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 M�1, ����  �N 

 

 

�<SI 

 

ઈK ુવધ:તભં પર હતા તેVુ ંશર�ર પીડા સાથે ર1ક હh ુ ંતે iાસ લવેા માટ1 સઘંષQ કર� રlો હતો. તેVુ ંgખુ 

Kmંુૂ અને noુક હh ુ.ં તેમના ર(ત-&:ટ1ડ બોડ� p3ુત થતી હતી, a િવiને જોવા મળ� હતી. પરંh,ુ તે બrુ ંજ 

હોવા છતા,ં તે :થાયી થઈ ગયા ંહતા,ં ઈK ુપાસે ક1ટલાક અ8ણૂQ sયાપાર હh ુ ંતેમણે અક6પનીય )ાસ પસાર 

કારણ ક1 તેઓ nુ ંકહ1 છે સાભંળો. "િપતા, માફ કરશો!" "આa તમે માર� સાથે હશે." "મા, તારો દ�કરો છે." 

ઈKએુ તેમના િશoયોને કuુ ંહh ુ ંક1 તેઓએ તેન ેજોયો છે (જહોન 14: 9). ઈKનુા આ શ�દો પર િવચાર કરો 

અને તેમના િપતાના સાર િવષે શીખો. તેથી શ�દસgહૂ "િપતા axુ,ં દ�કરા axુ"ં �ય છે. 
 

ઈKએુ બાર માણસોને અVસુરવા માટ1 આમ)ંણ આ3Tુ ંઅને માણસોના માછ�મારો બનાવવાVુ ંવચન આ3Tુ ં

તે પહ1લાનંા વષy. &ોસ પર પણ તેમણે તેમને ઉદાહરણ આપીને શીખવવામા.ં પીટરની પ) (1 પીટર 2) 

	ારા આપણે તેમVુ ંઆમ)ંણ સાભંળ�એ છ�એ અને પીતર 	ારા તેમના પગલે ચાલવા માટ1 Bો?સા@હત 

કરવામા ંઆવે છે, aથી gzુક1લીઓ અને સતાવણીનો પણ સામનો કરવો પડ1. આપણે a એકVુ ંપાલન 

કર�એ છ�એ તે આપણને પોતે a કંઇ પણ સહન કર1 છે તેના કરતા વr ુકંઇ 8છેૂ છે. તે બધા 	ારા સતત 

Bય?ન કરવા માટ1 ઈKનેુ લઈને �ણો. 
 

ખ�નો a બrુ ંઈK ુતમાર� ઉ?કટ અને મરણ 	ારા તમારા માટ1 ઉઠ{ુ.ં માટ1 આભાર� �દય સાથે તેને 

આભાર આપો માટ1 તેમણે િનદyષ ફોજદાર� અમારા શરમજનક બની હતી. આ ઈiરના ઇ|છા છે ક1 

"આપણા ખાતર તેણે પાપ કTુ} a કોઈ પાપ �ણતા ન હતા, aથી કર�ને આપણે દ1વVુ ંસ~ણો બની 

શક�એ." 
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પાઠ 1 

��� $ 

 

પ@રચય: ઈK ુસવાર1 9 વાPયા હતા (બપોર1 )ણ કલાક - માકQ 15:25) બપોર1 )ણ વાPયા Kધુી (નવમા 

કલાક - માકQ 15:34). ઈ�ાએલના લેખકોએ &ોસ પર લટકાવેલા સાત વખત ઈKનુી વાત કર�. અમે થોડા 

સમય માટ1 આ વા[ોને જોnુ ંક1 a ઈKએુ કuુ ંહh ુ.ં ફર� એકવાર, તમને &ોસની નXક આવવા માટ1 

Bો?સા@હત કરવામા ંઆવે છે. ઇK ુનબળા અને g?ૃT ુનXક છે. તેમના શ�દો સાભંળવા gzુક1લ હોઈ શક1 છે, 

પરંh ુતમે a કંઈપણ તેઓ કહ1 છે તે �કૂ� નથી માગંતા. 
 

�T�+": pકુ 23: 34 એક વાચંો ફર�, ઈK ુnુ ંકહ1 છે? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

к��:  
1. pકુ1 Bથમ શ�દો ર1કોડQ કયાQ છે, aમા ંતેમણે લોખડંના :પાઇ(સને તેમના હાથમા ં(મોટ1ભાગ,ે તેમની 

કાડંા હાડકામંા)ં અને પગમા ંચલાવતા હતા તે પછ� તરત જ બો6યા હતા. &ોસને 3લેસમેIટ હોલમા ં

નાખવામા ંઆsTુ ંહh ુ,ં aણે તેના આઘાતજનક શર�રને �ટંવી દ�ધી હતી અને તેના અ?યતં ફાટ1લ 

માસંને તોડ� ના�યા હતા. અને, ઈKનુા મYમાથંી Bથમ શ�દો છે, "િપતા, તેમને _______________." 

2. ઇિતહાસ શીખવે છે ક1 a ઉzક1રાયેલી છે તે &ોસ નPન પર લટકાવેલા અને બધાને જોવા માટ1 �6ુલા 

છે. અમે ક6પના કર� શક�એ ક1 આ ઇK ુમાટ1 સા�ુ ંહh ુ ંકારણ ક1 આપણે વા|ંTુ ંછે ક1 નXકના સૈિનકો 

કાN:ટ�ગ લોટ 	ારા તેમના કપડાનેં િવભા�જત કર� રlા હતા (zલોક 34 બી). ઈK ુપાસે કંઈ જ બાક� 

નહોh ુ.ં તેમણે શાN�દક બrુ ંતોડવામા ંહતી હ�ુ Kધુી તેમણે તેમના �ુzમનો માટ1 BાથQના, "િપતા, 

___________________________ તેમને માટ1 તેઓ __________________________ નથી તેઓ nુ ં

____________________________________." તેઓ nુ ંકર� રlા હતા? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈKએુ તેમના િપતાનો કuુ ંક1 aઓએ તેમના એક અને એક મા) દ�કરાને વધ:તભં ેજડ�ો છે 

તેઓને માફ કરવા કuુ.ં 
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A�U-V-: aમ aમ આપણે Bિત2બ�2બત કર�એ છ�એ તેમ B� 8છૂવો �બૂ જ સરળ હશે, "�ુ ંnુ ંકTુ} 

હોત?" પરંh ુઆ 8છૂવા માટ1નો B� છે? કોઈ પણ મદદ કર� શકતો નથી, પણ મૌન બેસતો અને ઇKએુ nુ ં

કTુ} તેના પર િવચાર કરતો. ઈKએુ કોઈ પાપ કTુ} નથી. ઈKએુ તેમના અVયુાયીઓ, િપલાટ, અથવા તે 

બાબત માટ1 બી�ુ ંકોઇને છેતરતી ન હતી તેમણે કuુ ંહh ુ ંક1 તેઓ તે હતા. ઇKએુ કોઈની બદનામી ક1 

ધમક�ઓ કર� ન હતી, �યાર1 દર1ક sય�(ત તેના પર અપમાન ઉઠાવી રlા હતા. પરંh ુઈK ુ"Iયાયથી Iયાય 

કરનાર, તેને પોતાને સYપી દ1 છે (1 પીતર 2: 22-23)." તમારા િવચારો: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

��� � 

 

��: 
1. કારણ ક1 ઈKએુ a કTુ} તે કTુ}, મારા Xવનની અસરો nુ ંછે? મા ંવાચંો 1 પીટર 2:24.  

________________________________________________________________________ 

2. તેમના મ)ંીમડંળની શ]આતમા ંતેમણ ેશીખsTુ ંક1 aને પવQત પરના ઉપદ1શ તર�ક1 ઓળખવામા ં

આવે છે. તે મા�થી 5, 6 અને 7 મા ંનYધાય છે, મે�T ુ5:44 મા ંઈKનુા િશ0ણને વાચંો. "પણ �ુ ં

તમને ક�ુ ં�:ં ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ઈKએુ a શીખsTુ ંતે નવા રા�ય માટ1 �કુમ હતો ક1 તે :થાપના કર� રlા હતા અને તેમણે આપણા 

બધાને ઉદાહરણ આ3Tુ ંક1 આપણે _______________________________ આપણા �ુzમનોને જ 

તેના �ુzમનો તર�ક1 ____________________________________ અને તેમના માટ1 BાથQના કર�nુ.ં 

ઇK ુબધાને જોવા માટ1 ભગવાનની ચો�સ છબી હતી ઇK ુભગવાન સ8ંણૂQ 8)ુ તર�ક1 આsયા હતા 

માટ1 તેમણે તેમના િપતાનો આડ1ધડ Bેમ Bિત2બ�2બત. 

4. કારણ ક1 ઈKએુ મને દરરોજ Xવવા માટ1 અVસુરવા માટ1 એક દાખલો આ3યો હતો, ભગવાન મારા 

Xવનમા ંતેમની આ�ુબા�ુના લોકોની તેમની છબીને Bિત2બ�2બત કરવા માટ1 કઈ ર�તનો ઉપયોગ 

કર� શક1 છે? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��+шWX�: ઈKએુ આપણા માટ1 એક ઉદાહરણ બસેાડ{ુ ંતેVુ ંઉદાહરણ એ એક પેટનQ axુ ંહh ુ ંક1 aVુ ં

આપણે શોધી કાઢxુ.ં પીટર nુ ંઅમને 1 પીટર 2: 20b-21 કહ1 છે? "... જો �યાર1 તમે __________________ 

અને __________________ ને તેના માટ1 કરો છો, ?યાર1 તમે __________________, ________________ 
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ની �ૃNoટએ આ _________________________________ વ:h ુછે. આ માટ1 તમને બોલાવવામા ંઆsયા છે, 

કારણ ક1 ______________________ પણ ______________ માટ1 સહન કર�, તમે ____________________ 

ને છોડ�ને, aથી તમે તેમના પગલામા ં_____________________________________. "આ zલોકને ઇIડ1(સ 

કાડQ પર લખો અને તમારા માટ1 તેનો અથQ nુ ંછે ... 
 

• સારા કરવાVુ ંપીડાય 

• ધીરજથી પીડાતા રહો 

• સ~ણો માટ1 ભોગ કહ1વામા ંઆવશે 

• તેમના પગલે ચાલxુ ં
 


�!���: 1 પીતર 2: 20 બી -24 મા ંઈKનુા ઉદાહરણ પર Bિત2બ�2બત કર�ને તમાર� BાથQના લખો. ____ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� / 

 

�<SI: ઇKએુ પોતાના શ�ઓુ માટ1 BાથQના કર� છે અને હવે pકુ1 અમને ઈK ુઅને એક Sનેુગારો 

વ|ચેના ખાનગી વાતચીત પર S3ુતતા સભંળાતી આપી છે. શ]આતમા ંબ�ે Sનેુગારોએ "તેના પર 

અપમાન કTુ} (મે�T ુ27:44)." હવે pકુ 23:40 મા ંઆપણે એક માણસને બી�ને ઠપકો આપતા સાભંળ�એ 

છ�એ, તેને ઈKનુી પાછળ SુXં રlા છ�એ. નXકથી સાભંળો ... 
 

�T�+": pકુ વાચંો 23: 41-43. 
 

�Y9�Xш�: એક ફોજદાર�એ બી�ને કuુ ંછે, "અમને Iયાયથી સ� કરવામા ંઆવે છે, ક1મ ક1 આપણ ેa 

કાયQ કર� રlા છ�એ તે મેળવવામા ંઆવે છે." આ માણસએ તેના અપરાધને ક�6ૂTુ.ં તેમણે ક�લૂે છે ક1 તેણ ે

ખો�ંુ કTુ} છે. તે પોતાની સ�, g?ૃT ુપણ નહ�. તેમણે માફ�ની તેમની જ]@રયાતને માIયતા આપી છે. અને 

ઈK ુમાટ1 તે કહ1 છે, "મને યાદ કરજો ..." મને 0મા કરો. 
 

��: મારા િવશે nુ?ં a Sનેુગાર� મને ઓળખે છે - aણે ઇK ુપર અપમાન ઉઠાવવાVુ ંચાp ુરા�Tુ ંહh ુ ં

તે માનતો હતો ક1 તે તેની દોષ છે ક1 તે હ�ુ પણ આ &ોસ પર લટકાવી રlો છે, અથવા aણે ઈKનેુ 

તારનારની જ]ર છે તેને યાદ રાખવાVુ ંકuુ ંછે? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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<Y9�Xш�: એક ફોજદાર�એ બી�ને કuુ ંછે, "પરંh ુઆ માણસએ કંઈ ખો�ંુ કTુ} નથી." ફર�થી ઈK ુકોઈ 

પણ ખોટા કામના િનદyષતાને ઓળખી કાઢ1 છે. પીલાતને ઈKમુા ંકોઈ દોષ દ1ખાતો નથી અને ન તો તે 

Sનેુગાર છે તે િનદyષ છે! 
 

��: 
1. nુ ં�ુ ંઈKનુી િનદyષતાને ઓળખવા આhરુ � ંઅને તેમની િનદyષતા બી�ઓને જણાxુ ં�?ં nુ ં�ુ ં

તેને મારા Xવનમા ંથતી વ:hઓુ માટ1 દોષ આપવા માSંુ ં�,ં તેમ છતા ંતે ક1ટલાક ખોટા કામના 

દોિષત હતા? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. માર� જ�દગી કઈ ર�તે તેના િવશે સા�ુ ંમાનવાને Bિત2બ�2બત કર1 છે? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


A�U-V-: 
1. અને પછ�, પ:તાવો કરનાર Sનેુગાર ગહન િનવેદન કર1 છે. તે કહ1 છે, "�યાર1 તમે તમારા 

સા�ા�યમા ંઆવો ?યાર1 મને યાદ રાખો." આ માણસ પાસે ઇK ુએક રા� તર�ક1 ઓળખાય તે માટ1 

તેની �ખો �6ુલી હતી. તેમણે અપમાન અને ય�દુ�ઓના રા�, ઇઝરાયલના રા� તર�ક1 ઈKનેુ 

ઠ1કડ� ઉડાડ�ને સાભં�Tુ ંહh ુ.ં ઈKનુા માથા પર િશલાલેખ વાચંે છે: "નાઝાર1થના ઈK,ુ ય�દુ�ઓનો 

રા� (જહોન 19:19)." દર1કના અપમાન અને ઠ1કા�ુ ંહોવા છતા,ં આ માણસએ ઈKનેુ રા� �હ1ર 

કયy. 

2. અને ઇK,ુ ઇઝરાયલના રા�, ય�દુ�ઓના રા�, ઈK ુઇKનેુ ઈiરના દ�કરા તર�ક1 �હ1ર કTુ} છે. ઇK ુ

માટ1 આ તેમના િપતાનો ગૌરવ આપે છે, a બધા તેમના 8)ુ 	ારા તેમને �ણવા આવે હશે, a 

બધા સાચવવામા ંઅને સ?ય એક �ાન આવવા હશે (1 ટ�મોથી 2: 4). 
 

��: હા, ઇ�ાએલનો રા� ઈK ુછે. ઈK ુમારા રા� બનવા માગં ેછે આ માણસની aમ nુ ં�ુ ંઈKનુી 

િનદyષતાને :વીકાર� અને :વીકાર� શmંુ �?ં nુ ંમાર1 તેન ેયાદ રાખxુ ંઅને માફ કરxુ ંછે? nુ ં�ુ ંતેમના રા�ને 

:વીકાર� અને ઈKનેુ મારા Xવનનો ભગવાન તર�ક1 �હ1ર કcંુ �?ં સૌથી ઉપર, nુ ં�ુ ંઈKનેુ મને કહ� 

સભંળાxુ ં� ંક1, "આa hુ ંમારા :વગQમા ંહશે"? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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�!���: Sનેુગારને ઈKનુા શ�દો પર તમાર� પોતાની BાથQનાVુ ંBિત2બ�બ લખો, "આa તમે :વગQમા ંમાર� 

સાથે રહો." _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

�T�+": જોન 19: 25-27 વાચંો. �હોન આ જ શ�દો િવશે અમને કહ1 છે a મા) ગો:પેલ લેખક છે આ 

શ�દો ઈK,ુ તેમની માતા અને "ઈK ુaને Bેમ કરતા હતા તે િશoય, (�હોન 13:23)," એટલે ક1 �હોન, a 

તેમને Bેમ કરતા હતા તે માટ1 છે. 
 


Z: ઇKએુ તેની માતાને nુ ંકuુ?ં _________________________________________________________ 

ઈKએુ યોહાનને nુ ંકuુ?ં _________________________________________________________________ 

 

к��: 
1. કોણ &ોસ  નXક ભેગા થયો હતો (zલોક 25)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈK ુકોને જોયા (zલોક 26)? _______________________________________________________ 

3. કોણ નXકમા ંઊભો હતો (zલોક 26 બી) __________________________________________ 

4. ઈK ુમાતાને દ�કરા અને માતાના 8)ુVુ ંિવિનમય આપે છે. તો પછ� આપણ ેzલોક 27 બીમા ંnુ ં

કહ1વાTુ ંછે? _____________________________________________________________________ 

 

 

��� 5 

 


A�U-V-: 
1. ઈK ુg?ૃT ુનXક છે. તે અ?યતં �ુઃખદાયક પીડા સહન કર1 છે. અને પછ� તે તેની માતાને �ુએ છે a 

ત¡ન તેના g?ૃTનુા 8)ુની નXક �બૂ ઊભા છે. ઈKએુ જોTુ ંક1 જહોન નXકમા ંઊભો હતો. અમારા 

�દય મેર� બહાર �ય છે એક માતા તેના મરણના 8)ુના વડાને હળવાશથી અને તેના લોહ�થી 

ઘરેાયેલા ચહ1રાને મા¢ુ ંમારવા માગંે છે. એક માતા પોતાના દોિષત શર�રને �ુ: ખી કરવા અને 

તેના 8)ુના �ુઃખ અને યાતનાને પોતાને Wદર લઇ જવા માગંે છે. પરંh ુઈK ુ&ોસ પર ?યા ંઅટક� 

છે મેર�ને £ડા પીડા થઈ. pકુ 2:35 મા ંિશિમઓન મ@રયમને કuુ ંક1 તે અને જોસેફ મ@ંદરમા ંઈKનેુ 

ર�ૂ કર1 છે _______________________________________________________________ 
 

2. અમને કહ1વામા ંઆsTુ ંછે ક1 ઈKએુ તેમની માતા અને િમ) જોTુ.ં ઈKનુી �ખોએ તેમને જોયા અને 

તેમને તેમની તરફ દયા આવી. 
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એ.  મે�T ુ9:36 મા ંઈKએુ જોTુ ં___________ તેમણે તેમના પર _____________________ હhુ ં

કારણ ક1 તેઓ _________________ અને _____________________ ને _____________ aવા ન 

હતા __________________________________________________________________.  

બી.  મે�T ુ14: 13-14 મા ંઆપણે �ણીએ છ�એ ક1 ઈK ુશાતં, એકાતં :થળે પાછો ખ�ચી ગયા છે 

... પરંh ુ�યાર1 તે તળાવની બીX બા�ુ ઉતયાQ ?યાર1 તેમણે ભીડને જોTુ ંઅને પોતાની 

જ]@રયાતને એક બા�ુ gકૂ� દ�ધી. લોકો માટ1 તેમના _____________________________ ઈKનેુ 

દોર� ગયા ______________________________________________________________ 

સી.  કcુણા એ ભગવાનનો સાર છે. િનગQમન 34: 6 મા ંભગવાન પોતે િવશે nુ ંકહ1 છે, "ભગવાન  

______________________________________________________________________ 

અને િનગQમન 22:27 બીમા ંપોતે પોતે nુ ંકહ1 છે? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ડ�.  ઈK ુપાસેથી આપણે �ણીએ છ�એ ક1 કcુણા એકના �ત@રક પા)માથંી વહ1 છે અને બાl 

સજંોગોમાથંી નહ�. ઈK ુમદદ ન કર� શક1, પરંh ુરહ1િમયત હોઈ શક1 છે. તે જ તે છે a તે છે. એxુ ં

કહ1વાય છે ક1, તે હX પણ એક જબરજ:ત િવચાર છે ક1 ઈK ુg?ૃT ુપામશે ?યાર1 આ સમયે તેમની 

માતા અને િમ) િવશે િવચારશે ક1 તેની કાળX લેશે. હ�ુ Kધુી આ ઉદાહરણ તેમણ ેઅમને આપે 

છે તે છે. 
 

��: અમે સેIટ પોલ 	ારા Bો?સા@હત કરવામા ંઆવે છે ક1 અમે પણ, ભગવાન દયા¤ લોકો Bય?ન 

કર�nુ.ં મા ંઈiરના Bેમાળ લોકો તર�ક1 આપણે nુ ંકરxુ ંજોઈએ કોલોસી 3: 12? _____________________ 

તમાર� સાથે ... 
 

__________________________________________,  

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________,  

__________________________________________. 
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��+шWX�: કોલોસીઅIસ 3:12 એક નxુ ંપેસેજ છે a તમને યાદ રાખવા માટ1 Bો?સા@હત કરવામા ં

આવે છે. આપણને તેની છબીની યાદ અપાવવામા ંઆવી છે aમા ંઆપણે ઉ?પિ¥ (ઉ?પિ¥ 1:27) ઉ?પ� 

કર� છે, a ઈમેજ તે આપણને િવiને Bિત2બ�2બત કરવા માટ1 સ@&ય કર1 છે. ઈK ુકcુણા સાથે જોવામા ંઅને 

લોકો �ુઃખ અને તી¦ પીડા અને પીડા હતા. તેમના B?યે દયા¤ રહ1x ુ,ં તેમણે પોતાના સજંોગોને અલગ 

રાખીને, દર1કને બી�ને આપીને Bેમથી મ)ંી કરવા. ફર�થી, તે આપણને એક ઉદાહરણ આપે છે ક1 આપણે 

તેમના પગલે ચાલxુ ંજોઈએ (1 પીતર 2:21). 
 


Z: જો �ુ ંઅIય લોકોની સભંાળ રાખવા મારા સજંોગોને અલગ રાખીને અIય લોકો B?યે દયા બતાવી તો 

માcંુ Xવન nુ ંદ1ખાશે? __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


�!���: દયા ઈK,ુ ઈiરનો એક મા) 8)ુની લા02ણકતા છે. B§નેુ કબર સાથે સશ(ત કરવા કહો. 

બી�ઓ માટ1 કcુણાના �દયમા ંતમાર� Wદર િવકાસ કરવાની તેને કહો. તેમને કહો ક1 તમે તમાર� 

જ]@રયાતની 0ણમા ંબી�ઓ માટ1 એકસાથે સેટ કરવા માટ1 સ0મ થાવ. ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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�<SI 

 

તેના િપતાના સ8ંણૂQ ?યાગ કરતા ંઈK ુમાટ1 કોઈ વેદના વધાર1 ન હતી. ઇKએુ પોકાર કયy, "મારા દ1વ, મારા 

દ1વ, શા માટ1 તમે મને તX દ�ધો છે?" આ શ�દોથી તેમના 8)ુ પર દ1વનો કોપ ર1ડવામા ંઆવી રlો છે. આ 

શ�દો 8નુિનªયમમા ંઈ�ાએલીઓને ઈiરના શ�દો માટ1 સમજ અને Bશસંા એક નવી £ડાણ 8cંુૂ પાડ1 છે. 

તમને [ાર1ય છોડશે ન@હ ક1 તXશો ન@હ "અને તેમના િશoયોને ઈKનુા :વગQમા ંચઢતા પહ1લા ંકuુ,ં" �ુ ં

તમાર� સાથે હમેંશની સાથે �.ં "ઈKએુ nુ ંકTુ}, તેમણ ેમારા માટ1 કTુ}! કારણ ક1 તેણે કTુ} છે, a ભગવાન ઇK ુ

મા ંમારો છે, તે ભગવાનના Bેમથી �ુ ં[ાર1ય અલગ નહ� રહ�શ (રોમનસ 8: 38-39). 
 

&ોસ પર )ણ કલાક ... તે શાતં રuુ ંછે Bે0કોની સ�ંયા ભરવાVુ ંશ] થઈ ગTુ ંછે. લોકો પા:ખાપવQ માટ1 

ય]શાલેમમા ંર:તો કર� રlા છે અને તી¦ �ુ: ખની �ૃNoટએ પસાર થતા ંલોકોએ તેમની નજર1 અIય mુ�યાત 

ફોજદાર�, ભગવાનVુ ંિનoકલકં લે«બ, તેમના Wિતમ iાસો iાસમા ંg[ૂા છે. 
 

સાવચેતી થી સાભંળો. જો તમે gસુાફર� કર� રlા ંછો, તો એક 0ણ માટ1 બધં કરો. તે પાણી માગં ેછે. એxુ ં

લાગે છે ક1 તે કંઈક છે a કહ1 છે તે ઇ|છે છે ... 
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�<SI: અમને માકQ 15:33 મા ંબપોર1ની આસપાસ કહ1વામા ંઆવે છે, _________________________ 

કલાક, સમD _____________ પર Wધકાર હતો. આ Wધકાર ____________ કલાક Kધુી ચા6યો હતો, 

અથવા )ણ વાPયે. જો ઈKએુ આ કલાકો દરિમયાન વાત કર� હતી તો તે ગો:પે6સમા ંનYધવામા ંઆsTુ ંન 

હh ુ.ં તે મJયા¬ £ચી હોવા છતા,ં આ સૌથી ઘાટા કલાક હh ુ.ં pકૂ 23: 45 આપણને nુ ંકહ1 છે? __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�T�+": માકQ 15: 33-34 વાચંો. "... અને ઈK ુમોટા અવાa બો6યા, “____________________________ 

____________________________________________________________________________________” 

આV ુઅથQ એ થાય, “ __________________________________________________________________” 

 


A�U-V-:  
1. હવે તે નવમી કલાક હh ુ.ં ઇK ુઅમારા પાપો અVભુવી રlા છે મા) ઈનામ, ભગવાન ગેરહાજર�. 

તેમણે પાપ માટ1 સ8ંણૂQ �કુવણી કર� રlા છે. તે અમારા માટ1 નરકમાથંી પસાર થઈ રuુ ંછે. ઈiર, 

િપતાએ તેને છોડ� દ�ધા છે, તેને ઉજડ કયy છે અને તેને ?યX દ�ધો છ.  

2. અમે ત¡ન ?યX [ાર1ય કરવામા ંઆવી છે બાઇબલ દર«યાન ?યા ંપેસેજ આપણને ખાતર� આપે છે 

ક1 તે અમને છોડશે નહ� ક1 છોડશે ન@હ. ભગવાન આપણને આ સદંભyમા ંnુ ંકહ1 છે? 

 એ. ગીતશા® 27: 9-10 ____________________________________________________ 

 બી. ગીતશા® 37: 27-28 બી ________________________________________________ 

 સી. િયમ̈યાહ 14: 9 બી _____________________________________________________ 

 ડ�. હ�ુQઝ 13: 5 બી _______________________________________________________ 

 

3. Xવન �બૂ gzુક1લ બની શક1 છે ઉદાહરણ તર�ક1, ક1ટલાક લPન િવષે "Xવતા નરક" તર�ક1 બોલી 

શક1 છે. અIય લોકો "નરકમાથંી પસાર થxુ"ં તર�ક1 Xવનની વાત કર� શક1 છે. અVભુવો ક1 a 

Xવન લે છે તે ભયાનક હોઈ શક1 છે અને B� 8છેૂ છે, "આ બધામા ંભગવાન [ા ંહતા?" �ુઃખ 

સહન કરxુ ંસહ1pુ ંનથી. Xવનની િનદQયતા માટ1 સીન એકમા) સમ�ૂતી છે તમારા િવચારો: 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. ઈK ુ&ોસ પર nુ ંઅVભુવી રlા હતા તે સમ�વવા માટ1 gzુક1લ છે કારણ ક1 તે પાપ પર ઈiરનો 

&ોધ અVભુવી રlો હતો. ઈKએુ પોતાના પર આખા જગતVુ ંપાપ લીrુ.ં કોઈ તેના માટ1 તેને સહન 

કર� શક1 છે. તેમણે સહન અને મરણ પા«યા ?યાર1 કોઈ પણ તેન ેમદદ કર� શ[ો ન@હ. કોઈ તેની 

જPયાએ લઈ શકશે નહ� તેમને એકpુ ંઆપણા માટ1 સહન કરxુ ંહh ુ.ં આપણે એમ િવચાર�એ છ�એ 

ક1 આપણ ેએનો અથQ છોડ� દ�ધો છે ક1 ભગવાનએ આપણી BાથQનાઓનો જવાબ આ3યા નથી, કારણ 

ક1 અમે તેને િવનતંી કર�એ છ�એ. આપણ ેએમ િવચાર�એ છ�એ ક1 ભગવાનને છોડ� દ1વાનો અથQ એ 

છે ક1 અમારા BેમભયાQ રાિશએ આપણ ે�યા ંKધુી એમ કહ1વા નથી ?યા ંKધુી મર� નxુ ંજોઈએ અને 

જો તેઓ g?ૃT ુપામે છે, તો અમને લાગ ેછે ક1 ભગવાનએ અમને છોડ� દ�ધો છે આપણે િવચાર� 

શક�એ ક1 ભગવાનને છોડ� દ1વાનો અથQ છે ક1 અમને નોકર� મળ� નથી ક1 ઉછેર, બાળકની 

િવભાવના, અથવા :વા:�ય ક1 a અમે અપે20ત છે. �યાર1 ઈK ુરડ1 છે, ?યાર1 તે િપતાના Bેમથી છોડ� 

દ1વાને રડ1 છે અને હવે તેનો &ોધ, પાપ ઉપર તેમનો &ોધ તેમના �ુ: ખ અને g?ૃT ુપાપ અને 

શેતાનને કારણે છે. કારણ ક1 પાપ તમને અને મારા સ@હતની તમામ રચનાઓમા ંBવેશે છે, સ¯નની 

તમામ g?ૃT ુપામે છે. 

5. તમે ઈiરની યોજના, અવર ચોઇસ, ઉ?પિ¥ 1-11 ના અ°યાસમાથંી યાદ કર� શકો છો ક1 શેતાન 

આદમ અને હવાને ઈiર અને તેમના વચન િવcુ± બળવો કયy હતો. આ બળવોએ ભગવાન અને 

આપણા વ|ચનેો સબંધં તોડ� ના�યો હતો, a અમે 8નુઃ:થાપનાના અસમથQ હતા. આ ફ(ત ઈiરની 

શ�(ત 	ારા પ@ર8ણૂQ કર� શકાય છે અમે �ુઃખ અને g?ૃT ુલાયક પરંh ુતેમણે અમારા માટ1 Xવન 

અને g�ુ(ત ઇ|છતા. ઇKVુ ુ ંકાયQ એ છે ક1 આપણે a લાયક છ�એ તે પોતે જ લઈ જxુ.ં આપણા 

મરણની જPયાએ ભગવાનએ પોતાના 8)ુ ઈKનેુ આપણા માટ1 મરણ પામી. નીચે જણાવેલી પેસેજ 

આ સાર� ર�તે દશાQવે છે: "પાપVુ ંવેતન _________________________ છે, પરંh ુ__________ Vુ ં

ભગવાન _____________ __________________________________ મા ંશાiત Xવન છે અમાર� 

_________________________________________________________________ (રોમનો 6:23)." 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. તે નYધxુ ંરસBદ છે ક1 g�ુય યાજકો અને તેમના અિધકાર�ઓ િવશે વr ુકંઈ કહ1વામા ંઆsTુ ંનથી. 

nુ ંતેઓએ તી¦ �ુઃખની જPયા છોડ� દ�ધી હતી? તેઓ nુ ંકરxુ ંસેટ કTુ} છે? nુ ંતેઓ એમ માનતા 

હતા ક1 ઈKનેુ વધ:તભંે જડ�ા હતા અને તેઓએ તેઓના અપમાનનો �કુમ કયy હતો ક1 તેઓ છોડ� 

શક1? છેવટ1, તેમની g?ૃT ુકલાકો, @દવસો પણ લાગી શક1 છે. એક જ જPયા ક1 a અમે તેમને િવશે ફર� 

સાભંળવા માટ1 છે �યાર1 તેઓ િપલાતને ફ@રયાદ કરતા હતા ક1 તેમણ ેa નો@ટસ લખી હતી તે &ોસ 

સાથે જોડવામા ંઆવી હતી. આ નYધે ઈKનુા Sનુાખોર�ના આરોપોને �ણ કર�. તે વાચંે છે, 
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"ય�દુ�ઓના રા� નાઝર1થના ઈK.ુ" િવરોધીઓ આDહ કર1 છે ક1 િપલાત લખે છે (જહોન 19:21) ને 

બદલ?ે ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

ય�દુ� અિધકાર�ઓ સ?યને િવmૃત કરવા માગે છે પરંh ુહવે િપલાતે મોટા Bમાણમા ંહોવા જોઈએ. તે 

કદાચ પોતાની �તને અને ઈKનુી અજમાયશમા ંસ¥ા અને અિધકાર સાથે કાયQ કરવા માટ1 તેમની 

િનoફળતા સાથે અસમંત હતા. તેમની માગણી ની Bિત@&યામા ંિપલાતે nુ ંજવાબ આ3યો હતો 

(zલોક 22)? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� � 

 

�<SI: તે નવમી કલાક હh ુ.ં ઈK ુતેમના આ?માને તેમના િપતાને સYપવાનો હતો. તેમVુ ંકાયQ કરવામા ં

આsTુ ંહh ુ ંપરંh ુઈK ુg?ૃT ુપા«યા તે પહ1લા ંકંઈક કહ1તા હતા. 
 

�T�+": વાચંો જોન 19: 28-30. 

к��: 
1. યોહાન 13: 1 મા ંઆપણે વા|ંTુ ંછે ક1 ઈK ુ�ણતા હતા ક1 આ જગત છોડ� દ1વા માટ1 સમય આsયો 

છે. ઇK ુnુ ંશી�યા (zલોક 28 એ)? __________________________________________________ 

2. બrુ ં8ણૂQ થTુ ંહh ુ.ં તેમણે તેમના િપતાનો કામ કરવા માટ1 મોક6યો હતો. તેમ છતા,ં શા®ોને તેમની 

8ણૂQતામા ં8ણૂQ કરવાની જ]ર હતી તો ઈK ુnુ ંકહ1 છે? ____________________________________ 

3. િનશકંપણ,ે ઈKનેુ પાણીની જ]ર છે mુલ નવ કલાક માટ1 પીવા માટ1 કંઈપણ ન હતી. કોઈVુ ંgખુ 

Kકૂ� હોય ?યાર1 ભાPયે જ બોલી શક1 છે. ઈKએુ કuુ,ં "મને તરસ છે." તેણે એક વr ુશ�દ કlો હતો 

ક1 તે ઇ|છે છે ક1 આ�ુ ંજગત સાભંળશે. તેના noુક Kકૂા મYએ ઝ�Kુ ંછોડના દાડંા પર ઈKનુા મYથી 

ઉઠાવી લેવામા ંઆવેલા વાઇન સરકોમા ં:પોIજ લીધા.ં પીટર Bા3ત થયા પછ� ઈKએુ nુ ંકuુ ં

(zલોક 30)? ____________________________________________________________________ 

Dીકમા ંઆ સ� એક શ�દમા ંઅVવુા@દત છે: ટ1ટ12લ:ટા @&યાપદનો તકQ Kચૂવે છે ક1 તે 8ણૂQ, 8ણૂQ, 

બધા સમય અને મરણો¥ર Xવન માટ1 સમા3ત થાય છે. આપણી આ?માઓના g�ુ(ત માટ1 વr ુકંઇ 

કરવાVુ ંઅથવા જ]ર� નથી. ટ1લે:ટ1ઇ! 

4. ઈK ુઇ|છતા હતા ક1 દર1કને તેમની વાતો સાભંળવા કહ1, "ટ1ટ1લ:ટ1ઇ!" - મા) ®ીઓ જ ન@હ, ફ(ત 

સૈિનકો જ &ોસની આસપાસ ભેગા થઈ, પણ િપલાત, અ�ાસ અને કાયાફાસ, g�ુય યાજકો અને 

ય�દૂ� શાસકો. તેઓ ઇ|છતા હતા ક1 તેમના િશoયો ગમે તે :થળે સાભંળે અને સમ]નીઓ અને 
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િવદ1શીઓ બધે જ સાભંળે. તેઓ ઇ|છે છે ક1 આખા અને આ�ુબા�ુના લોકો, સાભંળવા, "ટ1ટ1લ:ટ1ઇ!" 

અને, તે તમને અને મારા, અમારા પડોશીઓ અને િમ)ો, અમારા સહકાયQકરો અને સરકારોએ તેમને 

સાભંળવા કuુ,ં "ટ1ટ1લ:ટ1ઇ!" 

5. અને તે પછ�ના 0ણ ેઅમે તેને સાભંળ�એ (pકુ 23:46), “_________________________________ 

_____________________________________________________________________________” 

6. ઈKનેુ હ1રોદને સYપવામા ંઆsયો હતો, પછ� િપલાતે, ભીડ અને બી�ઓને હવે તે પોતે પોતાના 

િપતાને આ શ�દોથી હાથ ધર1 છે, "તમારા ______________ મા ં�ુ ંમાર� ભાવના કcંુ �.ં" અને 

ઈKએુ તેમના છે6લા iાસ લીધા.ં તેમણ ેતેમના માથા નમન અને તેમના આ?મા આ3યો. ગો:પેલ 

લેખકો કહ1તા ન હતા ક1 ઈK ુg?ૃT ુપા«યા હોવા છતા ંતે પાપ, g?ૃT ુઅને શેતાનનો િશકાર હતો. 

ઊલટાVુ ંઈK ુઇ|છતા હતા ક1 આપણ ેતે સમXએ ક1 તેમણે પોતાની �તને સYપેલ છે, તેની ભાવના 

અને તે a તે છે, તે Iયાયથી Iયાય કરનાર છે (1 પીતર 2: 23 ક). ફર�, "િપતા, તમાર� 

______________________________________ મા ં�ુ ં______________________ માર� ભાવના." 

 


A�U-V-: તમે તેમના શ�દો Jયાનમા ંતર�ક1 તમારા Bિત2બ�બ લખો, "તે સમા3ત થયેલ છે!" "ટ1લે:ટ1ઇ! " 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


A�U-V-: તમારા Bિત2બ�બ લખો, કારણ ક1 તમે િવચાર� શકો છો ક1 તે ઇ|છે છે ક1 તમે તેને સાભંળો. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

��� / 

 

[I�I��: આ 0ણ ેઈKનુા મરણ પછ� ક1ટલાક અસામાIય અને ચમ?કા@રક બાબતો બIયા.ં  

1. nુ ંમા�થી 27: 51-52 અમને કહ1 છે? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી._____________________________________________________________________ 

સી._____________________________________________________________________ 

ડ�.______________________________________________________________________ 

ઈ. _____________________________________________________________________ 
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2. લzકર અને તેની સાથેના ર0ણ માટ1V ુ ંnુ?ં તેઓએ a જોTુ ંઅને સાભં�Tુ ંતે િવષે તેઓ nુ ંકહ1x ુ ં

(મા�થી 27:54; pકુ 23:47)? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ®ીઓની Bિત@&યા nુ ંહતી (zલોક 55)? ______________________________________________ 

4. Bે0કોનો Bિતભાવ nુ ંહતો (pકુ 23:48) __________________________________________ 

5. a @દવસે ઈK ુg?ૃT ુપા«યા તે તૈયાર�નો @દવસ હતો. બી� @દવસે ખાસ સેબથ હhુ.ં સેબથ િવષે 

ય�દૂ�ઓ માટ1 nુ ંમહ?વVુ ંહh ુ ં(ય�@ૂદઓ 19:31)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. િપલાતે સૈિનકોને nુ ંકરવાVુ ંકuુ ં(zલોક 32)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. સૈિનકોએ ઇKનુા શર�ર િવશે nુ ંકTુ} (zલોક 33)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. ઈK ુખર1ખર g?ૃT ુપા«યા હતા ક1 નહ� તે Wગેનો B� િવવા@દત થયો છે. zલોક 34 મા ંઆપણને 

કહ1વામા ંઆવે છે ક1 �યાર1 સૈિનક1 ઈKનુી બા�ુમા ંવ�ધી ?યાર1 "લોહ� અને પાણીનો અચાનક Bવાહ" 

આગળ વJયો. g?ૃTમુા ં�દયની આસપાસVુ ંBવાહ� ર(ત અને પાણીને �ુ�ંુ પાડ1 છે. 

zલોક 35 gજુબ, આ કોણ ેજોTુ?ં તમને ક1વી ર�તે ખબર? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. કોણ ઈKનુા શર�ર માટ1 8છૂ² ુ ં(zલોક 38)? ____________________________________________ 

10. અમે જોસેફ િવશે nુ ંકuુ ંછે (zલોક 38; pકુ 23: 50-51) _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. કોણ તેની સાથે હતા? તમે િનકોડ1મસની ઈKનુી gલુાકાત એક રાિ)ના Wતમા ં(�હોન 3) િવશે nુ ં

યાદ છે? તેમણે ઈKનેુ nુ ં8છૂ² ુ?ં _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. નીકોદ1મસ તેમની સાથે nુ ંલાsયા (zલોક 39)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. આ માણસોએ nુ ંકરxુ ંજોઈએ (zલોક 40)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. આ 8cુુષો એક ધસારોમા ંહતા. તે તૈયાર� ય�દૂ� @દવસ હતો. કબરVુ ં:થાન nુ ંહh ુ ં(zલોક 41-42)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. આ કબર િવશે ખાસ nુ ંહh ુ ં(zલોક 41) ___________________________________________ 

16. થી તમે કઈ નવી મા@હતી શીખો છો માકQ 15: 43-45? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. �ૂરથી જોવાથી કોણ હતા? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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A�U-V-: 
1. nુ ંતમને આ³યQ છે ક1 આમાનંા મોટાભાગના ંપા)ોને તમે સૌથી વr ુઅVmુળૂ કયો છે? તમે પોતાને 

[ા ં�ુઓ છો? સેh8ુરુાએ તે બrુ ંજ જોTુ ંહh ુ.ં ®ીઓએ Wતર પરથી જોTુ ંછે �હોન િસવાય, 

અVયુાયીઓ [ાયં પણ શોધી શકાતા નથી. અ@રમથાઈના જોસેફ @હ�મતભેર િપલાતને ઈKનુા શર�ર 

માટ1 8છૂતો હતો. નીકોદ1મસે કબરના કપડામંા ંઈKનુા શર�રને :વ|છ શણના ંકાપડમા ંકાપવામા ં

મદદ કર�. અને મેર� મેગડાલીને તેના િમ)ના હાિનને �ુઃખ પહYચાડ{ુ ંઅને કબર છોડવાની ઇ|છા 

ન હતી પરંh ુજોયા અને જોTુ ંક1 તેના શર�રમા ંક1વી ર�તે નાખવામા ંઆsTુ ંહh ુ ંઅને પછ� ઘર1 

ગયા અને તૈયાર મસાલા અને અ¥ર તમારા િવચારો: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ભીડની બધી જ �ુoટતા જતી રહ� હતી. કોઈ પણ sય�(તએ અપમાનજનક ટ�કાઓ ઉ|ચાવી અથવા 

િન�દા કર� હતી. આ )ણ sય@કતઓ હવે g?ૃT ુપા«યા હતા. આ ભsયતા ઉપર હતો. જોસેફ અને 

િનકોદ1મસે Bેમથી ઈKનુા દ1હને &ોસમાથંી ઉતાર� દ�ધો. તેનો દ1હ ફાટ� ગયો હતો અને તે કાપી 

નાખવામા ંઆsયો હતો, Kકૂા લોહ�થી તેન ેકાપી હતી. તે શાતં છે દર1ક sય�(ત સેબથ માટ1 તૈયાર 

કરવા ઘર1 ગયો છે તમારા િવચારો: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. મોડ� બપોર1 શાતંમા ંઈKનુી g?ૃTથુી શાિંત લાગી. બrુ ંશાતં હh ુ,ં અ�Pનપર�0ા 8રૂ� થઈ ગઈ હતી. 

મા) તી¦ �ુઃખના પહાડ પર અને કબરમા ંતે શાતં નહોh ુ,ં પરંh ુતેના અVયુાયીઓના �દય અને 

Xવનમા ંતે શાતં હતો. અથવા, તે શાતં અને શાિંત8ણૂQ હતી? nુ ંથTુ ંહh ુ?ં કોઈ એક એxુ ંમાનતા ન 

હતા ક1 એક અઠવા@ડયા પહ1લા તેઓ પોતાનો :hિુત કર� રlા ંહતા તે હવે g?ૃT ુપા«યા હતા અને 

કબરમા ંદફનાવવામા ંઆsયા હતા. તેમની િવi £rુ ંવ�Tુ ંહh ુ ંતેમના નેતા / િશ0ક / મા:ટર 

g?ૃT ુપા«યા હતા. કોઈ એક તે માને કર� શકો છો. દર1ક sય�(તને Vકુશાન થTુ ંહh ુ ંઅથવા, તેઓ 

હતા? સેI|T@ુરયન અને ર0ક સૈિનકોVુ ંબી�ુ ંિવચારો એxુ ંલાગે છે. તેઓ મા ંnુ ંકહ1 છે          

મે�T ુ27:54? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

તમારા િવચારો: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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к��: 
1. g�ુય યાજકો અને ફરોશીઓ 2ચ�િતત હતા તેથી તેઓ તેમની 2ચ�તાને લઈ ગયા ______________ 

(મે�T ુ27:62). 

 એ. ઇK ુવણQવવા માટ1 તેઓ કયા શ�દોનો ઉપયોગ કર1 છે (zલોક 63)? ____________________ 

 બી. ઇKએુ તેઓને nુ ંકuુ ંહh ુ ં(zલોક 63 બી)? _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 સી. તેમની િવનતંી nુ ંહતી (zલોક 64)? ____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ડ�. તેઓ nુ ંભયભીત થશે (zલોક 64 બી)? __________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. પીલાતVુ ં�કુમ nુ ંહતો (zલોક 65)? _________________________________________________ 

3. ર0કો nુ ંકર1 છે (zલોક 66)? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

િપલાતની µNoટકોણથી બrુ ંKરુ20ત હh ુ ંg�ુય યાજકો અને બી� અિધકાર�ઓએ તેઓ કર1લા ¶ેoઠ 

કામ કયાQ હતા અને હવે સેબથ માટ1 તૈયાર હતા. કબરને શાN�દક બધં કરવામા ંઆવી હતી! ર0ક 

પો:ટ કરવામા ંઆsTુ ંહh ુ.ં 
 

��: િવશે િવચારો માટ1 કંઈક ... �યાર1 �ુ ંXવતં � ંઅને g(ુત કcંુ �,ં ?યાર1 લોકોની Bિશ0ણ અને મને 

તેમના અVયુાયી બનવાVુ ંઆમ)ંણ આપે છે ?યાર1 nુ ં�ુ ંવr ુKરુ20ત અને આરામદાયક �?ં ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

��+шWX�: તમે આને એક પડકાર તર�ક1 ગણી શકો છો પરંh ુતમને sય�(તગત સમયના ઇIડ1(સ 

કા·્Qસ પર સમય લાગી અને ઈKનુા સાત વા[ો લખી અને પાઠ 5 માથંી તમને િશ0ણની યાદ 

અપાવવાની સ� અથવા બે લખવા માટ1 Bો?સા@હત કરવામા ંઆવે છે. ડરશો નહ� પાછા �ઓ અને તમાર� 

મેમર� તા�ુ ંકરો. 
 

1. િપતા, ___________________________________________________________________ 

2. આa ______________________________________________________________ 

3. વહાલા ®ી,_______________________________________________________________ 

4. મારા B§,ુ_______________________________________________________________ 

5. �ુ_ં________________________________________________________________ 
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6. તે ________________________________________________________________ તે¹ 1ઇ! 

7. િપતા,___________________________________________________________________ 

 


�!���: aમ તમે BાથQના કરો છો, તેમ ઈKમુા ંઆ દર1ક અરજનો સમાવેશ કરો. ઉદાહરણ તર�ક1, તમારા 

િપતાને તમારા �ુzમનોને માફ કરવા માગો. કોઈને પણ ઈK ુસાથે જોડાવાની @હ�મત માટ1 કહો aથી તેઓ 

પણ આ શ�દો સાભંળ� શક1 ક1 તેઓ ઈK ુસાથે :વગQમા ંહશે aઓ તમાર� પાસે સૌથી િBય છે તેમને માટ1 

ભગવાનનો આભાર અને તેમને 8છૂો ક1 તેઓ તેમની આસપાસ ર0ણની બચાવ રાખે છે. તેમણે તમને છોડ� 

દ�ધી અથવા તમે ?યX [ાર1ય એxુ ંમાનતા એકાતં એકતા સહન કરવા તેમની ઇ|છા માટ1 ઇK ુઆભાર 

તેમની સાથે એક યોPય સબંધં માટ1 તમાર� તરસ અને §ખૂ વધારવા બદલ તેમનો આભાર, તમે હમેંશા ં

તેમને માટ1 તરસ, Xવતા પાણી અને Xવનના તેમના શ�દ માટ1 આભાર. મો0Vુ ંકામ 8cંુૂ કરવા માટ1 અને 

&ોસથી "ટ1ટ1લ:ટ1ઈ" ના અવાજને સમા3ત કરવા માટ1 તેમનો આભાર માનો aથી તમે તેને સાભંળ� શકો. 

અને, છેવટ1, િપતાના હાથમા ંઆરામ કરો, aણે તમને ઘરVુ ં:વાગત કTુ} છે. તેને gzુક1લ Xવનના gzુક1લ 

ભાગો, રફ સબંધંો, હાડQ વકQ પયાQવરણ આપો a સતત તમને છેતરવા માગંે છે. તેમણે ઇઝરાયેલ રા�, 

તેમણે જણાsTુ ંહh ુ ંક1, a હોવા માટ1 ઇK ુઆભાર! 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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&ોસની યાતના 8cંુૂ થઈ ગTુ ંછે. પા:ખાપવQ 8cંુૂ થTુ ંછે તે અઠવા@ડયાના Bથમ @દવસ હતો. ર0કો કબર 

પર ફરજ રાખવાની ઘ@ડયાળ પર હતા. પોતાને a માણસ ય�દૂ�ઓનો રા� કહ1 છે તે મર� ગયો હતો. 

છે6લા થોડા @દવસોના તમામ Bિસ»±નો Wત આખર1 હતો. તે ફર�થી ય]શાલમેમા ંશાતં રlો. અથવા, તેથી 

તે લાગhુ ંહh ુ ંઓછામા ંઓ� ંતે છે ક1 પીલાત, કાયાફાસ, અ�ાસ અને વડ�લોએ િવચાTુ}. a લોકોમા ંઆ 

Bકારની િવ0ેપ ઊભો થયો હતો તે હવે નહ�. 
 

પાઠ 3 મા ંક1ટલાક િવિવધ િવષયોનો ફર� ઉ6લખે કર1 છે. તેમના માટ1 �ુઓ. દ1વ�ૂત ની આમ)ંણ અને 

આદ1શ Jયાનમા ંલો. ઈKએુ ®ીઓને a કuુ ંતે Jયાનથી સાભંળો. ઈKનુા 8નુcુ?થાન માટ1 તમારા પોતાના 

જવાબો Jયાન દો. તેના Xવનનો 8નુcુ?થાન nુ ંછે? મારા માટ1 તેમના આમ)ંણ nુ ંછે? તે મને nુ ંકરવાની 

તક આપે છે અને સશ(ત કર1 છે? 

 

ઝડપથી �ઓ અને કહો! તેમણે કuુ ંછે, તે વJયો છે! 
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�<SI: સેબથ @દવસ આsયો ય�@ૂદઓ માટ1 અઠવા@ડયાનો આ @દવસ 8�ૂ અને આરામ માટ1 હતો. અમે 

ફ(ત ક6પના કર� શક�એ છ�એ ક1 @દવસની વાતચીત ય]શાલેમમા ંએક @દવસ પહ1લા ંa થTુ ંતે Wગે 

ક1NIµત છે. ઇK ુsયિથત અને gતૃ! ક1ટલાક માટ1 તે માનxુ ંgzુક1લ હh ુ ંઅને તેમના �ુઃખ તેમને કા�.ુ ક1ટલાક 

માટ1 તે રાહત હતી ક1 a પોતાને ય�દૂ�ઓના રા� અને ઈiરના 8)ુ તર�ક1 ઓળખાતા હતા તે છે6લે g?ૃT ુ

પા«યા હતા અને સાથે �ૂર થઈ ગયા હતા. અને ક1ટલાક a ઈKનુા સૌથી નXકના િમ)ો અને સાથીદાર 

હતા, કારણ ક1 તેઓ ભયભીત હતા ક1 તેઓ g?ૃT ુપામવા માટ1 આગામી હશે, લૉક દરવા� પાછળ પોતાની 

�તને �પાવી લશેે (જહોન 20:19). 
 

�T�+": મા�થી 28: 1-10 વાચંો. આ વાતાQના વધારાના અહ1વાલો માકQ 16: 1-8, pકુ 24: 1-10, અને 

યોહાન 20: 1-9મા ંલખાયેલા છે. તમને બધા ચાર એકાઉI¼સ વાચંવા માટ1 Bો?સા@હત કરવામા ંઆવે છે 

દર1કમા ંઅલગ ભાર છે. 
 

[I�I��: મે�T ુ28: 1-10 

1. અઠવા@ડયાના કયા @દવસ છે (zલોક 1)? ______________________________________________ 

2. તે @દવસનો સમય nુ ંહતો? ________________________________________________________ 

3. કબરમા ંકોણ આsયા હતા? _________________________________________________________ 

બધા ચાર ગો:પેલ લખેકોએ ઉ6લેખ કયy છે ક1 મેર� મPદાલીન આsયા હતા. બે a«સની માતા મેર� 

ઉ6લખે અને એક અIય મેર� સદંભQ બનાવે છે એક સાલોમનો ઉ6લખે કર1 છે અને એક જોનાનો 

ઉ6લખે કર1 છે. મેર� Kધુાર1લી પિતતા ®ી માટ1 િસવાય અમે અIય ®ીઓ િવશે બ� ુઓછ� ખબર. 

આપણે �ણીએ છ�એ ક1 આ ®ીઓ ઈKનુી પાછળ છે અને તેમની જ]@રયાતોની સભંાળ રાખે છે 

અને �યાર1 તેઓ g?ૃT ુપા«યા ?યાર1 તેમની સાથે હતા (મા�થી 27: 55-56). હવે તે ભ�ત ભરાઈ 

ગયો અને તેઓ _______________________ લાsયા aથી તેઓ ____________________ ઈKનુા 

શર�ર (માકQ 16: 1). 

4. માકQ nુ ંકહ1 છે તે તેમના મનમા ંમો�ંુ B� છે (zલોક 3)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



25 

 

5. aમ aમ આ ®ીઓ મે�T ુઅVસુાર થTુ ંકબર માટ1 સપંકQ 28: 2 એક? 

______________________________________________________________________________ 

6. દ1વ�ૂત nુ ંકTુ} (zલોક 2 બી)? ______________________________________________________ 

7. zલોક 3 �ૂતે aવો દ1ખાતો હતો તે કહ1 છે: _________________________________________ 

8. ર0કો nુ ંથTુ ં(zલોક 4)? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. �ૂતે ®ીઓને nુ ંકuુ?ં 

 એ. zલોક 5 એ. __________________________________________________________ 

 બી. zલોક 5 બી: _________________________________________________________ 

 સી. zલોક 6 એ: __________________________________________________________ 

 ડ�. zલોક 6 બી: __________________________________________________________ 

10. મા ંnુ ંકરxુ ંતે Kચૂવવામા ંઆsTુ ંહh ુzંલોક 7 એ? _______________________________________ 

11. અVયુાયીઓ માટ1નો સદં1શ nુ ંહતો? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. તેઓ કબર થી �ૂર દોડ� ગયા હતા તે ર�તે ®ીઓને ક1વી લાગણી હતી (8 zલોક)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

13. zલોક 8 મા ંકયા બ ેશ�દો તમને તેમના ઉ¥ેજના અને તાક�દની સમજ આપે છે? 

____________________________________ અને _____________________________________ 

14. અને a ર�તે તેઓ ર:તામા ંમળે છે (zલોક 9)? _________________________________________ 

15. "_____________________," તેણે ક�r.ુ તેઓ તેન ે_________________________________, અને 

તેમના _______________ અને _________________________ તેમને પકડ�ા. " 

16. ઇK ુતેમને nુ ંકuુ ં(zલોક 10)? 

 એ. _____________________________________________________ 

 બી._____________________________________________________ 

 સી. ____________________________________________________ (મા�થી 28:16) 

 

 

��� � 

 


A�U-V-: 
1. 8નુcુ?થાનની કથા િવશે તમે a િનર�0ણ કTુ} છે તે nુ ંછે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તમારા અવલોકન િવશે nુ ંતમાcંુ Jયાન ખ�|Tુ?ં ________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. સેબથ ડ1 મ@હલાઓ માટ1 gzુક1લ હોવા જ જોઈએ. આ @દવસે કોઈ કામ કરવાની મ�ૂંર� આપવામા ં

આવી નહોતી aનો અથQ એ થયો ક1 ઈKનેુ યોPય દફન આપવા માટ1 અઠવા@ડયાના Bથમ @દવસ 

Kધુી રાહ જોવી પડ�. ઇKનુી દફનિવિધ સખત કરવા માટ1 કરવામા ંઆવી હતી, aથી સાaં છ @દવસ 

Kધુી કામ 8cંુૂ કરવા માટ1 તે આજ હતો �યાર1 સેબથ શ] થTુ.ં આ �ુઃખથી પીડાતા આ ®ીઓની 

ક6પના કર� શક1 છે. ક1ટલાક લોકોએ ઉ¥રમા ંગાલીલમાથંી ય]શાલેમ તરફ જવાVુ ંશ] કTુ}. એક 

િમિનટ તે પોતાના િશoયો અને પછ�ના િમિનટથી પા:ખા પવQની ભોજન ખાતો હતો, એxુ ંલાગhુ ં

હh ુ,ં ક6પી બITુ.ં તેમણે એક &ોસ પર gતૃ હતી. તેણે ખો�ંુ nુ ંકTુ}? આ અચાનક ઉIમ¥ ગાડંાVુ ં

કારણ nુ ંછે? દર1ક sય�(ત કંટાળ�ને રાડારાડ કર� રlો હતો. ભીડ િનય)ંણ બહાર હતો. પછ� 

અચાનક તે વધાર1 હતો. તેઓ g?ૃT ુપા«યા. તે અસામાIય વ:hઓુ થવાVુ ંશ] થTુ ં?યાર1. મ@ંદરનો 

પડદો ઉપરથી નીચે Kધુી બે ભાગમા ંફાટ� ગયો હતો. 8�ૃવી પદને હલાવી દ�ધી અને ખડકો 

િવભાXત થયા. કબરો ફાટ� નીક�યા અને g?ૃT ુપા«યા હતા તેવા ઘણા પિવ) લોકોના ંgતૃદ1હો 

Xવનમા ંઊભા થયા (મા�થી 27: 51-52). જો તમે ?યા ંહોત અને ઇK ુg?ૃT ુપામે છે અને હવે તમે 

તમારા ઘરમા ંહતા અને સા�બાથનો સમય જોયો હતો, તો તમે nુ ંકરો છો? તમારા Bિત2બ�બે: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. અચાનક ભગવાન એ ઘટનાનો આરંભ કર1 છે ક1 aનો ઇિતહાસ બદલાયો! mુદરતે 8નુcુ?થાનની 

�હ1રાત કર�! એક @હ�સક §કંૂપથી જમીન હચમચી! ધરતીકંપની વાત કરવા માટ1 મા�થી મા) એક 

જ લેખક છે, દ1વ�ૂત આવતા, કબરમા ંજતા અને પ�થરને પા� ંખ�ચી લે છે. §કંૂપ કોણ અVભુવે છે? 

અIય લેખકો nુ ંકહ1 છે? 

 

 એ. માકQ 16: 1-4 _________________________________________________________ 

 બી. pકુ 24: 1-3 _________________________________________________________ 

 સી. �હોન 20: 1 _________________________________________________________ 

 

મે�T ુપણ દ1વ�ૂત દ1ખાવ વણQવેલ અને �યાર1 આ બrુ ંબITુ ં?યાર1 અમને કહ1વામા ંઆsTુ ંક1 ર0કો 

એટલા ડરતા હતા ક1 તેઓ હચમચાવી અને "gતૃ 8cુુષો aવા બIયા" (zલોક 4). "તમારા 

Bિત2બ�બે: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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A�U-V- (ચાp)ુ: 

4. દ1વ�ૂત પ�થર પર બેઠા. �યાર1 તમે આને Jયાનમા ંલો છો ?યાર1 ક1ટલાક મગજ િવચારો તમારા 

મનને પાર કર� શક1 છે દ1વ�ૂત અપે0ા gલુાકાતીઓ કબર આવતા હોય જ જોઈએ. તેમણે ¶ેoઠ 

સમાચાર [ાર1ય યો�યો હતો અને એટલા ઉ?સા@હત થયા હોત અને �જ�દગીની �હ1રાત કરવા માટ1 

એટલા િવશેષાિધmૃત લાPTુ ંહશે ક1 તે જલદ� જ તેમણે કuુ ંહh ુ ંક1 તે જલદ� વધશે. એક અ�યબી 

જો દ1વ�ૂત :માઇલ તર�ક1 ર0કો પદને હલાવી દ�ધા અને gતૃ 8cુુષો aવા જમીન પર પડ� આ 

p ૂટંારાઓ, એટલે ક1 ઈKનુા િશoયોની કબરને Kરુ20ત કરવા માટ1 મોકલવામા ંઆવેલા માણસો કોણ 

હતા? એક @હ�સક ½�ુર�, દ1વ�ૂત દ1ખાયા, પ�થર �ૂર કરવામા ંઆsયો હતો અને તેઓ જમીન પર 

પડ1લો હોવા છતા ંમર1લા હોવા છતા ંKરુ20ત અને Kરુ20ત કંઈપણ પકડ� શકતા નથી. કબર 

�6ુલી, �6ુલી, ખાલી અને gલુાકાતીઓ માટ1 તૈયાર થઈ હતી! 

5. મ@હલાઓ માટ1 દ1વ�ૂત Bથમ શ�દો હતા, "_____________________________________." તેઓ 

�ણતા હતા ક1 ®ીઓ તેમના વધ:તભંવાળા ભગવાન gતૃ શર�ર શોધી આsયા હતા. બધા પછ�, તે 

તેઓ તેઓ જોસેફ અને િનકોદ1મસ 	ારા કબર મા ંgકૂવામા ંતેમને જોTુ ંકારણ િવશે િવચારવાનો 

કરવામા ંઆવી છે તે બધા છે. હવે તેઓ એક ચમકતો Bકાશ મળે છે, કપડા ંબરફ તર�ક1 સફ1દ અને 

કહ1 છે ક1, "ડરશો નહ�." અને પછ� દ1વ�ૂત એમ કહ1 છે ક1 a શર�ર તેઓ શોધી રlા છે તે અહ� 

નથી. તમાર� તા?કા2લક Bિત@&યા nુ ંહશે? કદાચ તે હશે, "તો પછ�, તે કોણ લીધો?" દ1વ�ૂત તેઓને 

KવુાતાQ આપે છે: "તે અહ� નથી; તેમણે જણાsTુ ંહh ુ ંક1, aમ તેમણ ેવધારો થયો છે. " 

6. દ1વ�ૂત બહાર ઊભા મ@હલાઓ છોડ� ન હતી, પરંh ુતેમને આવે છે અને તેઓ gકૂ1 �યા ં:થળ �ુઓ 

આમિં)ત કયાQ છે. અને પછ� તેમણે મ@હલાઓને એક ડાઈર1(ટ�વ આ3યો. તેઓ nુ ંકરવા હતા 

(zલોક 7)? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. અVયુાયીઓ માટ1નો સદં1શ nુ ંહતો? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેમ છતા ંિશoયો કબરના Bથમ ન હતા, તો 2ચ�તા એ હતી ક1 તેઓ �ણતા હતા ક1 ઈKનુા 

8નુcુ?થાનને કારણે મરણમાથંી સXવન કરવામા ંઆવશે. "ઝડપથી �ઓ અને તેમના 

અVયુાયીઓને કહો." તેઓ આ KવુાતાQ શોધી કાઢવાની તાક�દ હતી! 

8. તેથી ®ીઓ લાગણીઓ આ િમ¶ણ સાથે દોડ� ગયા. તેમ છતા ંતેઓ કંઈક Wશે ભયભીત રlા હતા, 

તેમનો આનદં તેમને ચલાવવા અને અVયુાયીઓને જણાવવા માટ1 ફરજ પાડતો હતો. અને માગQ 

પર, તેઓ કોણ મ�યા હતા, પરંh ુવધતા ભગવાન ઇK ુપોતે. તેઓ તેમના પગ પકડ� લીધો તેમને 

ખબર છે ક1 તેઓ §તૂ નથી પરંh ુમાસં અને લોહ� ધરાવતા હતા તેને :પશQ કરવાની જ]ર છે. અને 
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પછ� તેઓ તેમના Xવનમા ંવધારો થયો ભગવાન અVભુવ કયy છે a બધા aવા Bિત@&યા તેઓએ 

તેમની 8�ૂ કર�! ઇKએુ કuુ ંક1 દ1વ�ૂત nુ ંસાભંળે છે, તે કહ1 છે, "ડરશો ન@હ." અને તે જ @દશામા ંતે 

જ હતો, "�ઓ અને મારા ભાઈઓને કહો ..." ઈKએુ 8Nુoટ આપી હતી ક1 તેઓ �ૂત 	ારા nુ ંકહ1વામા ં

આsTુ ંહh ુ,ં તેઓ કબરમા ંnુ ંજોTુ ંઅને હવે તેઓ પોતાના �ખોથી જોયેલા અને પોતાના હાથથી 

:પશQ કરતા. ઈK ુXવે છે અને મરણમાથંી ઊઠયા છે! 
 

 

��� 5 

��: પરંh ુnુ ંબે હ�ર વષQ પહ1લા ંથTુ ંક1 એક ઐિતહાિસક ઘટના કરતા ંવr ુઆ બનાવે છે? nુ ંઆa 

મારા અને મારા Xવન માટ1 કોઇ એC3લક1શન ઓફર કર1 છે? ચાલો થોડ� વ:hઓુ પર એક નજર કર�એ: 
 

1. ઈKનુા 8નુcુ?થાનને તેમણે પોતાના િવશે અને તે સબંધં િવશે a બrુ ંભગવાનએ માર� સાથે 

ખોવાયેલો અને િન�દા કરનાર sય@કતને કuુ ંછે તે બrુ ંમાIય કર1 છે. તેમણે આપણા માટ1 Bેમથી 

દ1ખાતા િપતાVુ ં�દય બનાવી દ�rુ ંછે, તેના કરતા ંકોઈની પાસે કોઈ નથી, તેના કરતા ંકોઈ તેના 

Xવન માટ1 તેના Xવનને નીચે gકૂ1 છે (જહોન 15:13). ઈK ુa કંઈ કહ1 છે એ બrુ ંસ?ય છે. ઈKએુ 

a બrુ ંકuુ ંતે Xવન અને g�ુ(ત આપે છે. તેનામા ંિવiાસ કરનાર દર1કને અનતંXવન મળશે 

ઈKએુ યોહાન 14: 6 મા ંપોતાના િશoયોને કuુ ંહh ુ ંક1, "�ુ ં____________, અને ____________ અને 

____________. કોઈ _____________________ __________________________________ િસવાય 

________________ િસવાય._________________________________________________ " 

  

એ.  જો 8નુcુ?થાન બrુ ંમાIય કર1, તો મારા માટ1 તેનો nુ ંઅથQ થાય છે, કારણ ક1 �ુ ંnુ ંિવચાર1 છે 

તે પોતે પોતાના િવશે nુ ંકહ1 છે? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

બી.  જો 8નુcુ?થાન બrુ ંમાIય કર1 છે, તો મારા માટ1 તેનો nુ ંઅથQ થાય છે, કારણ ક1 �ુ ંતેની સાથે 

તેના સબંધંો, તેના સબંધંો સાથે તેના સબંધંોનો િવચાર કcંુ �?ં ___________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન 8નુcુ?થાનમા ંતેમની દ¿વી શ�(ત Bગટ. 

એ. તેમણે gએૂલામાથંી ઈKVુુ ં8નુcુ?થાન શ] કTુ}. ધરતીકંપ ઈKનુા િવમોચનના કાયQ પર 

ઈiરની મ�ૂંર�ના @દsય :ટ1«પ axુ ંજ છે. તે :ટ1«પ છે a વાચંે છે "પાદર�." તે ખર1ખર સમા3ત 

થઈ ગઈ હતી. g�ુ(ત માટ1 હવે કંઇ જ]ર ન હતી. હવે �ુ ંપાપનો Sલુામ �.ં ઇKએુ મારા Xવનમા ં

મારા માટ1 nુ ંશ] કTુ} તે િવશે ઈiરની મ�ૂંર� nુ ંછે? તેમની માફ� મને nુ ંઆપે છે? 
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i. યોહાન 8:32, 36 _______________________________________________ 

ii. ]મી 8: 1, 2 ___________________________________________________ 

iii. 2 કોર�થી 3:17_________________________________________________ 

iv. ગલાતી 5: 1, 13 _______________________________________________ 

તમારા િવચારો aમ તમે Xવનને એક Sલુામ િવ Xવન તર�ક1 ગણી શકો છો, એક 

સેટ મફત તર�ક1: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

બી.  તેમણે મા) 8નુcુ?થાનની શ]આત કર� નહોતી પરંh ુતેમણે મને આવવા અને 

તેની સાથે અVભુવ કરવા આમ)ંણ આ3Tુ.ં દ1વ�ૂત કuુ,ં "આવો અને �ુઓ ..." તે મને 

તે જPયા બતાવે છે �યા ંતેમVુ ંિનજÀવ દ1હ આરામ કરવા માટ1 gકૂવામા ંઆsTુ ંહh ુ.ં તે 

મને એવી જPયા બતાવે છે ક1 a મારા gતૃ શર�રની Wિતમ િવ¶ામી :થળ હશે. તે 

મારા માટ1 g?ૃT ુપા«યો ન હતો. ]મી 6: 6 કહ1 છે, "આપણે �ણીએ છ�એ ક1 અમાર� 

�ૂની ______________ હતી _____________________ તેની સાથે ..." કલમ 8 કહ1 

છે, "હવે જો આપણે ___________________________ સાથે ____________, તો અમે 

_____________________ છ�એ ક1 અમે તેની સાથે ________________ પણ કર�nુ.ં" 

સી. 2Á:તના 8નુcુ?થાનમા ંપણ સા2બત થાય છે ક1 આપણી પાસે Xવતં દ1વ છે, aમ ક1 

ઇKએુ કuુ ંહh ુ ંક1, "તે gએૂલાનો દ1વ નથી, પણ Xવતં છે (મે�T ુ22:32)." િવiના અIય 

તમામ ધમy માને છે ક1 ઈiર એક સવQશ�(તમાન છે અµzય બળ, "દ¿વી શ�(ત," અથવા 

ભગવાન મા) એક @ફલKફૂ� છે - આમ, એક gતૃ દ1વતા. એક 2Á:તી તર�ક1, 2Á:તVુ ં

8નુcુ?થાન ભગવાનને એક ગાઢ, Bેમાળ ભગવાન તર�ક1 માIય કર1 છે a દર1ક મVoુય સાથે 

sય�(તગત સબંધંની ઇ|છા ધરાવે છે - આમ, Xવતા દ1વ. તે તમને અને મને તેની સાથે 

નXકના ઘિનoઠ અને Bેમાળ સબંધંો આપે છે. 

ડ�. ?યા ંપણ વr ુસારા સમાચાર છે ભગવાન મને Xવે છે મને તેમની g?ૃT ુઅને 

8નુcુ?થાન મા ંઈK ુસાથે ભાગ લેવા માટ1 આમિં)ત કયાQ. તે મને શ�(ત આપે છે કારણ ક1 

તે મારામા ંરહ1 છે અને મારા 	ારા કામ કર1 છે. દ1વ�ૂત ની આદ1શ ઝડપથી �ઓ અને કહ1x ુ ં

હh ુ.ં ઈKનુી આ�ા જxુ ંઅને કહ1વાVુ ંહh ુ.ં આદ1શ બદલાયો નથી. �ુ ંઝડપથી જઇ રlો � ં

અને બી�ઓને જણાxુ ં� ંક1 તે g?ૃTમુાથંી ઊઠયો છે! તેVુ ંવચન સા�ુ ંછે. તેમણે કuુ ંછે ક1 

તેઓ છે. તેમણ ેઅમને સ?ય કuુ ંછે તેમણે મને તેમના િમશનમા ંઆમ)ંણ આ3Tુ ંછે ક1 

તેઓ nુ ંકર1 છે તે દર1કને કહો. તે મને આમ)ંણ આપે છે અને મને સ¥ા અને શ@કત સાથે 

તેમVુ ંશ�દ Bગટ કર1 છે. છેવટ1, �હોન 10:10 આપણને કહ1 છે ક1 તે &મમા ંઆsયા છે ક1 

અમાર� પાસે ________________________ અને તે ___________________________ છે. 
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�!���: aમ aમ તમે ભગવાન પર તેના પરમેiરના g?ૃT ુઅને 8નુcુ?થાન 	ારા Wિતમ આશીવાQદની 

શ]આત કર1 છે, તેમનો એક a તમને તેમના િમશનમા ંઆમ)ંણ આપે છે, aથી બધા આ ર�ડ�મમર Dેસ 

િવશે �ણી શક1 અને તે aમણે તમને તેમના શ�(તશાળ� Bેમ, તમે તમાર� પોતાની શ�(ત પર કામ કરવાને 

છોડ�ને નહ� પરંh ુતેમના આ?મા 	ારા સશ(ત, વખાણ અને આભારિવિધની તમાર� BાથQના B:hતુ કરો. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ઈKનુા િશoયો અને a ®ીઓએ તેઓની સભંાળ રાખી હતી, એનો nુ ં@દવસ છે! તે સવાર1 વહ1લામા ં§કંૂપથી 

શ]આત કર� અને એમોસથી પાછો ફયy a 8cુુષો સાથે ઈK ુસાથે હતા તે �ણવાની સાથે Wત આsયો. 

ય�દુ�ઓના ભયથી �બૂ જ ઉ?સાહ અને ભ�સને િમિ¶ત રાખવામા ંઆsયા ંaથી તેઓ લૉક દરવા� પાછળ 

બધં કર� શકતા. એક 0ણ તેમણે gતૃ છે અને આગામી તેઓ Xવતં છે. એક 0ણ ?યા ંએક Sમુ શર�ર છે 

અને આગામી િમિનટ ઈK ુતેમના Xવતં ભગવાન તર�ક1 દ1ખાય છે. એક 0ણ તેમને "આવો અને �ુઓ" 

કહ1વામા ંઆવે છે અને આગળના 0ણને કહ1વામા ંઆવે છે ક1 "�ઓ અને કહો." 

 

અને તે જ સમયે, g�ુય પાદર�ઓ અને વડ�લો ર0કો સાથે sયવહાર કર� રlા હતા aમણે �ણ કર� હતી ક1 

ધરતીકંપથી પ�થર કÃ:તાનથી �ૂર કરવામા ંઆવે છે અને હવે gતૃ sય�(તનો gતૃદ1હ �ટૂ1 છે. તે @રપોટQ 

સાથે તેઓ nુ ંકર� રlા હતા? 

 

�ખો બધા @દવસ Kધુી �6ુલા હતા. ર0કો, g�ુય યાજકો અને વડ�લો, ®ીઓ, પીતર, યોહાન અને બી� 

બધા િશoયો અને અVયુાયીઓ સ?યને જોતા હતા aમને [ાર1ય નજર1 જોવામા ંઆsTુ ંહh ુ.ં aમ તમે 

અ°યાસ કરો છો તેમ તમારા પોતાના �દયની �ખોની �:થિતથી પ@ર2ચત બનો. ભગવાનના આ?માને તમે 

તમારા ઉÂી ભગવાન અને ઉ±ારક િવષે જણાવો. 
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��� $ 

�<SI: પીલાતની aમ, g�ુય યાજકો અને વડ�લોએ િવચાTુ} હh ુ ંક1 તેમને ઈK ુસાથે કોઈ સબંધં નથી. 

તેમના �ૃNoટકોણથી, તેઓ g?ૃT ુપા«યા હતા અને કબરમા ંસીલ થયા હતા. ?યા ંકોઈ ર�તે તે છટક� જતો 

હતો. ચાલો જોઈએ ક1 મે�T ુક1ટલી �ૂંક� છદંો મા ંઅમને કહ1 છે. 
 

�T�+": વાચંો મા�થી 28: 11-15. 
 

к��: 
1. ®ીઓ [ા ંગયા? ________________________________________________________________ 

2. ર0કો [ા ંગયા (zલોક 11)? _______________________________________________________ 

3. તેઓ nુ ં�ણ કરવા છે? nુ ંથTુ ંહh ુ?ં _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. યોજના gજુબ બrુ ંજ ન હh ુ.ં હવે g�ુય યાજકો અને x±ૃોને ઉક1લવા માટ1 એક મોટ� §લૂ છે. તેઓ 

nુ ંયોજના ઘડ� હતી (છદંો 12 બી -14)? 

 એ. તેઓએ સૈિનકોને આ3યા _________________________________________________ 

 બી. સૈિનકો કહ1તા હતા _____________________________________________________ 

 સી. અને જો ગવનQર બહાર શોધે છે ____________________________________________ 

5. કલમ 15: "તેથી તેઓ __________________ લીધો અને તેઓ હતા તર�ક1 કTુ} ______________ 

અને આ ____________________ એ �બૂ જ ______________ ની વ|ચે આ જ @દવસે sયાપકપણે 

_________________ છે. " 

 


A�U-V-: 
1. Bથમ, ઈKનેુ દગો કરવા માટ1, �ુડાસને નાણા ં�કૂવવામા ંઆsયા હતા આ વખતે નાણા ંખોટા અને 

કપટ ખર�દવા માટ1 વપરાય છે. તે રસBદ છે ક1 g�ુય પાદર�ઓ અને ફરોશીઓ ઈKનેુ છેતરનારા 

તર�ક1 ઓળખ ેછે અને �હ1ર કર1 છે ક1 તેમના 8નુcુ?થાન િવષે તેમણે nુ ંકuુ ંહh ુ ંતે છેતરિપ�ડ� 

(મે�T ુ27: 63-64). શેતાનને સ?ય કહ1વા માટ1 કહ1વામા ંઆવે છે, તે કોણ છે? _________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. ક1ટલાકં સૈિનકો અને અિધકાર�ઓના �ૂઠલાને :વીકારxુ ંસહ1pુ ંછે કારણ ક1 એxુ ંમાનxુ ંછે ક1 દ1વે 

તેમના દ�કરાને gતૃમાથંી ઊભા કયાQ છે. અમે કોઈ sય�(તને ઈKનુા શર�રને ચોર� કરવાની શ[તા 

સમX શક�એ છ�એ, પરંh ુક6પના કર� શક�એ ક1 તેને g?ૃTથુી લઈને Xવનમા ંિવiાસની જ]ર છે. 

N:&3ચર હ�ુQઝ મા ંશીખવે છે 11: 6 ક1 "______________ વગર તે ______________________ 

_________________________________ ભગવાન છે અને સેIટ પોલ રોમનો 1: 17 સી મા ંકહ1 છે, 

"__________________ _________________ 	ારા _______________________________ કરશે." 

 

��: 
1. ધાિમªક સgદુાયએ �ૂઠા�ુ ંબનાsTુ ંઅને લોકોના શર�રને ઈKનુા શર�રને છેતયાQ. તેમની @&યાઓથી 

sય�(તને આ³યQ થાય છે ક1 aનો િવiાસ િવiાસ કર� શક1 છે. nુ ંતમે સ?ય કહ1તા છો? nુ ંતમે એવા 

લોકો છો aમને તમે આવો િવiાસ કર� શકો છો? nુ ંતેઓ �ણે છે ક1 તમાર� સાથે કોઈ ખો�ંુ કામ 

કરવાની આવzયકતા નથી? અથવા, કદાચ તમને સ?ય જણાવxુ ંgzુક1લ લાગે છે. સ?ય સાથેના 

તમારા સબંધંVુ ંતમે ક1વી ર�તે વણQન કરશો? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ધાિમªક નેતાઓને તેમના �ૂઠાણા 	ારા ક1દ�ઓ તર�ક1 રાખવામા ંઆsયા હતા nુ ંસૈિનકોએ ખર1ખર nુ ં

ખર1ખર થTુ ંછે તે બતાવશે? nુ ંતેઓ વr ુનાણાનંી માગંણી કરશે? તેઓ ડરતા હતા ક1 ગવનQર 

(પીલાટ) એ શોધી કાઢશે. તેઓ nુ ંકહ1શે ક1 તે તેમને સતંોષશે? તેમના �ૂÂા�ુ ંઅને કપટ સતત વr ુ

�ૂઠા�ુ ંઅને કપટ માગશે. આ ભગવાન nુ ંઇ|છતા ન હતા દ1વ�ૂત "ઝડપથી �ઓ અને તેમના 

અVયુાયીઓને કહો." સ?ય જણાવવા દો. તે વJયો છે! સૈિનકોને પોતાને ફર� Xવતં કરવાની તક 

મળ� તે પહ1લા ંજ ®ીઓ કબરમાથંી �ૂર થઈ ગઈ હતી. તેઓ હ�ુ પણ આનદંથી ભર8રૂ હતા. તેઓ 

કહ1xુ ંચાલી હતી! ઈK ુતેમને મ�યા અને તેમના ભય ના�દૂ કરવા માટ1 જણાsTુ ંહh ુ ંક1 ,, "ભયભીત 

નથી. �ઓ અને કહો! "તેમના @હ�મત અને �ઓ અને િશoયોને કહો અમને gતૃ માથંી તેમના 

8નુજÀવન સ?ય આપે છે. તમે ®ીઓની વાતાQ સાભંળ� છે. તમે �ણો છો ક1 સવારના Bારંભમા ંnુ ં

થTુ.ં nુ ંતમે ચલાવી રlા છો, આનદંથી ભર8રૂ, બી�ઓને જણાવો છો? તમે કોણ કહ1વા માગો છો? 

ઇK ુઇ|છે છે ક1 તેઓ તેમના Xવતં ભગવાન છે? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


�!���: હ1 B§,ુ તમે મારા Xવતં ભગવાન છો. તમારા શર�ર gતૃ માથંી ઊભા કરવામા ંઆવી હતી 

દ1વ�ૂત કuુ,ં "તે અહ� નથી. તેમણે જણાsTુ ંહh ુ ંક1, aમ તેમણે વધારો થયો છે. "કબર કપડા ંપાછળ છોડ� 

હતી. હવે મને ભયમા ંરહ1વાની જ]ર નથી; �ુ ં�Ä � ંઅને બી�ઓને જણાxુ ં�.ં મને @હ�મત આપવાની 

@હ�મત આપો ક1 અમને કોઈને ભય g?ૃTનુી જ]ર છે અથવા કબરને કોઇ લાબંા સમય Kધુી જ]ર નથી. aમ 

તમે મરણમાથંી ઉઠાવવામા ંઆsયા છે, તેમ આપણ ેપણ બધા ઉઠાડવામા ંઆવશે. મને ખબર છે ક1 મારા  
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ર�ડ�મરનો Xવ. _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

��� � 

 

�<SI: કહ1x ુ ંઅઘcંુ નથી, અઠવા@ડયાના આ Bથમ @દવસ બી� કોઇ કરતા ં�ુ�ંુ હh ુ ંઅને ફર� [ાર1ય 

તે axુ ંબી�ુ ંકોઈ ન હોત. લાગણીઓની ¶ેણીમા ંખલલે મા ંબrુ ંજ રાખવામા ંઆsTુ ંહh ુ.ં Bથમ, એ �ણીને 

ક1, ઈK ુg?ૃT ુપા«યા હતા તે �ુઃખ ®ીઓને કબરમા ંલાsયા (માકQ 16: 1). પછ� ડર ક1 તેના શર�રને 

પીરસવામા ંઆsયો હતો અને પીટર અને યોહાન કબરમા ંજતા હતા (યોહાન 20: 3-8). ®ીઓને ઈKનુો 

દ1ખાવ િવiાસમા ંલાsયા (મે�T ુ28:10) અને તેમણ ેa જોTુ ંઅને સાભં�Tુ ંતે િશoયોને કuુ.ં મેર� મગદાલેન 

માટ1 ઈKનુો દ1ખાવ (જહોન 20: 10-18), 8નુcુ?થાન પામેલા ભગવાન તર�ક1, તેમને આનદં અને આરામ 

એક નxુ ંXવન આ3Tુ.ં   
 

પીટર પોતાને nુ ંથTુ ંછે તે આ³યQ પામી હતી (pકૂ 24:12). બrુ ંએટpુ ંઝડપી થઈ રuુ ંહોવાVુ ંલાગhુ ં

હh ુ ંતે એxુ ંઅVભુવે છે ક1 તે કોઈકની આસપાસ ફર� ગયા ?યાર1 તે વr ુસમાચાર લાવી રlો હતો. ચાલો 

બી� એક વાતાQ �ુઓ ક1 a બે િશoયો ર:તા પર ચાલતા હતા ... 
 

�T�+": વાચંો pકુ 24: 13-35. 
 

к��:  
1. કયા @દવસ છે (zલોક 1)? _________________________________________________________ 

2. �ૂથમાથંી બે માણસો [ા ંગયા હતા (zલોક 13)? _______________________________________ 

3. તેઓ nુ ંવાત કર� રlા હતા (zલોક 14)? _____________________________________________ 

4. aમ તેઓ ચાલતા અને વાત કરતા હતા, nુ ંથTુ ં(zલોક 15)? _____________________________ 

5. આવી રસBદ ઘટના nુ ંહતી (zલોક 16)? _____________________________________________ 

6. ઈKએુ કયા B�ને 8છૂ²ુ ંક1 તેમને વૉ@ક�ગ અટકાવવા (zલોક 17)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. મા ંતેમના ચહ1રા nુ ંદશાQવે છે zલોક 17? ______________________________________________ 

8. C(લયોપસે ઈKનેુ 8છૂ²ુ ં(zલોક 18)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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9. અને ઈKએુ જવાબ આ3યો (zલોક 19 એ): ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. ઈKનેુ 19 ની કલમમા ંનાઝાર1થના ક1વી ર�તે વણQsTુ?ં 

 એ. _______________________________________________ 

 બી. _______________________________________________ 

11. આ માણસો ઇK ુસાથે કઇ ઇવેIટ હતા (છદંો 20-24)? 

 એ. કલમ 20: ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. zલોક 21: તેમની આશા nુ ંહતી? _______________________________________________ 

 સી. આ બrુ ંથયા પછ� ક1ટલો સમય થયો છે? ________________________________________ 

 ડ�. છદંો 22 અને 23: ®ીઓએ nુ ંકTુ}? _____________________________________________ 

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

 ઈ. zલોક 24: તેમના સાથીઓએ nુ ંશોધી કાઢ²ુ?ં _____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

12. ઇKનુી જવાબ nુ ંહતી (zલોક 25)? __________________________________________________ 

અને ____________________________________________________________________ 

13. તેમણે તેમને nુ ંકuુ ં(zલોક 26)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. ઈKએુ gસુા અને Bબોધકોને nુ ંકરxુ ં(zલોક 27)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. તેઓ ગામ પાસે પહY|યા ?યાર1 nુ ંથTુ(ં28-29 zલોક)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. ઇK ુટ1બલ પર nુ ંકTુ} (zલોક 30)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. બે માણસોVુ ંnુ ંથTુ ં(zલોક 31) ________________________________________________ 

18. ઈKનેુ nુ ંથTુ?ં __________________________________________________________________ 

19. તેઓ એકબી�ને nુ ં8છેૂ છે (zલોક 32)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. તેઓ કહ1xુ ંએક વાતાQ હતી! તેઓએ nુ ંકTુ} (કલમ 33)? _________________________________ 

21. બધા કોણ એસે«બલ કરવામા ંઆવી હતી? ____________________________________________ 

22. તે ભેગા થયેલાએ nુ ંકuુ ં(zલોક 34)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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23. એમોસના શેર મા ંચાલનારા બે લોકોએ nુ ંકTુ} (બેસ 35)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 

 

��� / 

 


A�U-V-: 
1. ક6પના કરવી સરળ છે ક1 આ બ ેિશoયો ચા6યા ગયા છે અને છે6લા ક1ટલાક @દવસોની ઘટનાઓ 

િવશે વાત કર� રlા છે. તેમને કોઈ પણ વ:h ુતેમના મા:ટરની �ુઃખ અને મરણ તર�ક1 મહ?વ8ણૂQ 

નહોતી. અને હવે, વ:hઓુ વr ુજટ�લ બનાવવા માટ1, અહ1વાલો કબર ખાલી મળ� હતી અને તેમના 

શર�ર ગયો હતો અહ1વાલ હતા. મ@હલાઓ કબરમા ંતે શોધી શ[ા નથી. પીટર અને �હોન કબરમા ં

ગયા હતા તેની ખાતર� કરવા માટ1 ®ીઓ nુ ંકuુ ંહh ુ ંઅને તેઓ તેમના શર�રને શોધી શ[ા નથી. 

nુ ંઇK ુપીડાતા અને તેના બધા શર�ર િવશે g?ૃT ુઅને હવે હક�કત એ છે ક1 તે �ટૂh ુ ંહh ુ?ં આ બધા 

િવશે વાત કરવામા ંઆવી હતી? દ1વ�ૂત nુ ંકuુ ંહh ુ ંક1 હતી (એલa 24: 5 બી -6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. જો તમે આ 8cુુષો સાથે ચાલતા હોવ તો તમે nુ ંિવચારો છો? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��: 
1. nુ ંઇK ુઅને મારા પોતાના Xવનમા ંઇવેI¼સ અને ઇવેI¼સ મને જોયા છે? એવા સમયનો િવચાર 

કરો �યાર1 તમે તમારા Xવનમા ંઇવેI¼સ / ઇવેI¼સમા ંBભાિવત થયા છો, a ઈKનેુ અ:પoટ અને 

અ�Åયા લાગે છે: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ઈKનુી માર� અપે0ાઓ nુ ંછે? માર1 મારા, મારા mુ�ંુબ અને મારા િમ)ો માટ1 nુ ંકરxુ ંજોઈએ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

�ુ ંતેમને અVસુરનારાઓ માટ1 nુ ંકcંુ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઇKનુી માર� પોતાની અપે0ાઓ મને કઈ ર�તે જોઈ શક1 તે માટ1 તે કોણ છે? __________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. લોકોને કબરમા ંઇKVુ ુ ંશર�ર શોધવાની આશા હતી. �ુ ંઈK ુ[ા ંશોધી રlો �?ં �ુ ંતેને [ા ંશોધી 

શmંુ? __________________________________________________________________________ 

4. ઈKએુ િશoયોને કયા ંકu ુહh ુ ંક1 તેઓ તેને શોધી શકશે (pકૂ 24:27) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

��� 5 

 


A�U-V-: 
1. તેઓ એમોસ પહY|યા ?યાર1 મોડ� બપોર1 હતો અને તેઓએ ઈKનેુ @ડનર માટ1 રહ1વા આમ)ંણ 

આ3Tુ ંહh ુ ંzલોક 29 કહ1 છે ક1 તેઓએ "તેને @હ�મતથી િવનતંી કર�." અ�ણી sય�(તને આિત�ય 

બતાવી એ સg±ૃ આશીવાQદ હોઈ શક1 છે. 

 એ. સેIટ પોલ અમને શ�દો સાથે Bો?સાહન આપે છે, “ _________________________________ 

 _______________________________________________________________ (]મી 12:13). " 

બી. હ1Ãી 13: 2 મા ંઅમને કહ1વામા ંઆsTુ ંછે: "_______________ __________________ ને 

અ�Åયાને બતાવવા માટ1 નહ�, કારણ ક1 ક1ટલાક પાસે _________________________ એCIજનો 

_________________ છે. __________________________________________________" 

2. ઈK ુપોતે આ માણસોને �હ1ર કરવા તૈયાર હતા. �યાર1 તેઓ તેમની સાથે મેજ પર હતા, 

 એ. તે _________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

  સી. અને __________________________________________________ અને તે તેમને આ3યો. 
 

3. આટલા બધા @દવસ થઈ રlા છે પરંh ુઈK ુએક વr ુથઈ રuુ ંછે ક1 તેઓ તેમને અVભુવ કરવા 

માગે છે. કોoટકમા ંnુ ંથTુ ંહh ુ ં(zલોક 31)? "તેમના ___________ ________________ હતા, અને 

તેઓ ____________________________ તેને અને તેઓ તેમના ______________________ થી 

_______________________________________. "તેઓ Xવતં ભગવાન ઇKનુી સામે આsયા હતા. 
 

 

�� 
Z�: 
1. તે માર� સાથે વાત કર1 છે અને મારા માટ1 N:&3ચર ખોલે છે ?યાર1 તે મારા �દયમા ંમારામા ં

બળતામા ંરહ1x ુ ંગમે છે? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંમારા Xવનમા ંa ફ1રફાર કર� શmંુ તે મને વr ુ"�દય બનQ" અVભુવો આપશે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 
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�!���: ઓ સૌથી પિવ) ભગવાન, 8નુcુ?થાન બધા તમે િવશે છે ઈÃા@હમને છોડાવવા માટ1 િપતા 	ારા 

મોકલવામા ંઆવે છે. તમે મને છોડાવવા માટ1 િપતા 	ારા મોકલવામા ંઆવે છે. તમારા શ�દ 	ારા તમે 

જોવા માટ1 માર� �ખો ખોલો અને મારા �દય મારા Wદર બનQ કારણ મને િવiાસ છે ક1 તમે મરણમાથંી 

સXવન થયા છો તે અIય લોકો સાથે શેર કરવા માટ1 ઊ�Q અને ઉ?સાહ આપો! �ુ ંતમને આભાર માVુ ં� ં

અને આભાર માVુ ં�.ં ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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એક એxુ ંિવચારશે ક1 તેની Bxિૃ¥ઓનો @દવસ 8રૂો થઈ ગયો હતો અને તે ભગેા થઈને શાર�@રક અને 

ભાવના?મક ર�તે ખચÀ નાખવામા ંઆsયા હતા. તેમ છતા,ં @દવસ િશoયો માટ1 ન હતો. એ«માઉસ િશoયોએ 

મા) તેમના લાબંા સમયથી ચાલવાથી થાક� ગયા હતા અને તેમનો અVભુવ શેર કરવા આhરુ હતા. �યાર1 

ઈK ુફર�થી દ1ખાયા ?યાર1 તેઓ હ�ુ પણ તેમની વાતાQને અIય લોકો સાથે સબંિંધત કરતા હતા. આ વખતે 

[ા ંહતા? 

 

8નુcુ?થાન પામેલા ભગવાન તેમને અVસુર1 છે aઓ ભેટ તક આપે છે. તમે આ ભેટ માટ1 પાઠ 5 નો 

અ°યાસ કરો છો! તેઓ તેમના તરફથી ભેટ છે, a તેમને તેમના િશoયોને Bથમ આપે છે અને હવે તેમને 

તમને અને મારા પર પસાર કર1 છે. દયા¤ અને આભારિવિધ સાથે તેમને Bા3ત કરો. કાળX8વૂQક તેમને 

લપેટ� અને ઇK ુતેમને િવશે તમને કહ1 તર�ક1 લાગણી8વૂQક સાભંળવા. ઈKનેુ કહો ક1 આ ભેટોનો સૌથી ¶ેoઠ 

ઉપાસના ક1વી ર�તે કરવો અને તેમના પિવ) નામVુ ંસIમાન કરxુ ંઅને :વગQમાનંા અમારા િપતાને મ@હમા 

આપવા. 
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�<SI: આ આગામી વાતાQ �હોન ગો:પેલ મા ંર1કોડQ છે અમને કહ1વામા ંઆsTુ ંહh ુ ંક1 ઇમોસના 

અVયુાયીઓને ઈK ુપોતે �હ1ર કયાQ પછ� તેઓ ય]શાલમેમા ં(pકૂ 24:33) પાછા ફયાQ. તેઓ પહY|યા ?યાર1 

અ2ગયાર તેમને nુ ંકહ1 છે (zલોક 34)? 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

પછ� બનેંએ બી�ઓને કuુ ં(zલોક 35): 
1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

pકુ zલોક 36 મા ંઅમને કહ1 છે ક1 "�યાર1 તેઓ હતા _______________________________________ 

પોતે તેમની વ|ચે _____________________ અને કuુ,ં ______________________________________ !” 

અમે મા ંઆ આગામી વાતાQ સાથે પસદં કરશે જો¬ 20.  
 

�T�+": જોન વાચંો 20: 1 9 -23. 
 

к��: 
1. @દવસનો કયો સમય છે (zલોક 19)? _________________________________________________ 

તે @દવસે પહ1લા ંnુ ંથTુ ંહh ુ ં(zલોક 1 એફએફ)? ________________________________________ 

બી. (gિૂતªઓ 2, 9) િવશે બધી g ૂઝંવણ nુ ંહતી? ________________________________________ 

2. િશoયો [ા ંહતા? સે@ટ�ગ nુ ંહતી (zલોક 19)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેઓ શા માટ1 ડરતા હતા? _________________________________________________________ 

4. ત¡ન સરળ, �હોન અમને કહ1 છે ક1 _____________________ આsયા અને __________________ 

તેમની વ|ચે (zલોક 19). 

5. તેમની nભુ|ેછા nુ ંહતી? __________________________________________________________ 
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6. pકુ 24:37 આપણને િશoયોની તા?કા2લક Bિત@&યા આપે છે: ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ઈKએુ તેમને 8છૂ²ુ ંક1 તમે શા માટ1 _______________________________________ અને શા માટ1 

_________________________ તમારા મનમા ંવધારો થાય છે? ઈKનુા દ1ખાવ પર તેમની Bારં2ભક 

Bિત@&યા એ હતી ક1 ઇK ુએક ______________________________________________________. 

8. તેમને તેમના ભયમાથંી તેમની હાજર�ની વા:તિવકતા લાવવા માટ1 તેમણે nુ ંકuુ ં(pકુ 24:39)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

9. એક વખત તેઓ તેમના હાથ અને પગ જોયા પછ� તેમની Bિત@&યા nુ ંહતી (zલોક 41)? _______ 

______________________________________________________________________________ 

આ બધા સાચા હોxુ ં�બૂ સાcંુ હh ુ!ં 

10. ફર� એકવાર �હોન 20 વળો. �હોન પણ અહ1વાલ આપે છે, "તેઓ ______________________ હતા 

�યાર1 તેઓ ભગવાન જોયા (zલોક 20 બી)." 

 

 


A�U-V-: 
1. તે ક6પના કરવી gzુક1લ નથી ક1 ]મમા ંલૉક કરાયેલા લોકો થાક1લી હતી. તે ®ીઓના Bારં2ભક 

સવાર1 અહ1વાલથી શ] થઈ રહ1લી લાબંા @દવસ હતી અને ?યાર બાદ જબરજ:ત ¶±ાજં2લમા ં

જબરજ:ત છોડ� દ�ધી હતી અને પીટરને હ�ુ પણ આ³યQ થTુ ંહh ુ ંક1 nુ ંથTુ ંહh ુ.ં પછ� બધી 

g ૂઝંવણમા ંમJયે મPદલાનીએ નYJTુ ંક1 તેણ ેB§નેુ જોયો છે અને િશoયોને ટોચ પર g[ૂો છે અને 

એમને જવાની ઇ«Tસુની યા)ામાથંી પાછા ફયાQ છે. તે @દવસે nુ ંથશે? પોતાને :થાને gકૂો. તમે આ 

બધા nુ ંકરો છો? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પછ� લાગણીઓની મયાQદા છે. િનઃશકંપણ,ે તેઓ એક િમિનટથી ડર� ગયા હતા અને આગામી આશા 

સાથે Xવતા હતા. તેઓ ગભરાઈ ગયા હતા અને gzુક1લીમા ંહતા અને તે પછ� �બુ �શુ અને 

Bભાિવત થયા હતા ક1 a સા�ુ ંહોવાVુ ંસાcંુ લાગhુ ંહh ુ ં... પરંh,ુ કદાચ અશ[ છે. છેવટ1, તે ક1વી 

ર�તે મરણમાથંી ઊભા થઈ શક1? તેઓ �ણતા હતા ક1 તેઓ gતૃ હતા. નીકોદ1મસ અને જોસેફ તેન ે

દફનાવવામા.ં હવે, એxુ ંજણાય છે, તે દર1ક જPયાએ દ1ખાય છે તમે આ બધા nુ ંકરો છો? ________ 

______________________________________________________________________________ 
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к��:  
1. ઈKએુ અગાઉ a કuુ ંહh ુ ંતે 8નુરાવતQન કર1 છે: "_________________________________ 

(જહોન 20: 21 ક)." 

2. પછ� તેમણ ેતેમને કuુ,ં "aમ _________________________________ પાસે ______________ છે, 

તોપણ �ુ ં__________________________________________________________________ �.ં" 

3. zલોક 22: તો પછ� તેણે nુ ંકTુ}? ____________________________________________________ 

અને, તેણે nુ ંકuુ?ં 

4. કલમ 23: તે આગળ વધે છે અને તે તેમને nુ ંકહ1 છે? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Aшa+: ઈK,ુ 8નુcુ?થાન પામેલા B§,ુ આવે છે અને તેમના લોકો માટ1 ચાર ભેટ લાવે છે, તેમના 

મોકલવામા,ં તમને અને મારા માટ1. આ ભેટોનો ઉ6લખે આ )ણ કલમોમા ંથયો છે, �હોન 20: 21-23. 
 

1. ઇK ુતેમની શાિંતની ભેટ લાવે છે.  

શાિંતથી આ લોકોની ભેટની nુ ંજ]ર છે? તેઓ કંઈ પણ શાિંત અVભુવી રlા હતા. તેમના નેતાને 

ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી. તેમના િમ)ો પૈક� એકએ તેમના નેતાને ફ(ત દગો કયy ન હતો, પરંh ુ

આ?મહ?યા કર�. તેઓએ તેમના ધાિમªક નેતાઓથી આવા @હ�સા અને િતર:કાર [ાર1ય જોયા નથી. 

રોમનોની �ુલમથી ઇઝરાયલની �ટકારાનો તેમનો :વ3ન સચોટ હh ુ.ં તેમની અપે0ાઓ િવખેરાઇ 

હતી તેઓ બધા એxુ ંમાનતા હશે ક1 તેઓ &ોસમાથંી નીચે ઉતયાQ છે અને પોતે અને તેમને બચાવી 

લે છે, પરંh ુતેઓ g?ૃT ુપા«યા હતા અને તેમના પોતાના Xવન માટ1 ભય સાથે તેમને છોડ� દ�ધા 

હતા. 
 

લૉક દરવા� પાછળ nુ ંચાલી રuુ ંહh ુ?ં nુ ંતેઓ ખો�ંુ થTુ ંતે િવશે વાત કર�, કઈ ર�તે બrુ ંએટpુ ં

ઝડપથી થTુ,ં તેમણ ેતેમને ક1વી ર�તે ચેતsયા હતા? તેમણે nુ ંકuુ ંહh ુ ંતે યાદ છે? nુ ંતેઓ પોતાને 

અને એક બી�ને :વીકાયાQ છે ક1 તેઓ એxુ ંમાનતા ન હતા ક1 તે શ[ છે? nુ ંતેઓ ક�લૂ કર1 છે ક1 

તેઓ માનતા ન હતા ક1 તેઓ ખર1ખર g?ૃT ુપામશે? nુ ંતેઓ ઇKનેુ છોડ� દ1વા અને છોડ� દ1વા 

બદલ દોિષત લાગતા હતા aમ તેમણ ેકuુ ંક1 તેઓ કરશે? હવે તેઓ ય�દૂ�ઓથી ડર� ગયા હતા 

તેઓ પછ� [ાર1 આવશે? બધા �ણતા હતા ક1 તેઓ તેમના અVયુાયીઓ હતા. 
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nુ ંતેઓ પોતાની શ�(તની વા:તિવકતાનો અVભુવ કર� રlા હતા? તેમના નેતા પર તેમની પાસે 

કોઈ શ�(ત નથી. આ 0ણે તેમને કોઈ િવચાર નહોતો ક1 તેઓ [ા ંહતા. તેઓને તેમના સજંોગો પર 

કોઈ શ�(ત નથી અને g?ૃT ુપર કોઈ શ�(ત નથી. તેઓ પાસે તેમના ડરની Bિત@&યાઓ પર પણ 

સ¥ા ન હતી અને તેમના ભાિવ પર કોઈ શ�(ત નહોતી. તેઓ શ�(તહ�ન હતા! લાગણીઓ, અKરુ0ા 

અને ભયની આ ઉથલપાથલથી તેઓ શાિંતની ભેટ માટ1 આhરુ હતા! તમારા િવચારો:___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

શાિંત અમારો છે તે ભગવાન સાથેના અમારા સબંધંને સા� કર1 છે અને આપણા સાથી મVoુયો 

સાથેના સબંધં 8નુઃ:થાિપત કર1 છે. &ોસ પર ઈK ુ2Á:તના ર(ત 	ારા શાિંત આપણને ફર�થી 

સXવન કર1 છે. શાિંત એ ભગવાનની ભેટ છે aઓ માને છે ક1 તે જગતનો ઉ±ારક છે. શાિંત 

આપણને ભગવાનની યોજના સાભંળવા અને તેમની સાથે જોડાવા માટ1 તેમના આમ)ંણને 

સાભંળવા સમથQ બનાવે છે કારણ ક1 તે પહYચવા માટ1 અને હાર� ગયેલા લોકોને બચાવવા અને 

તેમના Bેમને �ણતા નથી તે બચાવવા માટ1 કર1 છે. શાિંત આપણને £ડો iાસ લવેા અને આ?મા 

	ારા શ�(ત Bા3ત કર1 છે, a મને અને તમામ આ:થાવાનોને તેમના માફ�, આશા અને ઈKનુા સદં1શા 

	ારા આપણા 8નુcુ?થાન પામેલા B§ ુ	ારા સદં1શા લાવવા માટ1ના તેમના હ1hમુા ંભાગ લેવા સમથQ 

બનાવે છે. તમારા િવચારો: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

��: 
1. તમે nુ ંડર નથી? nુ ંઈKનુા િવચારોથી તમને ગવQ થાય છે, "શાિંત તમાર� સાથે છે" તમને આ³યQ 

થાય છે? તે આવવા માગંે છે aથી તમે તેને :પશQ કર� શકો, તેને અVભુવી શકો, તેને :વીકાર કર� 

શકો છો અને તેને �ુઓ, તે છે. તે Xવે છે! તેમણે g?ૃT ુXતી લીrુ ંછે! 

2. ઈK ુXવતં છે અને તમારા �દયમા,ં તમારા Xવનમા ંલૉક કર1લા :થળોમા ંઆવવા માગંે છે. તે 

@દવાલો, દરવા�, તાળાઓ અને અIય કોઇ અવરોધ a તમે પાછળથી �પાવી શકો છો તે ભેદxુ ં

ઇ|છે છે. તે તમને કહ1 છે, "શાિંત તમાર� સાથે છે." તે તમને પોતે જ આપવા માગં ેછે. 

3. તમારા Xવનમા ંnુ ંતમે ઇ|છો ક1 તેમને શાિંતની ભેટ લાવવી?  ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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��� / 

 

�bI��� (ચાp)ુ: 

2. ઇK ુતેમની યોજનાની ભેટ લાવે છે 
 

ઈKએુ તેઓને કuુ,ં "aમ િપતાએ મને મોક6યો છે તે જ Bમાણે �ુ ંતમને મોકpુ ં�.ં િપતાએ તેને 

મોક6યો અને તેને વધ:તભં ેજડ�ો. હવે તે મને મોક6યો છે? મને આ િવશે ખબર નથી ... 
 

તેઓ યોજના ધરાવે છે, િવi માટ1 તેમની µNoટ ધરાવે છે અને તેમા ંભાગ લેવા માટ1 મને આમ)ંણ 

આપે છે. તેમની µNoટ સમયની શ]આતથી ચાલી રહ� છે. તેમની યોજના તેમના રા�યની :થાપના 

કરવા માટ1 છે અને તે ઇ|છે છે ક1 તમામ માનવ�િત તેનો એક ભાગ બનશે અને તેનો ભાગ બનશે. 

8નુcુ?થાન પામેલા ભગવાન જણાવે છે ક1 તેઓ યોજનાનો એક ભાગ છે અને આ યોજના ખર1ખર 

સરળ છે: 
 

એ .  �ુ ંતમને મોકpુ ં�.ં �ુ ંસ¥ાવાળા એક �.ં સ¥ા આપવામા ંઆવે છે. કારણ ક1 �ુ ંતમને 

મોકpુ ં�,ં તમાર� પાસે માર� સ¥ા છે 

બી.  તમે મારા સા0ી થશો. તમે મારા માટ1 સા0ી આપશે, તમારા માટ1 ન@હ. તમે a જોTુ ંછે, 

સાભં�Tુ ંછે અને �ણો છો તેના િવશે તમે સા0ી આપશો. 

 સી.  તમે 8�ૃવીના છેડા Kધુી જશો. આ માર� µNoટ છે 

 

��: 
1. તેમની યોજનાની ઇKનુી ભટે તમને બીક આપે છે? nુ ંતમે [ાર1ય કોઈના અિધકારનો ઉપયોગ કયy 

છે? ક6પના કરો ક1 તેમની યોજના તમારા Xવન માટ1 nુ ંછે કારણ ક1 તે તમને તેમની સ¥ાનો 

ઉપયોગ કરવા માટ1 અિધmૃત કર1 છે: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. સમજxુ ંક1 આપણે બધા તેના 	ારા મોકલવામા ંઆsયા છ�એ અને "ગો "ને કહ1વામા ંઆવે છે ક1 

�યા ંતેઓ તમને શાિંત અને શ�(ત લાવવા માટ1 મોકલી રlા છે? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ઈK ુ:વયનેં g?ૃT ુપામે તે મને 8છેૂ છે. �ુ ંXવતો રહ1વા માટ1 g?ૃT ુપા«યો. માર� Wદર nુ ંg?ૃT ુ

પામે છે, aથી મારા Xવનમા ંકોઈ sય�(ત તેને શાiત Xવન Bા3ત કર� શક1? ________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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�!���: થોડ� 0ણો લો અને શાિંતની ભેટ માટ1 અને તેના આમ)ંણ માટ1 અને તેના અિધકાર સાથે 

મોકલવા બદલ આભાર આપો. _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

�bI��� (ચાp)ુ: 
 

3. ઇK ુતેમની શ�(તની ભેટ લાવે છ.  

"તેમણ ેતેમના પર ____________________________ અને તેમને કuુ,ં" __________________ 

_____________ __________________________________ (�હોન 20:22). "તેમણે તેમના પર 

થકાવટ તેમની iાસ Xવન ધરાવે છે અને Xવન આપે છે. �જનેિસસ 2 મા ંભગવાન માણસVુ ં

સ¯ન સાથે ગાઢ ર�તે સકંળાયેલા બને છે. zલોક મા ંnુ ંકહ1વાTુ ંછે7 બી? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

યશાયાહ 42: 5 મા ંઆપણને કહ1વામા ંઆવે છે ક1 તે "તેમના લોકોને _______________________ 

_____________________________________________________________________આપે છે." 

 

માતાનો ભગવાન શ�(ત અમને તેમની ભેટ છે અને તે તેમના પિવ) આ?મા માJયમ 	ારા આવે છે. 

pકુ 24:49 કહ1 છે ક1 તમે _______________________ _______________________ £ચીથી છે. 

"યોહાન 20:22 મા ંતેમણ ેકuુ ંહh ુ ંક1," પિવ) આ?મા Bા3ત કરો. "તેમ છતા ંતે કહ1 છે ક1" £ડો 

iાસ લો. iાસમા ંલેxુ ંઅને માર� આ?મા Bા3ત. "પિવ) આ?મા યોજના પ@ર8ણૂQ કરવા માટ1 તેમની 

શ�(ત છે! તેમની આ?મા સાથે કોઈ અવરોધો છે a આપણા માટ1 ભગવાન પોતે ભાગીદારો માટ1 �ૂર 

કર� શકાતા નથી. અમે આપણા પોતાના પર નજર કર� રlા છ�એ અને આશા રાખીએ છ�એ ક1 

ભગવાન આપણને સશ(ત કરશે. અમે તેમના િમશન પર તેમને જોડાયા છે. 
 

��: 
1. દરરોજ �ુ ંમારા Xવન પર ઈiરની શ�(તનો નવેસરથી ઉપયોગ કcંુ � ંaથી �ુ ંકદાચ ... 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી._____________________________________________________________________ 
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2. દર1ક @દવસ �ુ ંતે બધાથી g(ુત થxુ ંમાગીશ a મને તેમના િમશન પર ભગવાન સાથે જોડાવાથી 

તેમના �દય અને તેમના Xવનના Xવનની :થાપના માટ1 રાખશે a �ુ ંતેમના સા0ી તર�ક1 

પહY|યો �,ં એટલે ક1 ... 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી._____________________________________________________________________ 
 


�!���: દરરોજ �ુ ંભાગીદાર� માટ1 તેમનો આભાર માVુ ં� ંક1 તે અને �ુ ંએક સાથે શેર કcંુ �:ં_________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

��� 5 

 

�bI��� (ચાp)ુ: 

4. ઇK ુતેમના હ1hનુી ભેટ લાવે છે 

તેમના આ?માની iાસ આપતા Xવન સાથે અમને મોકલવા માટ1 ઇK ુ'હ1h ુઅમારા Xવન 	ારા 

અIય પાપોની 0મા Bા3ત થઈ શક1 છે. 0મા પાપ માટ1V ુ ંિવિનમય છે. ઇKએુ અમને માફ કયાQ 

અને આપણા પર આપણા પાપ લીધા. પરમેiરના Bેમથી ઈiરનો હ1h ુશ] થાય છે. ભગવાન 

આપણા માટ1 મરણ પા«યા કારણ ક1 ઈK ુઆપણા માટ1 મરણ પા«યા હતા. ના, ભગવાન આપણા 

માટ1 મરણ પા«યા હતા કારણ ક1 દ1વે આપણા પર Bેમ રા�યો છે �હોન 3:16 ભગવાન આપણને 

Bેમ અને તેમના 8)ુ આ3યો ક1 અમને યાદ અપાવે ઈiર1 આપણને બચાવવા માટ1 ઈKનેુ દોષ 

આ3યો ન હતો (જહોન 3:17). 
 

દર1ક જPયાએ લોકો તેમના Xવનમા ંહ1h ુઅને અથQ શોધે છે. તેઓ 8છેૂ છે, "Xવનમા ંમારો હ1h ુnુ ં

છે?" આ સાવQિ)ક B� છે આપણે "ખાxુ,ં પીxુ ંઅને આનદંથી Xવીએ છ�એ." આપણે Xવન Xવવા 

માગંીએ છ�એ. આ વાતાQમા,ં ઇK ુપોતાના હ1hનેુ તેમના હ1hથુી 2લ�ક કર1 છે aમ િપતાએ �ુિનયાને 

Bેમ, માફ� અને શાિંત લાવવા માટ1 મોક6યો છે, તેથી ઈK ુહવે આપણને એ જ હ1h ુઆપે છે. મારા 

ઘરમા ંઅથવા કામ, કસરત ખડં અથવા પડોશમા ં�ુ ંsય�(ત હોઈ શક1 a 0મા, Bેમ અને શાિંત લાવે 

છે. આ એક મહાન હ1h ુછે! આ Xવનનો અથQ આપે છે આ શાiત g6ૂય ધરાવે છે .  
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��: 
1. આમાનંા ચાર ભેટો હમણા ંતમારા માટ1 સૌથી g6ૂયવાન છે? _______________________________ 

કારણ ક1 _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આ ભેટો �Åયા પછ� મને 8નુcુ?થાન પામેલા ભગવાનમાથંી આવે છે, �ુ ંઆ ભેટોનો ઉપયોગ ક1વી 

ર�તે કર� શmંુ, aથી તેમના િમશનમા ંતેમની સાથે વr ુઅસરકારક ભાગીદાર બનxુ?ં 

 એ . તેમની શાિંતની ભેટ: ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. તેમની યોજનાની ભેટ: __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 સી. તેમની શ�(તની ભેટ: ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ડ�. તેમના હ1hનુી ભેટ: _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 


�!���: BાથQનામા ંભગવાન સમ0 તમાcંુ Xવન લાવો. તમને તેમના ઉદાર ભેટો માટ1 આભાર ક1 a 

તમારા Xવનને નYધપા) અને અથQ8ણૂQ બનાવે છે તમે આ ભેટનો ઉપયોગ કરો તેમ તેમ તેમના 

માગQદશQન અને @દશા માટ1 8છૂો. આ ભેટોનો મહાન હ1h ુસાથે ઉપયોગ કરવા માગો અને 8છૂો ક1 તે તમને 

અનેક તકની �Sિૃત આપે છે aમા ંઆ ભેટો અIય લોકોના Xવનને આશીવાQદ આપવા માટ1 ઉપયોગમા ં

લેવાશે. ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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C�� ��� ��� 
�� к� 4�? 

 

�<SI 

 

ઈK ુિશoયોને Kચૂના આપતા હતા ?યાર1 િશoયો ગાલીલ તરફ ગયા. એક આ અથQમા ંછે ક1 આ 8cુુષો કંટાળ� 

ગયા હતા. �હોન 21 મા ંતેઓ માછ�માર� જવાનો િનણQય કયy. nુ ંથTુ?ં માછલીની પકડ� અને ઈiરના 

લોકો, ચચQની કાયQચ@રતા વ|ચે સમાનતા શોધો. માણસોના માછ�મારો તર�ક1 માછ�મારો તેમના મ)ંાલય 

િવષે nુ ંવાતચીત કર1 છે? 

 

અમે B� 8છૂ�એ છ�એ, "nુ ંભગવાન મને વાપર� શક1 છે?" પરંh ુઘણી વખત આપણ ેખર1ખર �ણવા 

માગીએ છ�એ, "nુ ં�ુ ંકંઇક ખરાબ કર� શmંુ � ંક1 ઈiર મને ઉપયોગ નહ� કર� શક1?" તેમના ભગવાન અમને 

કહ1વામા ંઆsTુ ંક1 પ:તાવોમા ંતે બહાર ગયો અને કડxુ ંરડ�ો. 0મા તા?કા2લક હતી. ભગવાન [ાર1ય માફ� 

નહ� જોક1, ઈK ુ�ણતા હતા ક1 બીX એક સમ:યા છે aનો ઉક1લ લાવવાની જ]ર છે. પાઠ 6 મા ંથોડો સમય 

લો અને ઈK ુ	ારા શાિંતથી બેસો અને પીટર સાથે વાતચીત સાભંળો. કદાચ ઇK ુતમારા B�નો જવાબ પણ 

આપી રlા છે.  
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 C�� ��� ��� 
�� к� 4�? 

 

 

��# B 

��� $ 

 

�<SI: ઈiરના Bેમમા ંઆ આગામી વાતાQ, અમાcંુ Xવન અgકુ સમય પછ� થTુ.ં માછ�માર�, માછલી 

અને માછ�મારો સાથે મોટા ભાગની વાતાQ છે ઈKએુ કuુ,ં "મને અVસુરો, અને �ુ ંતમને માણસોને માછ�મારો 

બનાવીશ." તેમણ ેઆ શ�દો સાથે ક1ટલાક માછ�મારોને તેમના મ)ંાલયની શ]આત કર� અને �હોન 21 મા ં

અમે એક વાર ફર� શ�દો શોધીએ, "મને અVસુરો." 

 

�T�+": વાચંો જોન 21: 1-14.  

 

к��: 
1. આ વાતાQ [ા ંથઈ છે (zલોક 1)? ____________________________________________________ 

2. તે ભેગા થયેલા  કોણ હતા(zલોક 2)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પીટર nુ ંકરવા જઈ રlો હતો (zલોક 3)? _____________________________________________ 

અને અIય લોકોએ કuુ ં______________________________________________________ 

4. માછ�મારો તે રાત ક1વી ર�તે ચા6યો? _________________________________________________ 

5. વહ1લી સવાર1 વહ1લી સવાર1 ઈK ુકાઠં1 ઊભો હતો. અમે િશoયો િવશે nુ ંકuુ ંછે (zલોક 4)? 

______________________________________________________________________________ 

6. ઈKએુ તેઓને બોલાsયા. “____________________________________________________” 

7. અલબ¥, તેઓ કnુ ંપણ પકડાય નહોતા, તો તેમણે તેમને nુ ંકuુ ં(zલોક 6 એ)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

8. અને પ@રણામ હh ુ ં(zલોક 6 બી): _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. કોણ Bથમ ઇK ુઓળખી (zલોક 7)? __________________ અને તેમણે ___________________ 

કuુ:ં "તે _______________ છે." 

10. પીટરની તા?કા2લક Bિત@&યા  nુ ંહતો(zલોક 7 બી)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. બી� િશoયોએ nુ ંકTુ} (zલોક 8)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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12. તેઓ આsયા ંતે પહ1લા ંતેમના માટ1 nુ ંતૈયાર કરવામા ંઆsTુ ંહh ુ ં(zલોક 9)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ઈKએુ તેમને nુ ંકરવાVુ ંકuુ ં(zલોક 10)? _____________________________________________ 

14. પીટર બોડQ પર હતો અને ચો�ખી દ@રયાઈ ખ�ચીને મદદ કર�. અમે nુ ંકuુ ંછે (zલોક 11)? 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

15. ઈKએુ તેઓને ____________ ના ંઆમ)ંણ આ3Tુ ંહh ુ ંઅને _____________________________ . 

16. બધા િશoયો ____________________________ તે હh ુ ં_________________________ (zલોક 12). 

17. ઈKએુ માછલી અને રોટલી  સાથે nુ ંકTુ}(zલોક 13)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� � 

 


A�U-V-: 
1. આ થોડા છદંો મા ંપીટર અવલોકન રસBદ છે. કબર અને ઈKનુા બનેં �ૂતે ®ીઓને કuુ ંહh ુ ંક1 

તેમના િશoયોને ગાલીલમા ંજવા અને તેમને ?યા ંરાહ જોવી. અમે ?યા ંઈKનેુ ગાલીલીમા ંશોધીએ 

છ�એ, પરંh ુપીટર કંટાળો આવે છે, અIય િશoયોની આસપાસ બેઠા હોય છે અને દ1ખીતી ર�તે, કnુ ંજ 

કરવાVુ ંનથી. પીટર માટ1 કnુ ંકરવાથી રાહ જોવી gzુક1લ હતી તેથી તેણે માછ�માર� કરવાVુ ંન�� 

કTુ} અને અIય લોકોએ તેની સાથે જવાVુ ંન�� કTુ}. આગામી વ:h ુa આપણ ેતેના િવશે વાચંીએ 

છ�એ તે ઈKનેુ તર�ને હોડ� અને પાણીમા ંmદૂકો મારતો હતો! પછ� તે હોડ� પર ચડતા છે અને મોટ� 

માછલીથી ભરાયેલા ચો�ખા નૌકાને @કનાર1 ખ�ચી કાઢવામા ંમદદ કર1 છે. તે ઊ�Q સાથે િવ:ફોટથી 

લાગે છે! એxુ ંલાગે છે ક1 તે ઈK ુમાટ1 8રૂh ુ ંનથી કર� શ[ો ... અથવા .... તે વણઉક1લાયેલી 

B�ોના કારણે ઈKનુી આસપાસ અ:વ:થતા અVભુવે છે ... અથવા ... તેમના મા2લકના 

િવiાસઘાતના Bકાશમા ંપીટર સાથે nુ ંથઈ રuુ ંછે? તમારા િવચારો: ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અમે પીટર, માછ�માર પર એક 0ણ માટ1 છે હવે, માછલીના ચમ?કા@રક પકડ (zલોક 6) અને નકામા 

a અÊ ુ(zલોક 11) નથી તે િવશે તમારા િવચારો nુ ંછે? nુ ંઆ માનxુ ંgzુક1લ છે? આ કથા વાતાQ છે? 

ક1વી ર�તે માછલી અને �ળ�ની વાતાQ લોકો માટ1 �ણી શક1 છે ક1 aઓ હX Kધુી તેમને ઓળખવા 

માટ1 નથી આsયા, હ�ુ Kધુી ક1ચ અને ભગવાનના Bેમમા ંલપેટ1લા (ચો�ખો) અને તેમના રા�યમા ં

લાsયા, તેમના ચચQ (હોડ� )? આ ક1ચVુ ંકદ ક6પના અને હ�ુ Kધુી કોઈ પણ sય�(તની 

સરખામણીએ વધાર1 છે, ક1ચના કદને અVલુ0ીને, નેટ ભાગંી ન હતી. ઇK ુકઈ 2બ��ુ બનાવતા હતા? 

મા:ટર @ફશરમેન તેમને nુ ંશીખવતા હતા? હોડ�ની બીX બા�ુએ ચો�ખો ફËકવા માટ1 સરળ 
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માગQદિશªકા nુ ંશ[ છે? ઈKનેુ (ઇસ 10) માછલી લાવવા માટ1 ચો��ુ ંફËકxુ,ં ખ�ચીને અને ટૉિવ�ગ 

સાથે આપણે ઈK ુઅને અIય લોકો સાથે ક1વી ર�તે ભાગીદાર છ�એ? ક1વી ર�તે અમે ઈK ુસાથે અને  

એક બી� સાથે ભાગીદાર� કરવા માટ1 તેમના ચો�ખી િવiમા ંમેળવે છે? તમારા િવચારો: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

��: 
1. ઈKએુ કuુ,ં "તમારા ચો�ખો ફËક� દો ..." 8cુુષો માટ1 એક માછ�માર�, ચો�ખો ચો�ખો ક1 �ુ ંફËક� રlો 

�?ં ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ં[ા ં�Ä �?ં તે મારા ઘરમા ંછે? મારા પડોશી? માર� કાર8લુ? માછલી [ા ંછે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ઈKએુ કuુ,ં "ક1ટલાક લાવો ... તમે પકડાયેલા છે ..." તમે એક માછ�માર છો, તે લોકો માટ1 

માછ�માર� ઇ|છે છે! તમાર� વાતાQ શેર કરો. ઈK ુતમારા ક1ચ િવશે બધા સાભંળવા માગંે છે! તમારા 

લાલચ nુ ંહતો? તમે [ા ંગયા હતા? nુ ંતમે નેટનો ઉપયોગ કયy છે? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તમે કોણ તમાર� સાથે માછલી માટ1 આમિં)ત છો? જો અIય લોકો તમને અVસુર1, તો nુ ંતેઓ 

માછ�મારો બનવાVુ ંશીખશે? તમે તેઓને nુ ંશીખી શકશો aથી તેઓ શીખી શક1? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� / 

 

�<SI: ઈK ુપાસે હ�ુ પણ પીટર સાથે અ8ણૂQ sયાપાર હh ુ.ં વ:hઓુ ઉક1લાઈ ન હતી. પીટર, 

િનઃશકંપણે, તે માફ કરવામા ંઆવી હતી ક1 �ણતા હતા. આપણ ે�ણીએ છ�એ ક1 ઈK ુતેમના 8નુcુ?થાનના 

@દવસે (એલa 24:34) તેમના પર દ1ખાયા હતા અને આપણે મા) ક6પના કર� શક�એ ક1 પીટર માટ1 nુ ં

થTુ ંછે તે િવશેની તેની બધી જ આ³યQઓ (pકૂ 24:12) ઓગળેલા છે. તેમના @રઝ(ટÌડ ભગવાનની 

હાજર�થી પરંh,ુ વણઉક1લાયેલી B� બચી રlો છે, "ઈK,ુ nુ ં�ુ ંએટલી ખરાબ ર�તે પાપ કર� શmંુ ક1 તમે મને 

વાપરશો નહ�?" 

 

 

�T�+": વાચંો �હોન 21: 15-19 
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к��: 
1. તેઓએ ના:તો 8રૂો કયy હતો અને ઈKએુ પીટર સાથે વાત કરવાVુ ંશ] કTુ}. તેમણે પીટરને nુ ંકuુ ં

(zલોક 15)? ____________________________________________________________________ 

2. અને પીટર જવાબ આ3યો, “_______________________________________________________” 

3. ઈKએુ ઉ¥ર આ3યો, “____________________________________________________________” 

4. zલોક 16 અને 17 લગભગ zલોકVુ ં8નુરાવતQન છે. nુ ંતમે મને Bેમ કરો છો? તમે �ણો છો ક1 �ુ ં

કcંુ �.ં મારા ઘટેાનેં ખોરાક આપો પીટર )ણ વાર નકારતા હતા અને દર1ક વખતે તેમણે પીટરને 

આ જ B� 8છૂÍો અને પીટરને તે જ િનદÌશ આ3યો. આ ]પક ફ1રફારો �હોન એક માછ�માર� વાતાQ 

જણાsTુ ંપરંh ુઈK ુ____________________ ઉ6લેખ કર1 છે. "માર� _______________________." 

5. પછ� zલોક 18 ઇK ુપીટર સાથે વહËચવામા ં�યાર1 તેઓ x±ૃ હતો ?યાર1 તેમને nુ ંથશે: 

 એ. ઈKએુ �યાર1 નાનો હતો ?યાર1 nુ ંકuુ?ં __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 બી. ઈK ુ�યાર1 x±ૃ હતો ?યાર1 nુ ંબનશે? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. પીટરની g?ૃT ુિવશે ઈK ુકઈ ર�તે વાત કર1 છે, એ સાભંળવા માટ1 એ રસBદ છે. તેણે તેના િવશે કuુ ં

હh ુ ંક1 તેણે પોતાVુ ંજ કTુ}. ઈKએુ _________________________________________ (zલોક 19) 

ના સાધન તર�ક1 પીટરની g?ૃT ુિવષે વાત કર� હતી. નYધ: પરંપરા કહ1 છે ક1 પીટર અને તેની 

પ?નીને બનેંને વધ:તભં ેજડવામા ંઆsયા હતા અને પીટરને £rુચંÎ ુકરવામા ંઆsTુ ંહh ુ.ં એxુ ં

માનxુ ંgzુક1લ છે ક1 આવા g?ૃTથુી ભગવાનVુ ંગૌરવ મળે છે પરંh ુિવiાસ ઈKનુા શ�દોમા ંછે 

7. પછ� ઈKએુ પીતરને તે જ શ�દો સાથે પાછો બોલાsયો, a તેમણ ે)ણ વષQ અગાઉ ઉપયોગ કયy 

હતો �યાર1 તેમણે મે�T ુ4:20 મા ંપીટર તર�ક1 બોલાsયા "_____________________________." 

ભગવાન પીટર �દય �ણતા હતા. તેમણ ેપીટર તેને નકાર� હતી �ણતા હતા. તે �ણતો હતો ક1 

પીતર તેના માટ1 a માફ કરતો હતો અને પ:તાવો કયy તે બદલ તે @દલગીર હતા. આપણ ે�ણીએ 

છ�એ ક1 તે બહાર ગયો અને કડxુ ંરડ�ો (pકુ 22:62). પીતરને �ણવાની જ]ર હતી ક1 તે હ�ુ પણ 

ઈK ુમાટ1 g6ૂયવાન છે ક1 ન@હ. ઈKએુ વ:hઓુને ત¡ન :પoટ બનાવી. "તમે, પીતર, મને અVસુરશો, 

&ોસ Kધુી પણ, �ુ ંતમને ક�ુ ં� ંક1, Xવતં ક1 g?ૃT ુપામે, તમે ભગવાનની :hિુત કરો." 

 

 

��� 5 

 

��: અમે પણ તેને અVસુર�એ છ�એ તેમ આપણે તેની �ખો ઇK ુપર િનિ³ત રાખવા માટ1 કહ1વામા ં

આવે છે. હ�Ï ુ12: 2 કહ1 છે, "ચાલો આપણે ઈKનુી �ખોને ઠ�ક કર�એ ... a &ોસનો સામનો કયy હતો ... 
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પાઊલની aમ �ુzમનાવટથી �ુઃખ સહન કરનાર, તેને Jયાનમા ંલો, ક1 aથી તમે થાક1લા ન થશો અથવા 

પજવxુ ંન@હ." આ વાતાQમા ંપીટર િવશે થોડ� વr ુ�Åયા પછ� �હોન 21 અને હવે ઇK ુઅને @હÏ ૂ12 મા ં

&ોસ િવશે વાચંતા, �ુ ં"ઈK ુપર માર� �ખો Kધુારવા માટ1 પડકાર �.ં" 

 

1. માર� િમ)તાને Jયાનમા ંરાખીને મારા માટ1 તેનો nુ ંઅથQ થાય છે? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંમાર� Xવનશૈલીને Jયાનમા ંરા�ુ ંતેમ મારા માટ1 એનો nુ ંઅથQ થાય છે? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �ુ ંમારા &ોસને Jયાનમા ંરા�ુ ંતે મારા માટ1 nુ ંઅથQ છે? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


A�U-V-: 
1. pકુ અમને કંઈક કહ1 છે a અIય કોઈપણ ગો:પે6સમા ંનYધાયેલ નથી. મા ંઈKએુ પીતરને nુ ંકuુ ં

pકુ 22: 31-32? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. યોહાન 21: 15-17 ના Bકાશમા ંઆ પેસેજનો િવચાર કરો. ઈKએુ પીતરને કuુ:ં 

 એ . કલમ 15: ____________________________________________ 

 બી. કલમ 16: ____________________________________________ 

 સી. કલમ 17: ____________________________________________ 

પીતરને તેના ભાઇઓ  ને મજ�તૂ કર�ને ઈK ુB?યેના તેમના Bેમને sય(ત કરવાની તક આપવામા ં

આવી હતી(pકુ 22:32). 

3. ઈKનુા પીટરની પોતાની અ:વીકારના Bકાશમા,ં આ sય�(તગત Xવનનો અVભુવ ક1વી ર�તે થઈ 

શક1? ઈKએુ નકારતા અને તેની 0મા Bા3ત કર�-ભાઈઓને તેના સદં1શા અને શ�(તનો અથQ આપી 

દ�ધો છે? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. a sય�(ત ભગવાનની માફ� મેળવવાVુ ંXવન Xવે છે, તે તમાર� પોતાની નબળાઈઓ અને 

િનoફળતાઓ કઈ ર�તે અIય લોકોને મજ�તૂ કરવા માટ1 ઉપયોગમા ંલઈ શક1 છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

��+шWX�: ઈKએુ યોહાન 10: 3 બી -4 મા ંઘટેા ંિવષે વાત કર�. "તે પોતાના ઘટેાનેં બોલાવે છે 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

તેમને માટ1 તેઓ તેમના અવાજ ખબર. " 
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aઓ વr ુમહ?વાકા0ંી છે અને તેમના મેમર� લાઇÃેર�મા ંઈiરના શ�દનો બીજો િવભાગ ઉમેરશે, પીટર 

પોતે અમને એિશયા માઇનોર, આrિુનક hકુÐમા ંસમD ચચQમા ંલખેલા એક પ) 	ારા Bો?સા@હત કર1 છે. 1 

પીટર 5: 2 મા ંતેમણ ેચચQના આગવેાનોને ઉ¥ેજન આ3Tુ:ં "દ1વના ટોળાનંી સભંાળ રાખો 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ભગવાન તર�ક1 તમે હશે ... " 

 

 


�!���: ઓ ઇK,ુ ફર� એક વાર �ુ ંતમારા શ�દોને સાભંળતો �,ં "માર� પાછળ આવો." તમે તમાર� ઘટેાનેં 

ખવડાવવા માટ1 મને કહો છો ક1 તેઓ તમાર� અVસુરશે તો તેઓ તમાર� વાણી સાભંળશે કારણ ક1 તેઓ 

તમને ઓળખ ેછે. �ુ ંતમને માર� સેવામા ંવફાદાર હોઈ શક1 છે, કારણ ક1 �ુ ંતમાર� �ખો સાથે તમને 

અVસુર� રlો �.ં મને તમાર� પાસે દબાવી રાખો અને �યાર1 �ુ ંરખડવી અને ખો�ંુ કર�શ, ?યાર1 તમારા 

ભટકતા ઘટેાને બચાવી દો. ઈK,ુ ન�તામા ં�ુ ંનમન કcંુ � ંતે પહ1લા ંતમે �ણો છો ક1 તમારા િસવાય �ુ ંકંઈ 

કર� શકતો નથી અને તમાર� સાથે બrુ ંશ[ છે. મને મારા ચો��ુ ંફËકવા માટ1 @હ�મત આપો aથી તમે અIય 

લોકોને તમારા Bેમાળ હિથયારની સલામતીમા ંલઈ શકો. _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 -3� A	c ��� 01 

 

�<SI 

  

તો, હવે ઈK ુ[ા ંછે? તે મા) એક વાદળ પાછળ અµzય થઇ ગયા ંહોવાVુ ંજણાય છે. તેમણ ેકuુ ંહh ુ ંક1 

તેઓ [ાર1ય અમને છોડશે ન@હ ક1 અમને છોડ� ન@હ. તો પછ� તે [ા ંછે? એક ર�તે, આપણ ેએxુ ંિવચાર� 

શક�એ છ�એ ક1 અVયુાયીઓ વાદળોમા ંજોઈ રlા છે ક1 તેમના િવજયી નેતાને nુ ંથTુ.ં તે [ા ંગયો? 

 

પાઠ 7 એ �ુિનયાના ઉ±ારક, ઈK ુ2Á:તના Xવન, g?ૃT ુઅને 8નુcુ?થાનના અ°યાસને સમા3ત કર1 છે. બધા 

બાઈબલના ઇિતહાસ સમય આ એક 0ણ તરફ િનદÌશ. ઓ6ડ ટ1:ટામેIટ મસીહ, ઈiરના 2Á:ત, a ઈiર1 

વચન આ3Tુ ંહh ુ ંક1 તે ર�ડ�મર બનવા માટ1 આવે છે, તેના આવવા માટ1 આગળ �ુએ છે. ધ IT ૂટ1:ટામેIટ 

માને &ોસ અને ઈKનુી g?ૃT ુઅને 8નુcુ?થાન માટ1 ખાલી કબર પર પાછા �ુઓ અમે આ Xવન અને 

આગામી માટ1 જ]ર છે ક1 a બધા છે. આપણી પાસે તારણહાર છે aણ ેતે બrુ ંકTુ}. તેમણે આપણા માટ1 કTુ} 

છે ક1 a આપણ ેઆપણી �તને માટ1 કર� શકતા નથી. તેમણે તેમના @ક�મતી શર�ર અને ર(ત સાથે અમને 

પરત, અમારા પાપોની 0મા માટ1 ભોગ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 -3� A	c ��� 01 

 

 

��# F 

��� $ 

 

�<SI: અમે અ?યાર Kધુીમા ંસૌથી મહાન વાતાQ સાભં�Tુ ંછે ચાર ગો:પે6સમાથંી )ણ, જો ક1, વr ુએક 

વાતાQ છે મે�T,ુ માકQ અને pકુ અમને જણાવશે ક1 ઈKનેુ nુ ંથTુ ંછેવટ1, તે g?ૃT ુપામે છે પણ તે ફર�થી 

Sલુાબ થયો. તે Xવતો હતો અને ઘણાને પોતાને Xવતં બતાવતો હતો, ખાસ કર�ને તેમના અVયુાયીઓને 

અને તેમને અVસુરતા લોકો માટ1. પરંh ુતે હવે [ા ંછે? nુ ંતે હ�ુ પણ Xવે છે અને [ાકં Xવે છે? એને n ુ

થT?ુ ચાલો nભુસદં1શો nુ ંકહ1 છે તે સાભંળ�એ. 
 

�bI���: અમે બેકZ1કમા ંસમય કાઢવાની જ]ર છે. આપણે મા�થી 26: 63-64 મા ંIયાયસભામા ંઈKનુી 

અજમાયશમા ંપાછા ફરવાની જ]ર છે. Bgખુ યાજક કાયાફાસે કuુ ંક1 ઈK ુકહ1 છે ક1 તે 

_______________________ છે, ________________ ના _________. zલોક 64 મા ંઈKનુો જવાબ nુ ંહતો? 

_____________________________________________________________________________________ 

ઈK ુ64 ની કલમની ભિવoયવાણી આગળ વધે છે. તે બધાને nુ ંકહ1 છે? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

આ "શ�(ત" કોણ છે aનો ઉ6લેખ ઈK ુકર1 છે? �ુઓ માકQ 16:19 _______________________________ 

અને, એનો અથQ nુ ંછે ક1 ઈK ુઆ શ�(તના જમણા હાથમા ંબેઠા હશે? જમણા હાથમા ંબેસે છે તે દશાQવે છે ક1 

ઇK ુભગવાનનો અવાજ હતો. �હોન 1: 1, 2 મા ંયોહાન nુ ંકહ1 છે તે યાદ કરો. તે ઈKનેુ _______________ 

તર�ક1 વણQવે છે, a આપણામા ંમાસં બની ગયા અને વ:યા હતા. 

જમણા હાથમા ંબસેીને 8)ુની �:થિત, િBIસની :થાને, િપતાVુ ંBથમજિનત 8)ુ. આ શાસન અને સ¥ા, પદ 

ની �:થિત છે. Bમાણ ેઈKનુી શ�(ત nુ ંછે એફ1સી 1: 1 9-21? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

આ સદંભyમાથંી ઈiરના જમણે હાથે આપણને કયા વધારાના Kઝૂ મળે છે? 

એ . રોમનો 8:34? _______________________________________________________________ 

બી. હ1Ãી 1: 3 બી -4? ____________________________________________________________ 

સી. હ1Ãી 12: 2?_________________________________________________________________ 
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�T�+": માકQ 16: 9-16 મા ંશેર કર1લી વાતાQ વાચંો અને �ુઓ ઈKનુી ભિવoયવાણી 8ણૂQ. માકQV ુ ંએકાઉIટ 

�બૂ થોડા સમય માટ1 ઇ:ટરનો સારાશં આપે છે અને ?યાર પછ� nુ ંઅVસુરવામા ંઆવે છે. (વતQમાન 

બાઈબલના િવ	ાનો માને છે ક1 gળૂ માકQ 8 zલોકથી Wત આsયો હતો અને બાક�ની પ�ં(તઓ થોડા વષy 

પછ� ઉમેરાઈ હતી. તેમ છતા,ં આ પ�ં(તઓ અIય ગો:પે6સમા ં8નુcુ?થાનની ઘટનાઓને ટ1કો આપે છે અને 

અમને વધારાની સમજ આપે છે.) 

 

 

к��: 
1. ઈK ુકયા @દવસે @દવસે ઉઠયો (zલોક 9)? _____________________________________________ 

2. આપણે તેના િવશે nુ ંકહ1વાTુ ંછે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેણીએ ઈKનેુ જોયા પછ� તે ગયા અને કહો (zલોક 10 એ)? ______________________________ 

4. ક1વી ર�તે વણQવવામા ંઆવે છે (zલોક 10 બી)? _________________________________________ 

5. મેર�એ તેમને a સદં1શો લાsયા હતા તેના પર તેમની Bિત@&યા nુ ંહતી (zલોક 11)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

6. માકQ એ gસુાફર� કરતા 8cુુષો િવશે અમને જણાવવા આગળ વધે છ ______________________ 

pકુ 24: 13 એફએફ �ુઓ તેઓ nુ ંઅહ1વાલ હતા? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. િશoયોની તેમની Bિત@&યાની Bિત@&યા nુ ંહતી (માકQ 16:13)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. પાછળથી ઈK ુકોને દ1ખાયા (zલોક 14)? ______________________________________________ 

9. ઈKએુ તેમને ઠપકો આ3યો ____________________________________________________ 

અને ____________________________________________________________________ 

10. ઇKએુ તેમને nુ ંકuુ ં(zલોક 15-16) એxુ ંમાનવાનો તેમના ઇનકાર હોવા છતા?ં "____________ 

_________ મા ં___________________________ અને ______________________ સમD ગો:પેલ 

________________________. a કોઈ _________________ અને ______________________ હશે 

તે ______________________ હશે, પરંh ુa કોઈ ________________________________ ન કર1 

તે _________________________ હશે.__________________________________________ " 

 

 

��� � 

 

�Y9�Xш�: ચાલો એક 0ણ માટ1 અહ� ક1ટલીક બાબતો પર Bિત2બ�2બત કર�એ. 
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1. િશoયો તેમના રડતા અને શોકમા ંએટલા બગાડ�ા હતા ક1 તેઓ મેર� અને બીX ®ીઓને a KવુાતાQ 

લાsયા હતા તે Kનુાવણી માટ1 તેઓના �ુઃખને પસદં કરતા હતા, KવુાતાQ ક1 a ઈK ુXવતા હતા તે 

વJયો! તેઓએ ________________________________________________________ કTુ} નથી. 
 

2. આ બ ેમાણસો ઇમૌઉસના ર:તામા ંઈKનેુ મ�યા હતા અને �યાર1 તેમની �ખો ઉઘાડ� હતી ?યાર1 

તેઓ ઈKનેુ ઓળખતા હતા, ફર� વ�યા હતા અને a]સલેમ પાછા ફયાQ હતા �યા ંિશoયો �ણતા 

હતા ક1 ઈK ુXવે છે. તેઓએ તેને જોયો હતો. તે વJયો! ફર�થી, માકQની ગો:પેલ gજુબ, િશoયો 

_____________________________________________________________ તેમને કા ંતો નથી. 

3. તેથી, ઇલવેન ખાવાથી ઇKએુ દશાQsTુ ંહh ુ ંયાદ રાખો, ઈK ુઇ|છતા હતા ક1 ®ીઓ તેમના િશoયોને 

કહ1 ક1 તેઓ વJયા છે (મે�T ુ28: 9-10). તેઓ �ણતા પહ1લા હશે તેના બદલ,ે તેઓ અિવiાસમા ં

તેમના સમાચાર Bિતસાદ આપે છે. શા માટ1 ઈK ુતેમને ઠપકો આપે છે? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

કોઈ sય�(તને આ³યQ નથી થhુ ંક1 ઇK ુઆa લોકો માટ1 એ જ વાત કહ1શે, ખાસ કર�ને aઓ હઠ�લા 

છે અને માનતા નથી તે ઠપકો આપે છે. "તમારા િવચારો: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

��: જો તમારા ઘર1 @ડનર આsયા હોય, તો nુ ંતે તમારા િવiાસની અછત અને તમારા "હઠ�લા 

ઇનકાર" માટ1 તમને ઠપકો આપે છે, aઓએ તમાર� સાથે a બrુ ંજોTુ ંઅને સાભં�Tુ ંછે તે તમે માનતા 

હોવ? શા માટ1? ક1મ ન@હ? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

��+шWX�: માકQ 16: 15-16 એ શ�દો છે a ઈKએુ તેમના િશoયો સાથે વાત કયાQ હતા. તે �ઓ માટ1 

આદ1શ હતો. આખા વ6ડQમા ંજવાનો આદ1શ હતો. આખા જગતમા ંજવાનો અને બધા સ¯ન માટ1 KવુાતાQ 

Bગટ કરવાની આ�ા હતી. તે વચન છે ક1 a કોઈ પણ માને છે અને બાC3ત:મા પામશે તે સાચવવામા ં

આવશે. તે પણ તેમVુ ંવચન હhુ ંઅને a કોઈ ________________________________________ નથી તે 

___________________________ હશે. પરંh ુ�ણો છો ક1 તે મા) અિવiાસ છે ક1 a sય�(તની િન�દા કર1 છે. 

a કોઈ માનતો નથી તેને િન�દા કરવામા ંઆવશે. 
 

તમારા ઇIડ1(સ કા·્Qસમાથંી એક પર આ પ�ં(તઓ લખો. ઈK ુ	ારા બોલાવાયેલ આ શ�દો આપણને એ 

�ણીને @દલાસો આપે છે ક1 જો આપણે માનીએ છ�એ ક1 આપણે બચાવીnુ ંઅમે શાiત Xવન આપવામા ં

આવશે. તમાર� 2ખ:સામાથંી અથવા તમારા બટવોમા ંઆ KવુાતાQ રાખો. તે ¶ેoઠ સમાચાર છે a તમે શેર 

કર� શકો છો! 
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�!���: હ1 B§ ુઈK,ુ મને િવiાસ છે ક1 h ુ ંખર1ખર મરણમાથંી સXવન થયો છે. �ુ ંિવiાસ કcંુ � ંક1 h ુ ં

Xવે છે, �ુ ંપણ Xવીશ. મને િવiાસ છે ક1 આ KવુાતાQ મારા g�ુ(તને ઢાકં� દ1 છે. મને સમD �ુિનયામા ં

જવાની @હ�મત આપો અને આ KવુાતાQ આપો ક1 અIય લોકો તમને, ઇK,ુ તેમના Xવનના ભગવાન અને 

ઉ±ારક તર�ક1 �ણે છે. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

��� / 

 

�<SI: aમ aમ આપણે માકQ 16 મા ંચાp ુરાખીએ તેટલા વખત "માનxુ"ં શ�દનો ઉપયોગ થાય છે તે 

નYધો. માકQ માટ1 nુ ંસમ:યા હતી? તેમને માટ1, 8નુcુ?થાનના સદં1શનો g¡ુો nુ ંહતો? તે મા) તે જ ઇ:ટર 

ઘટનાઓ થTુ?ં તે િશoયો સાથે અ:વ:થ લાગે છે, aઓ તેમને ¶ેoઠ �ણતા હતા. તેઓ "મને અVસુરવા" 

માટ1 આમ)ંણ આપતા હતા. તેઓ એવા હતા aમણ ેઇKનેુ રોટલી અને માછલી આપી હતી અને 5000 

લોકોને ખવડાવવાનો અVભુવ કયy હતો. તેઓ a તેમને શીખવતા હતા તે સાભંળ�ને તેના પગ પર બેઠા 

હતા. nુ ંઆ લોકો સમજતા ન હતા ક1 તે િવiાસ હતો aનાથી તે માનતા હતા ક1 તે કોણ છે? તે ¶±ા હતી 

aનાથી તેમને એમ માનવામા ંસફળતા મળ� હતી ક1 તે ઈiરના 8)ુ હતા, તેમના Xવતા ભગવાન હતા. nુ ં

તેઓમાનંા ક1ટલાક હઠ�લા હતા ક1 તેઓ માનતા ન હતા? ઈKએુ તેઓને િવiાસ અને માનતા કuુ.ં ઈKએુ 

તેઓને તેમના અિવiાસને ?યX દ1વાVુ ંઅને માને છે ક1 a કહ1વામા ંઆsTુ ંહh ુ ંતે સા�ુ ંહh ુ ંતે સા�ુ ંહh ુ.ં 

પરંh ુઈK ુતેમના અિવiાસના કારણે તેમને છોડ� ન હતી. તેમણે Wત Kધુી તેમને Bેમ કયy અને 

અ2ગયારમા ંદ1ખાયા aથી તેઓ પોતાને માટ1 જોઈ શક1. અને પછ� તેમણે થોમસને કuુ ં(જહોન 20:29), "nુ ં

તમને ______________________ છે કારણ ક1 તમે મને જોયો છે? _________________________ એ એવા 

લોકો છે aમણે મને જોયો નથી અને હ�ુ Kધુી ___________________________________________ છે. " 

 

�T�+": વાચંો માકQ 16: 17-18. 
 

к��: 
1. ઈKએુ કuુ ંહh ુ ંક1 aઓ માને છે તે લોકો સાથે સકં1તો હશે. તેમણે જણાsTુ ંહh ુ ંક1, "મારા નામ પર 

તેઓ કરશે: 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 
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 ડ�. ___________________________________________________________________ 

 ઈ. ____________________________________________________________________ 

 

2. Bે@રતોના ંmૃ?યોમા,ં અમને આ બધી વ:hઓુ બનવા કહ1વામા ંઆવે છે. aઓ માને છે તે સાથ 

આપશે તે સકં1તો જોવાVુ ંશ] કરો. આ સદંભyમાનંા 2ચ¬ો nુ ંછે? 

 એ. કાયદાઓ 5:16 ________________________________________________________ 

 બી. કાયદાઓ 8: 7 _______________________________________________________ 

 સી. કાયદાઓ 16:18 _______________________________________________________ 

 ડ�. કાયદાઓ 10:46 _______________________________________________________ 

 ઈ. કાયદાઓ 19: 6 _______________________________________________________ 

 એફ. કાયદાઓ 28: 3-5 ____________________________________________________ 

 

 


A�U-V-: 
1. nુ ંએ જ 8cુુષોએ a કuુ ંતે માનવાનો ઇનકાર કયy હતો? nુ ંઈK ુતેનો ઉપયોગ કરવા માટ1 તેમની 

અિન|છા હોવા છતા ંતેનો ઉપયોગ કર� શક1? ઈK ુતેમના મ)ંાલય હાથ ધરવા માટ1 તેનો ઉપયોગ 

કરશે? તેઓ કયા Bકારના ં8cુુષો હતા? િશ0ક ક1 ર�બી કયા Bકારની તેમના હાથમા ંતેમના 

મ)ંાલય છોડ� દ1શે? 

તમારા Bિત2બ�બે: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આ 2બ��ુએ કોઈ તેમને મદદ કર� શકશે નહ�, પરંh ુઆ³યQ થશે ક1 તેમાનંા ક1ટલાક [ાર1ય માનતા 

નથી પરંh ુમા) શકંા છે. તમારા Bિત2બ�બે: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. "િવiાસ" અને "િવiાસ" વ|ચેનો તફાવત સમજxુ ંઅગ?યVુ ંછે. કોઈ પણ અનેક વ:hઓુ પર 

િવiાસ કર� શક1 છે, અસ?ય પણ છે. ઈKમુા ં¶±ા રાખવી એ માનxુ ંવધાર1 મહ?વVુ ંછે ક1 તેણ ેa 

કTુ} છે તે સા�ુ ંછે. "િવiાસ" હોવાનો અથQ એ થાય ક1 ઈKએુ પોતાના Wગત તારણ માટ1 a કTુ} છે 

તેના પર ભરોસો રાખવો. આમ, �યાર1 2Á:તીઓ કહ1 છે ક1, "�ુ ંઈKમુા ંિવiાસ કcંુ �"ં તેઓ ખર1ખર 

એમ કહ� રlા છે ક1 હવે �ુ ંમારા Xવન માટ1 તેના પર િવiાસ gકૂ� રlો � ંઅને તે શાiત Xવન 

માટ1 તે આપે છે. ફ1ઇથ Z:¼સ ભગવાન તમારા Bિત2બ�બે: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ઈK ુચો�સપણ ેતેમને KવુાતાQના સદં1શા સાથે છોડ� ગયા હતા ક1 તેઓ ઇ|છતા હતા ક1 તમામ 

KNૃoટ સાભંળવા માટ1. ફર�થી, અમને યાદ કરાવવામા ંઆવે છે: "a કોઈ માને છે અને બાC3ત:મા 

પામશે તે તારણ પામશે!" �દય a બાC3ત:મામા ંભગવાનVુ ંબાળક બનવા ઇ|છે છે તે માને છે. 
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બાC3ત:મા માટ1 ભગવાન કાયQ કર1 છે. ભગવાન Bારંભ કર1 છે ભગવાન અમને તેમના બાળકો 

અમને બનાવવા દાવો કર1 છે, અમને તેમના નામ આપીને (િપતા, 8)ુ, અને પિવ) આ?મા). 

બાC3ત:મામા ંઆપણને "બધા જગતમા ંજxુ"ં સYપવામા ંઆવે છે. આપણે તેમના ંબાળકોને તેમના 

િમશનમા ંઆમિં)ત કયાQ છે! તમારા Bિત2બ�બે: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. કોઈ મદદ કર� શકતો નથી, પણ 8છેૂ છે, "બાC3ત:મા લીધા વગર તે sય�(ત િવષે nુ?ં nુ ંતે 

sય�(તની િન�દા કરવી જોઈએ? "ઈKએુ િશoયોને કuુ ંક1 ફ(ત a લોકો માનતા ન હતા તેઓ િન�દા 

કરશે. અિવiાસ એકમા) પ@રબળ છે a sય�(તને િતર:કાર કર� શક1 છે. માIયતા Xવન અને g�ુ(ત 

આપે છે તમારા Bિત2બ�બે: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� 5 

 

�T�+": ફર�થી વાચંો માકQ 16: 1 9 -20 

 

к��: 
1. ઈKએુ પોતાના િશoયો સાથે વાત કરવાVુ ં8cંુૂ કયાQ પછ�, nુ ંથTુ ં(zલોક 19)? 

 એ. ____________________________________________________________________ 

 બી. ____________________________________________________________________ 

2. 6Tકુ થોડ� વr ુઉમેર1 છે ઈK ુિશoયો સાથે વાત કયાQ પછ� તેમણે _____________________ તેમને 

(pકૂ 24:50). અને �યાર1 તેઓ તેમને આશીવાQદ આપતા હતા, તેમણે તેમની પાસેથી 

_________________________________________ અને તે હતી ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Bે@રતોના ંmૃ?યો પણ સેIટ 6Tકુ 	ારા લખવામા ંઆsયા હતા. તે આપણને Bે@રતોના ંmૃ?યો 1: 9 મા ં

વr ુમા@હતી આપે છે. છદંો 9-11 મા ંતમે nુ ંરસBદ વ:hઓુ નYધ નથી? 

એ. એ ____________________________ તેમને તેમના ________________ ની બહાર લઈ ગયા. 

બી. અને પછ� nુ ંથTુ?ં ___________________________________________________________ 

ડ�. �ૂતોએ િશoયોને nુ ંકuુ?ં ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ઈ. �ૂતો nુ ંકહ1 છે? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. મે�T ુ28:17 અમે કહ1વામા ંઆવે છે ક1 િશoયો _____________________________________ ઈK.ુ 

અને પછ� ભયાવહ શ�દો આવે છે, "પરંh ુક1ટલાક _____________________________." nુ ંઇKએુ 

તેમના Xવન અને મ)ંાલયને એવા ક1ટલાક લોકોમા ંરોકાણ કTુ} હh ુ ંaઓ [ાર1ય માનતા ન હતા 

પરંh ુમા) તેમને શકંા જ રાખતા હતા? અલબ¥, અમને ખબર નથી. અમે માકQ અને pકુ અમને 

જણાવો nુ ંખબર નથી. 

 એ. માકQ 16:20 કહ1 છે ક1 

i. િશoયો બહાર ગયા અને દર1ક જPયાએ ________________________ 

ii. અને તેમની સાથે __________________________________ ભગવાન 

iii. અને ભગવાન _______________________ સાથે ________________  

સાથે સદં1શ.___________________________________________ 

બી. pકુ 24:52 કહ1 છે ક1 

i. તેઓ ______________________________________________ હ�મ 

  ii.  અને _______________________________________ ય]શાલેમ સાથે 

  _____________________________________________________ 

iv. અને તેઓ _________________________________ મા ં__________  

_________________________________________________હતા. 
 


A�U-V-: 
1. ઈKએુ તેના િશoયોને આશીવાQદ આ3યો. તેઓએ તેમની 8�ૂ કર�. તેમણ ેતેમને છોડ� દ�rુ ંતેઓ 

આનદંથી ય]શાલેમ પાછા ફયાQ. તેમણે તેમના માટ1 એક :થળ તૈયાર કરવા ગયા (જહોન 14: 2). 

તેઓ ભગવાનની Bશસંા કરતા મ@ંદરમા ંસતત રlા. તે કરતા ંવr ુસાર� ર�તે મળે છે? nુ ંતમે 

કંઈપણ Sમુ નો@ટસ નથી? Bે@રતોના ંmૃ?યો 1: 4 પર પાછા ફરો ઈKએુ પોતાના િશoયોને a આદ1શ 

આ3યો હતો તે nુ ંછે? નહ� ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. તેના િપતાએ વચન આ3Tુ ંહh ુ ંતે ભેટ nુ ંહતી? �ુઓ �હોન 14: 25-26 તે દગો કરવામા ંઆવે તે 

પહ1લા ંઈK ુપોતાના િશoયો સાથે પા:ખાપમા ંછે. તેમVુ ંવચન nુ ંહh ુ ંક1 aના માટ1 તેઓ રાહ જોતા 

હતા? 

 

1. િપતા કોણ મોકલશે? _______________________________________________________ 

2. આ?મા nુ ંકરશે? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. મા ંઆ?મા િવશે nુ ંકહ1વામા ંઆવતી અIય બાબતો છે �હોન 14:16? 

 અ.અIય નામો [ાર1 આપવામા ંઆવે છે? ___________________________________ 

  બી. આપણે તેન ેક1વી ર�તે �ણીnુ ં(zલોક 17)? 

i. __________________________________________ 

ii. __________________________________________ 

3. તે સમજxુ ંgzુક1લ છે પરંh ુઈiરની આ?મા અમાર� સાથે રહ1 છે અને જો તે Bબળ નથી તો અમને 

સમજવાની જ]ર છે ક1 તેમVુ ંઆ?મા આપણામા ંરહ1 છે. તેVુ ંવચન [ાર1ય અમને છોડ�ને ન છોડxુ.ં 

સ?યનો આ?મા, ઈK ુપોતે, આપણામા ંરહ1 છે અને આપણામા ંરહ1 છે. પરંh,ુ સ?યનો આ?મા હ�ુ 

આsયો નથી. આ કારણે જ તેમને ય]શાલમે મોકલવામા ંઆsયા હતા અને તેમVુ ંઆવવાની રાહ 

જોવા મળે છે. 
 

 

��� = 

 

�<SI: ક1ટલીકવાર ઘટનાઓની સમયર1ખા થોડો અ:પoટ થઈ �ય છે. �યાર1 વ:hઓુ થાય છે ?યાર1 

બરાબર �ણxુ ંgzુક1લ છે અને કયા &મમા ંતે બITુ ંછે. 8નુcુ?થાન પછ� ઘણી વખત ઈKએુ િશoયોને 

ગાલીલમા ંજવાVુ ંકuુ ંહh ુ ંઅને ?યા ંતેઓ તેને જોશે (મે�T ુ28: 7, 10). �યાર1 ઈK ુતેમને ?યા ંમ�યા ?યાર1 

એ �ણxુ ંgzુક1લ છે આપણ ે�ણીએ છ�એ ક1 8નુcુ?થાનના 40 @દવસો Kધુી :વગQમા ંતેમVુ ં:વગQ:થરણ 

થTુ ંહh ુ,ં તેથી તે @દવસો દરિમયાન તે બITુ ંહોત. બીX અિનિ³તતા એ છે ક1 જો તે ગાલીલ (મા?થી 

28:16) મા ંઉ6લેખ કર1લા પહાડ પરથી ચઢÍો હોય અથવા જો તે ય�દુામા ંઆવેલા બેથેનીની બહાર [ાકં 

ચઢÍો હોય. ચો�સપણે �યા ંઅને �યાર1 તેઓ ચઢÍા ?યાર1 િનણાQયક 2બ��ુ નથી. તેમ છતા,ં તેમના િશoયોને 

ઈKનુા શ�દો આa આપણા માટ1 સમાન િશ0ણ 8રૂા ંપાડ1 છે, aમ ક1 ઘણા વષy પહ1લા તેઓએ તેમના માટ1 

કTુ} હh ુ.ં મે�T ુ28: 18-20 મા ંઈKનુા અ2ગયારના ંશ�દો ઈiરના લોકોના સમયના ઇિતહાસમા ંઆગળ 

વધી રlા છે. 
 

�T�+": વાચંો મા�થી 28: 16-20. 
 

к��: 
1. િશoયો [ા ંગયા (zલોક 16)? _______________________________________________________ 

2. શા માટ1 તેઓ ?યા ંગયા? __________________________________________________________ 

3. તેઓ ઈK ુઅને ________________________________________________________ તેમને જોTુ.ં 

4. પરંh,ુ ક1ટલાક _____________________________________________________________ 
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5. ઈK ુતેમની પાસે આsયા. તેમણે મા ંnુ ંકuુ ંzલોક 18? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. તેથી! ઇલેવન  માટ1 ઈKVુુ ંિનદÌશન nુ ંછે(zલોક 19)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. ... અને (zલોક 20) _________________________________________________________ 

8. તેમના વચન nુ ંછે (zલોક 20 બી)? _________________________________________________ 

 

�bI���: N:&3ચરમા ં)ણ સહ� છદંો છે a �ૂંકમા ંઆપણા માટ1 ભગવાનની KવુાતાQ ધરાવે છે. સદંભQ 

તર�ક1 તેમને શોધી કાઢો અને તેમની સ8ંણૂQતામા ંતેમને લખો. 
 

1. યોહાન 3: 16-17 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

યોહાન 3 મા ંઆપણને યાદ અપાવવામા ંઆવે છે ક1 ઈiર1 તેમના બધા જ માનવ�િત માટ1 Bેમનો 

અ2ભનય કયy છે. તેમની ઇ|છા હતી અને તે જ છે ક1 સમD િવiમા ંપાપ, g?ૃT ુઅને શેતાનથી 

બચાવવામા ંઆવે છે. ઈiર a િપતાએ તેના માટ1 સૌથી g6ૂયવાન છે તે આપીને કામ કTુ}, તેમના 

એક અને એક મા) 8)ુ તેમણે &મમા ંઆ3યો છે ક1 a તેમના તારણહાર તર�ક1 તેમના 8)ુ માનતા 

સાચવવામા ંઆવશે અને શાiત Xવન આપવામા ંઆવશે. દ1વ િપતાએ જગતને વખાણ કરવા 

માટ1 તેને બચાવવા માટ1 મોક6યો ન હતો! 

2. એફ1સી 2: 8-9 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

સેIટ પોલ એફ1સસમા ંચચQને આ શ�દો લખ ેછે અને આજ શ�દો આa આપણા માટ1 સાભંળવા માટ1 

કહ1વામા ંઆવે છે. અમે mૃપા¤ 	ારા સાચવવામા ંઆવે છે, આપણા માટ1 ભગવાનના Bેમથી, ક1 a 

કમાય છે અથવા તે માટ1 કામ કર� શકhુ ંનથી અથવા લાયક નથી. અમે તેમના માટ1 Dેસ ભેટ 

તેમના 	ારા સાચવવામા ંઆવે છે, Bેમ તેમના ભેટ. તેમનો Bેમ એક મફત દાન છે a આપણ ેa 

કંઈ કર�એ તે [ાર1ય Bા3ત કર� શકાh ુ ંનથી. તે એક ભટે છે a ફ(ત ઇKનુા ઉ±ારક કાયQમા ં¶±ા 

	ારા મેળવી શકાય છે. અમને ભગવાન માટ1 કહ1 છે ક1 તેમના 8)ુ તે બધા કTુ} છે ટ1લે:ટ1ઇ! 
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3. મે�T ુ28: 19-20 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

મે�T ુમા ં28 ઈK ુબધા સ¥ા છે ક1 અમને કહ1 છે તેમના. તે તેના િપતા 	ારા તેમને આપવામા ં

આવી છે. હવે તે આપણા િશoયોને અને આપણા પછ� આવનારાઓને કહ1 છે, "�ઓ અને સવQ 

દ1શોના િશoયો બનાવો. િશoયો બનાવવા, તેમના નામમા ંબાC3ત:મા આપવા, અને તેમના શ�દની 

આ�ાપાલન શીખવવા માટ1 તેમના િમશનમા ંતેમની સાથે જોડાવા માટ1 તેમના આ આમ)ંણ છે. 

સૌથી ઉપર, તેમણે હમેંશા આપણી વચન આ3Tુ ંછે ક1, વયના �બૂ જ Wત Kધુી. આ શ�દો સાથે 

અમે �ણીએ છ�એ ક1 અમે િવશેષાિધmૃત છ�એ ક1 આપણે તેના રા�યના છ�એ અને તેના બાળકો છે. 

આ શ�દો સાથે આપણે �ણીએ છ�એ ક1 િવશેષાિધકાર એક જવાબદાર� ધરાવે છે, તેના જવાબદાર� 

બધા માનવ�ત માટ1 આવા સારા સમાચાર છે. આ શ�દો સાથે અમને સYપણી આપવામા ંઆવે છે, 

અIય લોકોને શીખવવાની સYપણી ક1 a આપણે આપણી �તને શીખવી છે ક1 nુ ંબ� ુઓ� ંક1 ઓ�.ં 

આ શ�દોમા ંઆપણી પાસે વચન છે, તેમની હાજર�Vુ ંવચન, a આપણને તેમની શાિંત આપે છે a 

બધી સમજણ પસાર કર1 છે. 
 

��+шWX�: તમે સભંવતઃ અVમુાન કTુ} હશે ક1 મેમર� કાયQ માટ1 તમાર� પડકાર nુ ંહશે. ઇ|છા એ છે ક1 

આ )ણ માગy તમાર� :gિૃતમા ંએટલા ખોટ� છે ક1 તમે ¶±ા અને ભગવાનના શ�દો 	ારા તમારા પોતાના 

g�ુ(તની ખાતર� મેળવી શકો છો. અને, ઇ|છા એ પણ છે ક1 તમે [ાર1ય તમારા Xવનમા ંન� 0ણ નહ� 

કર� શકો, કારણ ક1 તમે ઉ?સાહ8વૂQક ભગવાન સાથે તેમની વતQમાન િમશનમા ંબધા જ િવi સાથે જોડાવા 

અને તેનાથી અVયુાયીઓ બનાવશો. 
 

જો તમે આxુ ંપહ1લથેી કTુ} નથી, ઇIડ1(સ કા·્Qસ પર આ પ�ં(તઓ લખી અને મેમર� કામ મા) પડકાર 

આનદં ખાતર� કરો પણ તેના કોલ આ�ાકાર� મા ંઇK ુઅVસુર�: "�ઓ, િશoયો બનાવો!" 

 

 

�� I����: 
1. તમારા Xવનના એક િવ:તારને ઓળખો ક1 aમા ંતમે પોતાને ભગવાનના િમશન પર મોક6યા છે 

અને સYપણીમા ંતેમની સાથે શેર કરવા માટ1 આમિં)ત છો, "�ઓ, િશoયો બનાવો!" ___________ 

________________________________________________________________________ 
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2. તમે �ણતા હશો ક1 તમે ઈiરથી તેના જગતમા ંમોક6યા છો, તમાર� રો�જ�દ� જવાબદાર�ઓ અને 

Bxિૃતઓ વડ1 તમે તમારા Xવનમા ંa ર�તે Xવી રlા છો તે તમારા માટ1 nુ ંકર1 છે? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


�!���: હા, :વામી, �ુ ંતમને "હા" અને તમારા િમશનમા ંજોડાવા માટ1 તમારા આમ)ંણને કહ1વા માSંુ ં�.ં 

�ુ ંક�લૂ કcંુ � ંક1 મને ખબર છે અને મારા માટ1 તમારો Bેમ એટલો ઓછો થઈ શક1 છે, તમાર� mૃપા, a મારા 

બધા ખોટા કાયy અને ખામીઓ માટ1 0મા આપે છે. �ુ ંભરાઈ ગયો � ંક1 તમે મારા િવશે a �ÅTુ ંછે તે છતા ં

તમે મને તમાર� સાથે જોડાવવા માગંો છો મને અ?યતં �ણવાની જ]ર છે ક1 તમાર� હાજર� હમેંશા ંમાર� 

સાથે રહ1શે. મને ખાતર� છે ક1 તમે મા) માર� સાથે જ નથી, પણ તમે મારામા ંછો. મને વાપરો, :વામી, aમ 

aમ તમે કાયQ:થળે, શાળામા,ં મારા પડોશમા,ં અને મારા mુ�ંુબમા ંતમારા Bેમને શેર કરવા માટ1ની તકો જોવા 

માટ1 માર� �ખો ખોલો છો. આ િવશેષાિધકાર, જવાબદાર� અને સYપણી બદલ આભાર. �ુ ંમારા Xવનના 

સવQ @દવસોથી સેવા કર�શ. __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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અ2ભનદંન! તમે અ°યાસના બ�ે ભાગો પરમેiરના Bેમ, અમાcંુ Xવન 8ણૂQ કTુ} છે. તમે ઉ?કટ વાતાQ, 

ઈKનુી �ુઃખ, મરણ અને 8નુcુ?થાનની વાતાQઓથી પ@ર2ચત છો, aમ ક1 ચાર ગો:પેલ લખેકોએ કuુ:ં મા�થી, 

માકQ , pકુ અને યોહાન. ઈK ુ�ણતા હતા ક1 તેને દગો દ1શે, નકાર� કાઢવામા ંઆવશે, ફટકારવામા ંઆવશે, 

ઠ1કડ� ઉડાવશે, અને વધ:તભં પર જડાશે, તેમ છતા ંતે પોતાના િપતાની ઇ|છાને આધીન રlા. તે �ણતો 

હતો ક1 તે હ1h ુમાટ1 a તે મોકલવામા ંઆsયો હતો તે 8ણૂQ કરવા તે હતો. અમે તેમના અVયુાયીઓ સાથે 

ગેથસેમાને ગાડQન Kધુી પા:ખા પવQની ભોજનનો અVસુરતા હતા �યા ંતેમણે BાથQનામા ંmુ:તી કર� હતી. 

અમે જોયા પછ� ય�દૂાએ તેને �ુબંન કTુ} અને સૈિનકોએ તેમને અ�ાસ અને ક¿ફાસ તરફ લઈ ગયા. અમે 

�પૂચાપમા ંબેઠા હતા, કારણ ક1 અમે િવવાદની Kનુાવણી જોયા બાદ, સૈIયોના પલટાવા¤ં, અને ઝાટકો 

મારતા હતા. અને પછ� ઈKનેુ િપલાતે મોકલવામા ંઆsયો હતો aણે તેની સાથે કંઈ ખો�ંુ કTુ} નથી, તેથી તે 

ઈKનેુ હ1રોદ પાસે મોક6યો. હ1રોદની િનરાશા પછ�, ઈK ુતેને માટ1 નહ� કર1, પછ� હ1રોદ1 તેને િપલાતે પાછો 

આ3યો. િપલાતે તેને સ¥ાવાર નો@ટસ સાથે વધ:તભંે જડ�ો હતો, a વાચંે છે: "ઈKનુા નાઝર1થના, 

ય�દુ�ઓના રા�." ઈKનેુ તે માટ1 a વધ:તભંે જડ�ો હતો! 
 

ઇK ુઇ|છતા હતા ક1 િવi "ટ1ટ1લ:ટ1ઇ" ને સાભંળવા માગંે છે! કોઈ વr ુબ2લદાનો a Wિતમ બ2લદાનને 

દશાQsયા હતા અથવા િનદÌશ કર1 છે તે બ2લદાન હh ુ ંતેમણે પાપ માટ1 �કુવણી કર�. ઈiર1 બધાને માફ� 

અને શાિંત આપે છે a માને છે ક1 ઇK ુભગવાનનો 8)ુ છે, િવiના તારનાર છે. 
 

હવે તમારા માટ1 સમી0ા કરવાની સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર�0ણ નથી, તમે આ ઉ¥ેજક Bવાસ 

ચાp ુરાખતા હોવાથી તમને અને તમાર� Bગિતની ખાતર� કરવાની તક છે. ઈKએુ પોતાના િશoયોને a કuુ ં

તે જ શ�દો તેમણે તમને અને મારા માટ1 કuુ ંછે, "aમ િપતાએ મને મોક6યો છે તેમ, �ુ ંતમને મોકpુ ં�.ં" 

તે શ�દોમા ંઆપણે િવi સાથે શેર કરવા માટ1 તેમના િમશનમા ંભગવાન સાથે જોડાવા માટ1 આમિં)ત કયાQ 

છે. ઈiરનો Bેમ આપણા Xવન છે! 
 

1. પામ રિવવાર પર nુ ંથTુ?ં _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. ઈKએુ મા ંપોતાના િશoયો સાથે બે ક1 )ણ વ:hઓુ શા માટ1 શેર કર� છે યોહાન 13-16? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

3. તેમણે �હોન 17 મા ંBાથQના કર� હતી અને તેમણ ેદર1ક માટ1 8છૂવામા ંએક વ:h ુnુ ંછે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

4. આ :થાનો િવશે તમને યાદ છે તે સ2ં03તમા ંવણQવે છે: 

 એ . ગેથસેમાના ગાડQન: ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. અ�ાસ અને ક¿ફાસ સાથે સધંાન પહ1લા:ં ______________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 સી. પYિતયસ પીલાત સાથે Bેટોર�યમમા:ં ________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ડ�. ગો6ગોથા ખાતે, :mુલVુ ં:થળ: _____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ઈ. કબર પર: ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 એફ. એ«માઉસના ર:તા પર: _________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 X. લૉક દરવા� પાછળ: ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 એ. લકશોર સાથે: _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 �ુ.ં પવQતની ટોચ પર: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

5. ઈKVુુ ંXવન આપણા માટ1 એક ઉદાહરણ છે. આ �ુ:સા વાતાQમાથંી )ણ ઉદાહરણો nુ ંછે a તમને 

અથQ8ણૂQ છે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 
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6. )ણ હ:તા0ર ફકરાઓને યાદ કરો અને એક વા[મા ંવહËચો ક1 તફાવતની તમાર� �ુબાની આ 

શ�દો તમે તમારા Xવન Xવે તે ર�તે કરો. 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 

7. યોહાને પોતાના ગો:પેલમા ંલ�Tુ ંછે, "આ લખેpુ ંછે ક1 તમે એxુ ંમાનો છો ક1 ઇK ુ2Á:ત છે, ઈiરના 

દ�કરા છે, અને તે િવiાસ કર�ને તમને તેમના નામથી Xવન મળ� શક1 છે (જહોન 20:21)." જો 

કોઈ તમને 8છેૂ તો જો તમે આ બાબતો a લખેલ છે અને તમે વા|ંTુ ંછે તે માનતા હોવ, તો તમે 

ક1વી ર�તે Bિતસાદ આપી શકશો? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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વધારાની આ·ુઅવ¤ં જોડાણ બાઇબલ અ°યાસ ડાઉનલોÒસ કોઇ પણ ખચQ પર ઉપલ�ધ છે. 

મ)ંાલય વેબ સાઇટ ની gલુાકાત લો:: www.crosscm.org. 

અમને તમાર� પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંકQ @ટફની: admin@crosscm.org 

 


