 
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Gોસ પર ભેગા થયેલા લોકોનો ઉપયોગ કર�ને શેતાનને તેના "યોZય સમય" મ�યા અને ફર�થી 
ઈ*નેુ ક�ુ,ં "જો તમે કોણ છો, તમે ખર?ખર એમ કહો છો ક? તમે છો, તમાર? આ કરવાની જdર નથી. 
`િતમ ચમQકાર કર�ને તમે k દર?ક છો તેન ેસાLબત કરો. પોતાને બચાવો Gોસમાથંી નીચે આવો. 
તમે સાLબત કરો ક? તમે મસીહ છે, L��ત, પસદં કર?લા યોoા, ય;દુ�ઓનો રા�. "Gોસ પર આવી 
�ુઃખ સહન કરવાથી શેતાનની લાલચમા ંઈ* ુસૌથી વ& ુસવેંદનશીલ છે. અમે જો¶ 12:27 થી �ુ ં
સમજણ મેળવીએ છ�એ? ઈ*એુ તેના િશzયો સાથે વાત કર� હતી ક? �ુ ંથવા_ુ ંછે. "... અને ;ુ ં�ુ ં
ક;ુ?ં 'િપતા, ___________________________ મને ___________ આ ____________'? પરંl ુઆ 
_______________ માટ? ;ુ ંઆ ____________________ પર આ�યો <.ં __________________, 

_____________________________________________ તમાeંુ નામ." 

 

A�Q: આ 4થમ પાઠ અચાનક `ત થાય છે ઇ* ુ�યિથત કરવામા ંઆવી છે. તેમણ ેk લોકોએ આ ક�ુ ̄છે 

અને ચોરને વચન આM�ુ ંછે ક? kઓ તેની આગળ વધ�તભં પર માર� નાખવામા ંઆ�યા છે તે માટ? 4ાથ�ના 
કર� છે ક?, "આk lુ ંમારા �વગ�મા ંહશે." અમે ભાગ I ના િનzકષ� પર આ�યા છ�એ. અમે ઈsરના 4ેમની 
શdઆત કરવા તૈયાર છ�એ, અમાeંુ aવન-ભાગ 2.  
 

£હોન 15:13 મા ંઅમને કહ?વામા ંઆ��ુ ંછે, "તેના કરતા વધાર? 4ેમ એ છે ક? કોઇ પોતાના િમIો માટ? 
પોતાનો aવ pકૂ� શકતો નથી." ઈ*એુ આપણા માટ? તેના માટ? �ુ ંક�ુ ̄છે, તેના િમIો વાતા� સમાMત નથી. 
વાતા� Gોસ પર અટક� ઈ* ુસાથે `ત નથી. વાતા� Ãેzઠ સમાચાર સાથે cાર?ય સમાMત થાય છે! તમે પર 
દબાવો અને ઈsરના 4ેમ, અમારા aવન શd કરવા માટ? 4ોQસાRહત કરવામા ંઆવે છે - ભાગ 2! 
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