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પાઠ 1: �નુરાવિત�ત અને બા��ત�મા પા�યા - પે�તેકો�ટ 

પાઠ 2: ઈ$ ુ%&�તના નામમા ં- લગંડા માણસ 

પાઠ 3: અ�ય કોઈ નામ નહ/ - સ0ં1ુત, સ0ં1ુત, ઈ$ ુસાથે 

પાઠ 4: �ઓ, �ટ4�ડ, અને �પીક - 6હ7મતવાન આ9ા 

પાઠ 5: એક માણસ સ�ંણૂ= િવ>ાસ - �ટ�ફન, માટ@અર 

પાઠ 6: �ઓ! - 6ફ%લપ, 0અુનચ, અને સાલ 

 

 

"... મF તમારા શGદને મારા Iદયમા ંસJં6હત કયા= છે ..." 

સાલમ 119: 11 
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બધા હકો અમાર� પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમીTક4 સમીTાની સ%ંT�ત કલમોનો ઉVલખે કરતા,ં આ ��ુતકના 

કોઈ ભાગને લેખકની પરવાનગી િવના �નુઃઉYપા6દત કર� શકાય છે; લેખકની લે%ખત પરવાનગી િવના આ 

��ુતકનો કોઈ પણ ભાગ �નુઃZા�ત, �નુઃZા��ત િસ�ટમમા ંસJં6હત અથવા યાિંQક ફોટોકોપી, ર4કો6ડ[ગ 

અથવા અ�ય મા\યમ �ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક4 છે. 
 

અ�યથા $ચૂવવામા ંન આવે Yયા ં$ધુી, બધા ]�P�ચર 1વોટ4શન ધ હોલી બાઇબલ, ^_લીશ �ટા�ડડ= વઝ=ન® 

(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 Pોસવે �ારા, aડુ �0ઝૂ પbGલશસ=cુ ંZકાશન મQંાલય છે. પરવાનગી �ારા 

વપરાયેલ બધા હકો અમાર� પાસે રાખેલા છે. 

 

"ESV" અને "dJeે �ટા�ડડ= વઝ=ન" Pોસવેના નfધાયેલા g4ડમાક= છે hા ંg4ડમાક=નો ઉપયોગ Pોસવેની 

પરવાનગીની જjર છે. 
 

ઇનકવેલ 6Pએ6ટવ �ારા 6ડઝાઇન. 
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 માલના જkથાને લીધે, દ4વનો Zેમ, અમાlંુ eવન બે એકમોમા ંવહmચાયેnુ ંછે. દર4ક 0િુનટ પાસે 

સાત પાઠ છે. દર4ક પાઠ ચાર અને છ ભાગો વoચ ેછે. આ િવભાગો અpયાસ અ�ય એકમો કરતા અલગ છે. 

જો ક4 તમે બાઇબલ અpયાસમા ંઆગળ વધો છો, તેમ છતા,ં તમે આ સાહસ ચાn ુરાખશો r તમાર� બાક�ના 

eવનને આકાર આપવા માટ4 રચાયેલ છે. તમારા Zવાસ તમારા માટ4 અન�ય હશે અને તમારા આsરુ અને 

ઉYસાહ� ઉYકટ �ારા બાઇબલના તમારા 9ાનમા ંવધવા અને ક4ટલાક નવા બાઇબલના પાQો અને સYયો માટ4 

Zશસંા �ારા નt� કરવામા ંઆવશે. અpયાસ માટ4 તમાર� Zિતબuતા તમારા eવનને સvuૃ બનાવવાનો 

વચન આપે છે કારણ ક4 ભગવાન તમારા શGદ �ારા તમારા માટ4 બોલે છે. 
 

1. આ બાઇબલ અpયાસ એકમ:“ ઈ>ર આYમા, અમાર� શy1ત - ભાગ 1” 

2. પિવQ બાઇબલની dJeે �ટા�ડડ= સ�ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) નfધ: જો તમે નવી ખર�દાર� કર� ર}ા 

હોવ, તો શh હોય તેટnુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 

 એ. એક Pોસ ર4ફર�સ કોલમ Zાધા�ય નીચ ેદર4ક ��ૃઠcુ ંક4��, 

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

 સી. થોડા vળૂ�તૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પFિસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇ�ડ41સ કા�્=સ 

 

મા ં$%ૂચબu Qણ $િુવધાઓ સાથે # 2 તમે તમારા અpયાસ માટ4 પયા=�ત jપે �lુૂ પાડશો અને આ 

પાઠ �ારા સફળતા�વૂ=ક નેિવગેટ કરવા માટ4 તૈયાર થશો. જો ક4, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો 

પહ4લો અcભુવ છે, તો તમે બાઇબલની શોધ કરવાcુ ંશj કર� શકો છો. આ અpયાસ નેિવગેશનલ 

�Vૂસ Zદાન કર4 છે r તમને �ુશળતા િવકસાવવા અને તમને વ� ુિવ>ાસ ધરાવતી બાઇબલ 

િવ�ાથ� બનાવવા માટ4 રચવામા ંઆવી છે. www.crosscm.org  પર Pોસ કને1ટ વેબસાઇટ પર 

બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચ= ક4 ઈ>ર આYમા, અમાર� શy1ત”. 

તમારા બાઇબલને માક= કરવાથી અચકાશો ન6હ. તે અpયાસ માટ4 તમાર� બાઇબલ છે તમાર� નfધો, તમાર� 

નીચે લીટ�, હાયલાઇ6ટ7ગ, ચPવાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર4કો6ડ[ગ િવચારો, Z�ો અને 

અpયાસ �ારા તમારા Zવાસને g4ક કરવા માટ4 તમે નોટ�કુ અથવા ટ4Gલેટનો ઉપયોગ કરવાcુ ંપસદં કર� 

શકો છો. 

અpયાસ સામJી લખવામા ંઆવે છે rથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. �વ-િશ�તની 6ડJી સાથે તમે 

સામJીને થોડો ક4 કોઈ v�ુક4લી સાથે આવર� નહ/ શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા6હતી મેળવશો, નવી 

મા6હતી શેર કરશો, અને ક4ટલાક પડકારjપ Z�ો �છૂશો r જવાબો માટ4 માગણી કરશે. આ Zિતસાદની 
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ધારણા કરવાથી તમને ZોYસા6હત કરવામા ંઆવે છે ક4 તમે થોડા િમQોને તમાર� સાથે અpયાસ કરવા માટ4 

આમિંQત કરો. 

તમે તમારા અpયાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શGદ �ારા તમારા માટ4 બોલી શક4 છે તેમ 

તમારા Iદય �વીકાર�ુ ંશક4 આ બાઇબલ વાતા=ઓ તમે તેમના �Qુ ઈ$ ુ%&�ત, અમારા ભગવાન અને 

ઉuારક �ારા તમને આપવામા ંતેમના મહાન Zેમ તમને ખાતર� કર� શક4 છે. 

 

સપંાદકની નfધ: �પ�ટતા માટ4, ક4પીટલાઈ�ડ સવ=નામનો સદંભ= ભગવાન એટલ ેક4 ... "તેમણે ક�ુ ંહs ુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

��� ����, 	���
 ш�� 

 

 

�#�)� 

 

અગાઉના બાઇબલ અpયાસના એકમcુ ંનામ ઈ>રcુ ંZેમ, આપ�ુ ંeવન મેk0 ુ28: 18-20 મા ંઈ$નુા 

િશ�યોની શjઆત સાથે �ણૂ= થ0ુ.ં તેમણે ક�ુ,ં "�વગ=મા ંઅને �kૃવી પર સવ= અિધકાર મને આપવામા ં

આ�યો છે. તેથી તમે �ઓ અને સવ= દ4શનાઓને િશ�ય કરો, બાપ તથા દ�કરા તથા પિવQ આYમાના નામે 

તેઓને બા��ત�મા આપતા �ઓ; મF તમને r r આ9ા આપી છે તે પાળવાcુ ંતેઓને શીખ�0ુ.ં અને �ુઓ, 

�ુ ંહમેંશા ંતમાર� સાથે �.ં "આ અિધિનયમોની શjઆત એ Zારં%ભક %&�તી ચચા=નો અહ4વાલ છે કારણ ક4 તે 

બા��ત�મા અને િશTણ �ારા અcસુરવા અને િશ�યો બનાવે છે. આ બધાએ તેમને મોકલનારની 

આ9ાપાલનમા ંક0ુ�. Zે6રતો, $વુાતા=ના લેખક nકુ �ારા લખાયેલી બીe ��ુતક હતી, r િથયો6ફલસને લખી 

હતી, rથી તેમને r વ�sઓુ શીખવવામા ંઆવી હતી તે િનિ�તપણે �ણશે (nકુ 1: 4). V0કુ, 6ફ%ઝિશયન, 

ફર�થી િથયો6ફલસને લ�યો આ જ સમયે nકુ4 તેને r બધાને ભગવાનના પિવQ આYમાથી પ6ર�ણૂ= કયા= 

હતા, r તેમને ઈ$નુા અcયુાયીઓના eવનમા ંકાય=રત હતા. 
 

બાઇબલ ઈ>રની Zાથિમક કામ િવષે જણાવે છે, rમણે �વગ=મા ંઅને �kૃવી પર બધી વ�sઓુ બનાવી છે. 

ઈ>રના �Qુ, ઇ$ ુ,cુ ંZાથિમક કાય= એ છે ક4 પાપ, મરણ અને શેતાનથી જગતને છોડાવ�ુ ંએ આપણા માટ4 

Pોસ પરcુ ંલોહ� વહ4વડાવીને. અને, પરમે>રcુ ંZાથિમક કાય= પિવQ આYમા આપણા Iદય અને 6દમાગ 

સમeને બ�ે માને છે અને �uા �ારા Zા�ત થાય છે r ભગવાન �ારા તેમના શGદ �ારા આપણને Zગટ 

કર4 છે. આપણી પાસે ભગવાન છે r અમાર� સાથે ઘિન�ઠ સબંધં ઇoછે છે. ]�P�ચર અમને શીખવે છે ક4 

ભગવાન તેમના આYમા �ારા અમને dદર રહ4વા માટ4 પસદં કર4 છે અને આ જ આYમા અમને �uુ અને 

ભગવાન rવા વ� ુઅમને બનાવે છે અમારા eવનમા ંસ6Pય છે. અમે આ કામ પિવQતા કહ�એ છ�એ. 

તેમણે અમને પિવQ, અમને ભગવાન પહ4લા ંપિવQ બનાવે છે આપણને શીખવવામા ંઆવે છે ક4 તેની સાથે 

આપણે eવીએ છ�એ તે આપણને ફળ આપે છે, પણ તેના િવના આપણે ક�ુ ંકર� શક�એ નહ/. સે�ટ પોલ 

ગાલૅ6ટયનોને લખેલા પQમા ંજણાવે છે ક4 આપણામા ંઆYમા r આYમા આવે છે તે ફળ આનદં, Zેમ, ધીરજ 

અને શાિંત rવી વ�sઓુ છે. તે આપણને એકબી� ZYયે સૌ�ય થવા માટ4 પણ સશ1ત કર4 છે, �વય ં

િનયિંQત, દયા  અને સારા (ગલાતી 5: 22-23). 
 

rમ rમ તમે Zારં%ભક ચચ=નો અpયાસ શj કરો છો તેમ, ઈ$નુા ¡ુઃખ અને સતાવણીવાળા ચચ=ની વેદના 

વoચે સમાનતા �ુઓ. v�ુક4લીઓ અને પીડા અપેTા હતી તેઓ ઈ$ ુસાથે થ0ુ ંઅને તેમના અcયુાયીઓને 

તે જ અપેTા હતી. �ુઓ ક4 તેમના અcયુાયીઓને ઈ$નુી rમ જ ધરપકડ કરવામા ંઆ�યા હતા, ખોટ� ર�તે 
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દોિષત, rલમા,ં અને લોકોના એક �ૂથમાથંી બી�ને સfપી દ�ધા હતા. કોઈ એક ઈ$ ુસાથે �ુ ંકર�ુ ંતે 

�ણતા હતા અને કોઈ એક તેમના અcયુાયીઓ સાથે �ુ ંકર�ુ ંતે �ણતા હતા. નfધ કરો ક4 ક4વી ર�તે 

ભગવાન તેમના લોકો $રુ%Tત, તેમને rલમાથંી િવત6રત કયા=, અને તેમને મારવા માટ4 Zયાસ કરતા લોકો 

તેમને બચાવી ભગવાનને તેમના લોકો સાથે �]�ટકોણો, અ�ય લોકો અને જમીન અને દ6રયાઈ v�ુક4લીઓથી 

બોલતા આનદં માણો. સાભંળો, કારણ ક4 તે ય�દૂ�ઓ અને %બનય�દુ�ઓ બનેંનો �વીકાર કર4 છે. r લોકોએ 

સાભં¢0ુ ંછે તેઓ મા�યતા સાથે Zિત6Pયા કર4 છે અને વધતી ચચ=ના ભાગ બની �ય છે અથવા તેઓ 

માનતા નકાર4 છે કારણ ક4 તેમના £�ટ Iદયમા ંસમજણનો અભાવ છે. 
 

V0કુને તેના વાચકને �ણવા માગતો હતો ક4 ભગવાનcુ ંvyુ1ત બધા લોકો માટ4 છે અને કોઈ �યy1ત ય�દૂ� 

અથવા %બનઉપયોગી �યy1ત, aલુામ ક4 v1ુત, �lુુષ ક4 ¤ી માટ4 %&�ત ઈ$મુા ંએક બને છે ક4 નહ/ તે કોઈ 

તફાવત નથી. તેમના િમશનમા ંજોડાવા માટ4 ભગવાનcુ ંઆમQંણ બધાને આપવામા ંઆવે છે! તેથી �ઓ 

અને તમામ દ4શોના િશ�યો બનાવો! 
 

ચચ=મા ં�¥ૃu જોવાcુ ંઆનદં લો નીચનેા પyં1તઓ વાચંીને તમારા અpયાસ શj કરો: 
 

એ. અિધિનયમો 2:41 ______________________________________________________________ 

બી. અિધિનયમો 2: 47 ____________________________________________________________ 

સી. અિધિનયમો 4:4 ______________________________________________________________ 

ડ�. અિધિનયમો 5: 14 _____________________________________________________________ 

ઈ. અિધિનયમો 6: 7 ______________________________________________________________ 

એફ. અિધિનયમો 9:31 _____________________________________________________________ 

e. અિધિનયમો 11:21 _____________________________________________________________ 

એચ. અિધિનયમો 13:52 ___________________________________________________________ 

�ુ.ં અિધિનયમો 14:27 _____________________________________________________________ 

 

હવે ચાલો આપણે Zારંભ કર�એ અને r ર�તે ભગવાન તેમના પિવQ આYમાના િનવાસ�થાન �ારા તેમના 

લોકો માટ4 તેમના ચચ=ને સ¨ા આ�યા હતા તે �ુઓ! 
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એક વખત ય�દુ�ઓના ડર માટ4 ઓરડામા ંલૉક કરનારા �lુુષો હવે િપતા, પિવQ આYમાના વચન માટ4 રાહ 

�ુએ છે, r તેમને સમJ િવ>મા ંઈ$નુા સાTી બનવાની સ¨ા આપશે. ªયાર4 તમે પાઠ 1 અpયાસ કરો છો, 

Yયાર4 કVપના કરો ક4 આ 6દવસોમા ંરાહ જોવી વખતે તમે અcયુાયીઓ સાથે રહો છો. �ુ ંપે�તેકો�તના ભગેા 

થયેલા લોકોનો અcભુવ થયો હશે ક4 r �થળો અને અવાજો, બોલાતી ભાષાઓની ભીડ, અને દર4કના અ«ત 

િવ�vતૃની rમ ઈ>રની આYમાએ પોતાની �તને Zગટ કર�. 
 

પીટરની વાત સાભંળો અને સાભંળનારાઓના Iદયને પાપનો દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે અને કોણ �છૂ� શક4, 

"આપણે �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ?" 3,000 rટલા લોકોએ પીટરનો સદં4શો Zા�ત કય¬ અને માફ� માટ4 બા��ત�મા 

લી�ુ.ં તેમના પાપોની.  
 

ભગવાન ના નામ પર ફોન કરો તે બધા માટ4 ભગવાન વચન પ6ર�ણૂ=તા આનદં! �ુ ંતમે તમાર� �તને 

�છૂો છો, "અમે �ુ ંકર�એ?" અને પીતરના શGદોના 6દલાસોને લીધે "પ�તાવો કરો અને બા��ત�મા લો." 
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 �*���+ 	 ( ,�-.�*�� ���/�� 
 

 

��0 � 

 

��� � 

 

�#�)�: અpયાસના એકમમા ંઈ>રના Zેમને લીધે, આપ�ુ ંeવન આપણે શી�યા ક4 �વગ=મા ંચઢતા 

પહ4લા,ં ઈ$ ુપોતાના િશ�યોને તેમના મQંાલયને ¡ુિનયામા ંલઈ જવાની જવાબદાર� અને જવાબદાર� સાથે 

છોડ� ગયા. તેમના શGદો હતા, "rમ િપતાએ મને મોકVયો છે, �ુ ંતમને મોકલી ર}ો � ં(જહોન 20:21)." 

તેમણે એમ પણ ક�ુ,ં "તેથી �ઓ અને સવ= દ4શોના િશ�યો બનાવો (મેk0 ુ28:19)." 

 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 1: 4-8. 
 

8�����: Zે6રતોના ંના શGદોનો ઉપયોગ કર�ને આ ખાલી જ_યા ભરો �ૃYયો 1: 8. 

 

1. અcયુાયીઓ માટ4, તેમની સાTી hા ંશj થઈ હતી? _____________________________________ 

ªયા ંતે છેવટ4 િવ�તર4 છે? __________________________________________________________ 

2. ઈ$નુા િશ�યો માટ4 સાTીકાય= કોઈ િવકVપ નથી. 

 એ. �લોક 5 મા ંઈ>રcુ ંવચન ________________________________________________ 

 બી. �લોક મા ંભગવાન વચન 8 એક: તમે કરશે ___________________________________ 

 સી. �લોક મા ંભગવાન વચન 8 બી: તમે કરશે ___________________________________ 

3. પિવQ આYમા �ારા આપવામા ંઆવતી સ¨ા મેળવવા તે હ4s ુ�ુ ંહતો? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 
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િશ�યોને શીખવવા અને ઉપદ4શ આપવા માટ4 મોકલવામા ંઆ�યા. તેમ છતા,ં ઈ$એુ તેઓને �પ�ટ ક�ુ ં

ક4 તેઓ યjશાલેમ પાછા ફરશે અને તેમના િપતાએ r વચન આ�0ુ ંહs ુ ંતે પિવQ આYમાની ભેટ માટ4 

રાહ જોવી પડશે (Zે6રતોના ં�ૃYયો 1: 4). આ શGદો સાથે ઈ$એુ તેના િશ�યોને છોડા. તેમને લઈ 

જવામા ંઆ�યો હતો અને એક વાદળ તેમને તેમની ¡ૃ]�ટથી ®પાવે છે (Zે6રતોના ં�ૃYયો 1: 9). 
 

#�9:(ш : અમને તેમના િશ�યોને r ક�ુ ંછે તેના પર િવચાર કરવા અને તેમના શGદો આપણા માટ4 �ુ ં

અથ= થાય છે તે િવચારવા માટ4 અમને એક તક આપવામા ંઆવે છે. એ મહYવcુ ંછે ક4 આપણે Zે6રતોના 

કથાઓનો અpયાસ કરવાcુ ંશj કર�એ છ�એ ક4 આપણ ે�યાલીએ છ�એ ક4 ઈ>ર એક િમશન પર સમયની 

શjઆતથી છે અને હવે અમને તેમના િમશનમા ંજોડાવા આમQંણ આપવામા ંઆ�0ુ ંછે! 
 

1. યોહાન 8:31 મા ંઈ$એુ ક�ુ ંહs ુ ંક4, "જો તમે _________________________ મા ંરહો છો, તો તમે 

ખર4ખર માર� _____________________________ છો." જો તમે અને �ુ ંઈ$નુી ઉપદ4શોનો પકડ� 

લઈએ તો �ુ ંઆપણે તેનો િશ�યો છ�એ? જો આપણે તેના િશ�યો છ�એ, તો �ુ ંઈ$ ુઆપણને તેમના 

મQંાલયની યોજનામા ંભાગ લેવા માટ4 આમQંણ આપે છે? તેમણે તેમના િશ�યોને ઘણા ંવષ¬ 

પહ4લા ંછોડા પહ4લા ં�ુ ંક�ુ,ં �ુ ંઆ મારા માટ4 21 મી સદ�મા ંeવતં છે? 

2. તમારા િવચારો: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

	�;: અમે Zિત%બ7%બત કરવાcુ ંશj કર�એ છ�એ તેમ, આપણ ેકહ�એ છ�એ ક4 ઈ>રની શy1ત આપણામા ં

કાય= કર4 છે rમ તેમણે િશ�યોમા ંક0ુ� હs ુ,ં તેમણે કામ માટ4 તેમણે કVપના, ઊ�=, શy1ત અને ZોYસાહન 

આ�0ુ ંછે. તેમણે આપણા માટ4 તૈયાર ક0ુ� છે (એફ4સી 2:10) . સાથે મળ�ને અમે તે અમાર� �uા અને 

તેમના વચનમા ંમજ�તૂ છ�એ ક4 ªયા ંપણ આપણે તેમના િમશનમા ંકામ કર� ર}ા છ�એ Yયા ંતે હમેંશા 

અમાર� સાથે રહ4શે (મેk0 ુ28:20). 
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1. ઈ$ ુતેમના સાTી હશે rઓ માટ4 એક યોજના હતી, તેમના િશ�યો. યjશાલેમમા ંતેમના માટ4 તેમની 

યોજના શj થઈ, યjશાલેમમા.ં તેમણે તેમના સાTીઓને ફ4લાવવાનો ફ4લાવો કય¬ હતો કારણ ક4 

તેમણે યjશાલેમમાથંી �ુ6દયા અને પછ� �ુદ4આથી સમjન $ધુીના િવિવધ મા\યમ �ારા તેમને 

ખસેડા હતા અને છેવટ4, સમJ િવ>મા ંજો ઈ$ ુતમને અને મારા િશ�યો કહ4 છે, મારા યjશાલેમ 

hા ંછે? મારો ય�દુા? માર� સમjન? 

 

 

2. તમારા અવલોકનો અને Zિત%બ7બે: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� < 

 

�#�)�: િશ�યો યjશાલમે પાછા ફયા= ªયા ંતેમને રાહ જોવી કહ4વામા ંઆ�0ુ ંહs ુ.ં ZતીTા એક રસZદ 

અcભુવ છે. ªયાર4 અમને રાહ જોવાની જjર હોય Yયાર4 આપણામાનંા થોડા સમયનો આનદં આવે છે. સારા 

ક4 ખરાબ, v�ુક4લ છે તે �ણવા માટ4 સમાચારની રાહ જોવી v�ુક4લ છે. સમય એક ફ4ર આવે છે તેમ લાગે છે 

ઘણી વખત આપણને ખબર નથી ક4 ક4વી ર�તે "રાહ jમમા"ં રહ4વાcુ ંછે. આપણે �ણીએ છ�એ ક4 િશ�યોને 

આYમાની આપિ¨ માટ4 દસ 6દવસ રાહ જોવી પડ� છે, તેમ છતા,ં તેઓ �ણતા ન હતા ક4 તે ક4ટલો સમય 

હશે. 6દવસ પસાર થયાના 6દવસો અને તેઓ રાહ જોતા ર}ા ંZે6રતોના ં�ૃYયો 1: 13-14 મા ંઅમને કહ4વામા ં

આ�0ુ ંછે ક4 તમામ અ%ગયાર 0વુાનો ઉપરો1ત jમમા ંભેગા થયા હતા. બી�ુ ંકોણ તેમની સાથે ભેગા થયા 

હતા? ________________________________________________________________________________ 

____________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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અમે �ુ ંકર� ર}ા છે અમે ક�ુ ંછે? તેઓ ક4વી ર�તે સમય રાહ જોયા હતા? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 2: 1-13. 
 

 

к5��:  
1. કયો 6દવસ હતો (�લોક 1)? _______________________________________________________ 

2. અમને જણાવવામા ંઆ�0ુ ંનથી ક4 દર4ક જણ hા ંછે પણ અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 �ુ ંથ0ુ.ં મા ં

�ુ ંલખલે છે �લોક 2? ____________________________________________________________ 

3. �લોક 3 મા ં"અy_નની ભાષા" �ુ ંછે તે િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? _______________________________ 

4. કયો 6દવસ હતો (�લોક 1)? _______________________________________________________ 

5. અમને જણાવવામા ંઆ�0ુ ંનથી ક4 દર4ક જણ hા ંછે પણ અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 �ુ ંથ0ુ.ં મા ં

�ુ ંલખલે છે �લોક 2? ____________________________________________________________ 

6. મા ં"અy_નની ભાષા" �ુ ંછે તે િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે �લોક 3? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. અને તેઓ બધા ____________________________ ને ___________ ______________ સાથે અને 

__________________ થી ___________________________________ મા ંશj કયા� હતા,ં કારણ ક4 

___________________________________________________ તેમને સTમ ક0ુ� હs ુ ં(�લોક 4). 

8. તે પે�તેકો�ત હs ુ ંકારણ ક4 દર4ક રા�gમાથંી દ4વ-ભયથી ય�દુ�ઓ યjશાલમેમા ંભગેા થયા હતા 

(�લોક 5). ભીડની Zિત6Pયા �ુ ંહતી? ________________________________________________ 

9. આવા જગાડાનો �ુ ંઅથ= થાય છે (�લોક 6 બી)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. �ુ ંઆ અસામા�ય બના�0ુ ં(છદંો 7-8)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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11. તે રસZદ છે ક4 nકુ Zે6રતોના ��ુતકના લેખક બાર�કાઈ�વૂ=ક તે ર�ૂ કર4લા લોકોની િવિવધતા 

દશા=વતા દર4ક દ4શોનો ઉVલખે કર4 છે (છદંો 9-11 એક). 
એ. 

 બી.________________________ �ુ.ં __________________________ 

 સી. ________________________ r. ___________________________ 

 ડ�._________________________ ક4. ___________________________ 

 ઈ._________________________ એલ. _________________________ 

 એફ.________________________ મી. __________________________ 

 e._________________________ એન. _________________________ 

 એચ.________________________ ઓ. __________________________ 

 

12. ભાષા પણ આ લોકોને �ુદા ંપાડશે નહ/ અને તેમને Zેિષતોને કહ4વાથી સાભંળશે નહ/ _________ 

 ____________________________________________________________________ (�લોક 11) 

આ થોડાક પyં1તઓમા ં"પોતાની eભમા"ં શGદનો ઉપયોગ થાય છે તે વખતની નfધ લો. 

13. યjશાલેમના આ vલુાકાતીઓને વણ=ન કરવા માટ4, આ�ય=ચ6કત, આ�ય=ચ6કત અને a ૂચંવણભયા= 

શGદોનો ઉપયોગ થાય છે, ªયાર4 તેઓ પોતાની ભાષામા ંભગવાનની અ�યબીઓની �હ4રાત કર� 

ર}ા હતા. તેઓ એકબી�ને Z� �છેૂ છે (�લોક 12)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. અલબ¨, એવા લોકો હમેંશા છે ક4 rઓ તેમની મ�ક ઉડાવે છે (�લોક 13). તેમની 6ટ�પણી �ુ ં

હતી? _________________________________________________________________________ 

 

 

 

��� = 

 

	>��� : પે�તેકો�તનો 6દવસ ઓVડ ટ4�ટામે�ટમા ંભગવાન �ારા �થાપવામા ંઆ�યો હતો. તે પછ� 

પચાસ 6દવસ પછ� યો�ઇ હતી Zથમ ફળો સમિપ�ત કરવામા ંઆ�યા Yયાર4 આ ધાિમ�ક િવિધઓ અને 

િવિધઓનો 6દવસ હતો. ક4ટલીક ચચ¬મા ંપે�ટ4કો�ટ ઇ�ટર સ�ડ4 પછ� પચાસvુ ં6દવસ, ]�હ°સ�ડ4 તર�ક4 

નfધવામા ંઆ�0ુ ંછે. ઈ±ાએલીઓ ઇ²જ�ત છોડ� ગયા પછ� દ4વે ઇ±ાએલીઓને આ તહ4વાર 6દવસની 

�થાપના કર� Yયાર4 તેમણે vસૂાને િનયમો આ�યો એમ કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 Zે6રતોના ં�ૃYયો 2 મા ંનfધાયેલી 

ઘટનાઓ એક વખત એક ય�દૂ� ર� r એક %&�તીમા ંએક હતી. 6Pિ�યન ચચ= 6Pસમસ, ઇ�ટર અને 

પે�ટ4કો�ટ ચચ= વષ= માટ4 Qણ Zાથિમક ઉYસવો છે. 
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આપણે �ણીએ છ�એ ક4 પે�તેકો�ત માટ4 એક જ �થળે એકQ થયેલા બધા પિવQ આYમાથી ભર�રૂ થયા 

હતા અને આYમાએ તેમની સાથે તેમની હાજર� Zગટ કર� હતી કારણ ક4 આYમાએ તેમને સTમ કયા= (કલમ 

4). પે�તેકો�તની vલુાકાત લેનારા અ�ય દ4શોના લોકોએ તેમની વાણી સાભંળ� અને ઓળખી હતી. તેઓ 

આ લોકોની પોતાની ભાષામા ંઅ�યબીઓની બોલતા સાભં¢યા Yયાર4 vલુાકાતીઓ માટ4 તેમcુ ંભાષણ 

સમe ગ0ુ.ં ઈ>રના આYમાએ એકતા લાવી હતી રોમનોને પQમા ં(15: 5-6) સે�ટ પોલ અમને કહ4 છે: 

"__________________ અને _______________________________ ના ભગવાનને એક બી� સાથે આવા 

_______________________મા ંરહ4વાcુ ંઆપો; %&�ત ઈ$નુી સાથે, તે ________________________ સાથે 

__________________ વૉઇસ _____________________ આપણા Z� ુઈ$ ુ%&�તના દ4વ અને િપતા છે. " 

 

ઇ$નુી vYૃ0 ુઅને �નુlુYથાન �ારા ઈ>ર અને માનવ�િત વoચેનો સબંધં sટૂ� પડો. ઈ$એુ પાપ અને 

મરણ અને શેતાન પોતે પર િવજય �હ4ર કય¬. મc�ુયોને અલગ પાડતા અને નાશ કરવાની જjર પડ4 તે�ુ ં

છેVnુ ંભાગ એ ભાષાના a ૂચંવણ ક4 r માનવ �િત પર લા�યા હતા. ઈ>ર4 માનવ�તને પોતાને નાશ 

કરવા માટ4 ભાષામા ંv ૂઝંવણનો ઉપયોગ કય¬ હતો લોકો �kૃવીના ચહ4રા પર ફ4લાતા હતા. ²જનેિસસ 11: 1-9 

પર વળો અને તમે વાતા= ફર�થી વાચંો તર�ક4 તમાર� મેમર� તા�ુ ંકરો. 
 

�#�)�: ચાલો કાયદાઓ 2 મા ંઆપણી વાતા= પર પાછા જઈએ. અવાજના અસાધારણ સકં4તો અને 

આગના માsભૃાષાઓનો દ4ખાવ, r દર4કમા ંઉતર� આવે છે તે આYમાની ભરવા આવે છે કારણ ક4 લોકો અ�ય 

માsભૃાષામા ંબોલતા હતા. કોઈ મદદ કર� શકતો નથી, પરંs ુઅસાધારણ પ6રવત=નથી આ�ય= પમાડ4 છે 

કારણ ક4 તેમને પિવQ આYમાની શy1ત Zા�ત થઈ છે. આ �lુુષો r થોડા અઠવા6ડયા અગાઉ લૉક દરવા� 

પાછળ સચંા%લત હતા, તેઓ હવે 6હ7મતભેર હ�રોની સામે બોલે છે અને rમ આપણે જો�ુ,ં ક4દની સ�, 

પkથર, અને ભગવાનની આ9ા vજુબ િવ>ના ગો�પેલ લાવવા માટ4 પણ vYૃ0.ુ . અમે ફ1ત 6હ7મત અને 

6હ7મતથી જ આ�ય= પામીએ છ�એ ક4 ભગવાન તમને અને મારા સ6હત તેના લોકોને આપવા માગંે છે. હવે 

િશ�યોએ પોતાની શy1તથી ઈ>રના સા³ાªયથી સ¨ા Zા�ત કર� નથી. તેઓ તેમના સાTી બ�યા હતા. 

ચાલો, ZેTકોને પીટરના સદં4શા પર �ૂંકો \યાન ક4]��ત કર�ને શj કર�એ. 
 

 

к5��: 
1. પીટરનો સદં4શો rઓ આ લોકો દાjના નશામા ંમાયા= ગયા હતા તે લોકોની 6ટ�પણીઓને સબંોધતા 

�ારા શj થ0ુ ંહs ુ.ં છદંો વાચંો 14-21.  

 એ. શા માટ4 �lુુષો પીટર  અcસુાર નશામા ંપીતા નથી (�લોક 14-15)? ___________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

બી. �ુ ંખાસ કર�ને Zબોધક યોએલ તેમના આYમાના Zવાહનો િવશે કહ4 છે (�લોક 17)? _______ 

____________________________________________________________________________ 
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સી. તેમની આYમા ક4વી ર�તે Zગટ થશે (�લોક 17 બી)? ______________________________ 

ડ�. ઈ>ર4 ક�ુ ંહs ુ ંક4 તે _________________________ અને _____________________ નોકરો  

બનેં પર તેમનો આYમા ર4ડશે (�લોક 18). 

ઈ. Z�ૃિતની Zિત6Pયાઓ  �ુ ંહશે (�લોક 19-20)? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

એફ. પરંs,ુ ઉપરથી, ઈ>રcુ ંવચન તેમની શy1ત �ુ ંદશા=વે છે (�લોક 21)? ________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. પીટરનો સદં4શ ચાn ુરહ4 છે કારણ ક4 તે ઐિતહાિસક તkયોની સમીTા કર4 છે, rમા ંઇ$,ુ rમને ઈ>ર 

િપતાએ ¡ુ�ટ માણસોના હાથમા ંસfપી દ�ધા હતા, rમા ંતેમના વળતરની સેટ �લાન �ણૂ= કરવામા ં

આવશે. છદંો �ારા �ક4ન 22-36 અને પીટર લોકોને તેમના સદં4શમા ં�નુlુy1તઓ ઘટનાઓ ક4ટલાક 

લખી. 

એ. __________________________________________________________(�લોક 23) 

બી. __________________________________________________________(�લોક 24) 

સી. __________________________________________________________(�લોક 33) 

ડ�. ___________________________________________________________(�લોક 36) 

3. પીતરના સદં4શાએ લોકોના Iદયને �પશ= કય¬ (�લોક 37). તેઓ �ુ ં�છેૂ? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પીટરની Zિત6Pયા �ુ ંહતી (�લોક 38)? 

   એ. _________________________________________________________________________ 

   બી. _________________________________________________________________________ 

5. પીટર ભગવાન ના નામ પર ઓફર કર4 વચન �ુ ંહs ુ ં(�લોક 38)? 

   એ. _________________________________________________________________________ 

   બી. _________________________________________________________________________ 

6. અને, છેVલી વ�s ુઆપણે �લોક 41 મા ંવાચંી છે ... "rઓ __________________________ તેમના 

_______________ હતા ____________________, અને __________________________ તે 6દવસ 

______________ હ�ર આYમાઓ િવશે હતા." લોકોએ ભગવાનના આYમાને Zિતભાવ આ�યો હતો, 

rમણે લોકોના Iદયને દોષી ઠ4ર�યા હતા. પીટર �ારા બોVયા! r લોકોએ તેમને જવાબ આપવા 

માટ4 સાભં¢0ુ ંહs ુ ંતે જ ઈ>રની શy1ત જ કર� શકશે. 
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�?�@,A,: 
 

1. આ વાતા= વાoંયા પછ� કોઈ મદદ કર� શકતો નથી પરંs ુઘણા ંબધા Z�ો �છૂ� શક4 છે: 

એ. આ ખર4ખર થાય છે? 

બી. તે આખા ઘરને ભર4લી \વિન સાભંળવા r�ુ ંહs ુ?ં �ુ ંતે અy_ન અલામ= r�ુ ંછે, r કોઈ ઘરમા ં

રહ4 છે? 

સી. આગની eભ? લોકોએ �ુ ંજો0ુ ંક4 અy_નની ભાષા બોલતા હોય છે? તો, તે �ુ ંહs ુ?ં 

ડ�. પછ� બ�ુ ંબધં ટોચ પર, તેઓ બધા અ�ય માsભૃાષા મા ંવાત શj તર�ક4 આYમા તેમને સ6Pય? 

અમે મદદ કર� શકતા નથી પરંs ુતેઓ એક જ Z� �છેૂ છે, "આનો અથ= �ુ ંછે?" 

ઈ. અમે પણ આ�ય= પામી શક�એ ક4 આ ઇવે�ટ િશ�યોની અપેTા vજુબ હતી, કારણ ક4 તેઓ 

યjશાલેમમા ંતેમને મળવા માટ4 પિવQ આYમાની ભેટ માટ4 રાહ જોતા હતા. 
 

એ. તમને �ુ ંલાગ ેછે ક4 તેઓ અપે%Tત છે? _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

બી. તમે �ુ ંઅપે%Tત હોત? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

સી. અ�ય Z�ો: __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. પછ� પીતર4 ઊભા થઈને લોકોના Iદયમા ંકાપ vhૂો હતો. rઓએ તેનો સદં4શ �વીકાય¬ તેઓ 

બા��ત�મા પા�યા અને 3,000 લોકો ઉમેરાયા. તે ઘાતાકં�ય �¥ૃu હતી! 

 એ. તેઓ પ�તાવો 

 બી. તેઓ બા��ત�મા પા�યા હતા. 

 સી. તેઓ માફ થયા હતા. 

 ડ�. તેઓને પિવQ આYમાની ભેટ Zા�ત થઈ. 

3. પીતર4 r ઘટનાઓ થતી હતી તે શેર કર� (છદંો 14-21). પછ� તેમણ ેતેમને ઈ$નુા મરણ અને 

�નુlુYથાનમા ંિવ>ાસ �ારા vyુ1ત િવશે ક�ુ.ં તેમણ ેતેમના સદં4શને �વગ=મા ંઈ$નુા આગમન સાથે 

તારણ કાઢµુ ંªયા ંતેમણ ેિનયમો અને તેમના પિવQ આYમાને બહાર કાઢ¶ા (છદંો 22-36). પછ� 

પીટર પ�તાવો કરવા માટ4 અને બા��ત�મા માટ4 તેમના પાપો માફ કરવામા ંઆવી હતી બા��ત�મા 

માટ4 આમિંQત લબંાય છે અને તેઓ પિવQ આYમા ની ભેટ Zા�ત.  

 એ.  બા��ત�મામા ંઆપણા ંપાપો ધોવાઇ ગયા છે, સાફ કરો, જો તમે ઇoછશો આ 

આપણને %&�તના vyુ1તની કાય=ને �યy1તગત jપે લાવે છે પછ� પિવQ આYમા પોતે સાથે ખાલી 

આYમા ભર4 છે, તેની હાજર� સાથે. તેમણ ે�uુ�કરણcુ ંતેમcુ ંકાય= શj ક0ુ� છે, r આપણને પિવQ 

બનાવવાના તેમના ચાn ુકાય= છે, r આપણને તેના rવા વ� ુબનાવે છે. 
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બી.  પ�તાવો અને માફ�ના ચાn ુકાય=વાહ� આપણને આપણા િવમોચનની યાદ અપાવે છે, ઇ$ ુ

�ારા ભગવાનcુ ંકાય= rમા ંતેમણે તેમના ર1તથી આપણને બચાવી લીધા હતા અને તેમના 

અy�તYવમા ંહોવાનો દાવો કર�ને આપણા eવનમા ંતેમની હાજર� લાવી હતી. 

સી.  બા��ત�મામા ંભગવાન આપણને તેમનો દાવો કર4 છે અને તેમcુ ંઆYમા અમને ખાતર� આપે 

છે ક4 િપતા સાથેના સબંધંો ઈ$ ુ�ારા �નુઃ�થાિપત કરવામા ંઆ�યા છે. અમે તેના છ�એ અને તે 

અમારો છે! 

 ડ�.  તમારા Zિત%બ7બે: _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

4. પીટરના સદં4શા �વીકારનારા અને બા��ત�મા લીધા પછ�, આપણ ેપિવQ આYમાની ભેટ અને તેમની 

શy1તની ભેટને અવગણ�ુ ંનહ/. મc�ુયના Iદયને jપાતં6રત કરવાના કાય=ને માન�ુ ંક4 ઈ>ર4 

ઈ$નેુ Z� ુઅને %&�ત બનેં બના�યા (�લોક 36) ઈ>રcુ ંકાય= છે, િવ>ાસcુ ંકાય= તેમની પિવQ 

આYમા આપણને દર4કમા ંબનાવે છે એફ4સી 2: 8-9 યાદ કરો તમારા િવચારો: _______________ 

_______________________________________________________________________ 

 

*��7ш��: Zે6રતોના ં�ૃYયો 2 મા ંમહYYવની �લોક �લોક 38 છે. આ પેસેજને ઇ�ડ41સ કાડ= પર નfધ 

લખો ક4 શGદો પ�તાવો, બા��ત�મા, માફ� અને પિવQ આYમા. આ �લોકને \યાનમા ંરાખીને આ શGદો 

\યાનમા ંરાખો. હવે તકો માટ4 �ુઓ ક4 rમા ંતમે અ�ય લોકો સાથે ઇ$નુા આ આમQંણને Zા�ત કર� શકો 

છો અને ઈ$ ુ�ારા ભેટ માફ� Zા�ત કર� શકો છો અને તેમના પિવQ આYમા �ારા જનિમત અને સશ1ત 

eવન eવવા માટ4 કૉલ કરો. 
 

���� �: તમે તેમની માફ� અને શા>ત eવનની ભેટ Zા�ત કરો તે ર�તે પ�તાવો અને �ૃત9તાના eવન 

તરફ લઈ જવા માટ4 ઈ>રની આYમાને �છૂવા માટ4 Zાથ=નામા ંસમય પસાર કરો. ___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Zારં%ભક ચચ=ના િવ>ાસની આ નવી ફ4લોિશપને મજ�તૂ અને ZોYસાહન આપતી પuિતઓનો િવકાસ થયો. 

તેઓએ ઈ>રcુ ંવચન અને Zાથ=નાનો અpયાસ કય¬. તેઓ �ણતા હતા ક4 સહભા%ગતા અને ભોજન 

એકસાથે તેમને મજ�તૂ બના�0ુ ંઅને સvદુાય તર�ક4 તેમની �uા સvuૃ બનાવી. તેઓ એકબી�ને ટ4કો 

અને Zદાન કર4 તે ર�તે તેઓ ક4વી ર�તે બી�ઓને મજ�તૂ સાTી આપે તે શીખો. 
 

આ પાઠમાનંી વાતા= પીટર અને ·હોન અને લગંડા %ભખાર� િવશે છે, r એક 6દવસ મ6ંદરમા ંજતા હતા. 

તેઓ ઇoછતા હતા ક4 પીતર અને યોહાન પાસે પૈસા ન હોય, પણ તેમણે તેમને r આ�0ુ ંછે તે આ�0ુ-ંઈ$cુ ુ ં

નામ! �ુ ંતમે hાર4ય એ�ુ ંઅcભુવા0ુ ંછે ક4 તમાર� પાસે કંઈ નથી? �ુ ંતમે hાર4ય એ�ુ ંઅcભુવા0ુ ંછે ક4 

તમે r ક0ુ� તે �રૂs ુ ંનથી? આ �lુુષો માટ4 ઈ$cુુ ંનામ �રૂs ુ ંહs ુ.ં તેઓ ઈ$નુા નામની શy1ત �ણતા હતા! 
 

લગંડા %ભ¸કુની Zિત6Pયા �ુઓ કારણ ક4 તે ઊભા છે. લોકોએ જો0ુ ંક4 તેમને �ુ ંથ0ુ ંછે. સાભંળો પીટર ઈ$,ુ 

આ �યિથત અને વધી ભગવાન વાત કરવાની તક seizes તેમણે તેમને પ�તાવો કરવા અને તેમના 

પાપોમાથંી ¡ૂર કરવા માટ4 કહ4 છે rથી તેઓ ભગવાનની હાજર�થી તાજગી પામી શક4. 
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	>��� : ઈ$ ુ�kૃવી પર અહ/ રહ4તા હતા Yયાર4 તેમણે તેમના અcયુાયીઓને eવનનો એક નવો માગ= 

શીખ�યો. તેમણે તેમને નવા વત=�કૂો, લોકો અને પ6રy�થિતઓમા ંeવન ZYયે Zિતસાદ આપવાના િવિવધ 

ર�તાઓનો િવકાસ કય¬. મેk0 ુ5-7 મા ંઈ$નુા ઉપદ4શોમા ંપવ=ત પરનો સદં4શ છે. તેમના િશTણમા ંતેમણે 

તેમના અcયુાયીઓ માટ4 તેઓ ઇoછતા હતા તે માટ4 eવવા માટ4 ઘણા નવા �યy1તગત અને સામા²જક 

િવશેષતાઓ વહmoયા હતા. ઉદાહરણ તર�ક4, તેમણે તેમને આ\યા²Yમક ધૈય= શીખવી હતી કારણ ક4 તેઓ જોતા 

હતા ક4 તેઓ આરામ, Zિત%બ7બ અને Zાથ=ના માટ4 એકલા, શાતં �થાનો પર �ય છે અને તેમણે તેમને નવી 

ર�લે�લ ટ4�સ શીખ�યા હતા કારણ ક4 તેઓ પાપીઓ સાથે ખાવા માટ4 ગયા હતા, સવાલના નૈિતક પાQની 

vલુાકાત લીધી હતી ચચ= નેતાઓ સાથે a�ુત ર�તે, અને rઓ શાર�6રક dધ અને ભાવનાYમક ર�તે 

કબ�મા ંહતા તે મા�યતા. આ વત=�કૂો અથવા શાખાઓ તેમના ય�દૂ� રGGસ �ારા કાયદામા ંr 

શીખવવામા ંઆ�યા ંહતા ંતેની Zિત સા�ં�ૃિતકતા હતી. 
 

પરંs,ુ આ િશ�યોcુ ં�ુ ંથશે ªયાર4 તેઓ તેમને છોડ� દ4શે? �ુ ંતેઓ પાછા તેમના �ૂના મ�પાન પાછા, તેમના 

�તૂ�વૂ= વત=ન, અથવા પાછા કાયદાના સીમાઓ પાછા આવશે? ઇ$એુ એવી કોઈ વ�s ુબનાવી ક4 r તેમને 

આગળ ધક4લી અને આ મ�પાનને તેમના અy�તYવમા ંવ� ુ¹�ુ બનાવી દ�ધા. તેમણે તેમને એક નવી 

ઓળખ આપી. અગાઉ તેમણે તેમને ક�ુ ંહs ુ,ં "મને અcસુરો." હવે, તે �વગ=મા ંગયા તે પહ4લા,ં તેમણે તેમને 

ક�ુ,ં "તમે મારા સાTી થશો." તેઓ ઈ$નેુ અcસુયા= હતા અને તેમના માગ= શી�યા હતા અને હવે તેઓ 

તેમના માટ4 એક Zિત%બ7બ હશે. ¡ુિનયા. હવે તેઓ r બની ગયા છે, તે જગતની પરમે>રની છબીcુ ં

Zિત%બ7બ (ઉYપિ¨ 1:27). તેઓ હવે આYમાથી ભર4લા હતા, rણે તેમને r જો0ુ ંહs ુ ંઅને સાભં¢0ુ ંહs ુ ંતે 

સાTી આપવા તેમને સTમ બના�યા હતા. 
 

Zે6રતોના ં�ૃYયો 2 મા ંઆપણે �ણીએ છ�એ ક4 આમાનંા ક4ટલાકં નવા વત=�કૂો આના rવો દ4ખાતો હતો. ઇ$ ુ

ઉપર ચડા પછ� તેમના અcયુાયીઓ ક4વી ર�તે e�યા અને પિવQ આYમાની ભેટ આપી હતી તે પછ�? 
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56�7�: Zે6રતોના ં�ૃYયો 2: 42-47 વાચંો. તમે જોશો ક4 આ શGદો rમ ક4 તેઓ, દર4કને, અને આનો 

ઉપયોગ સમJ િવભાગમા ંથાય છે. આ પyં1તઓ Zારં%ભક ચચ=ના વણ=વ ેછે અને ક4વી ર�તે આ ફ4લોિશપ, આ 

સvદુાયના લોકો સાથે મળ�ને રહ4તા હતા. તેઓ એકબી� સાથે ક4વી ર�તે વતº છે તે વત=� ૂકંો અથવા 

આદતો �ુ ંછે? 

 

к5��:  
1. �લોકમા ં42 તમે કઈ ચાર �³ુપાન નો6ટસ કરો છો ક4 r તેમને ફ4લોિશપ તર�ક4 ગોઠવે છે? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 ડ�. ___________________________________________________________________ 

2. દ4વના પિવQ આYમાએ Zે6રતો �ારા ઘણા ચમYકારો (43) %ચ»ો અને અ�યબીઓની rમ 

ફ4લોિશપની Zિત6Pયા �ુ ંહતી? ______________________________________________________ 

3. આ�થાવાનો સvદુાયમા ંરહ4તા હતા. તેઓએ ઉદારતાથી એકબી� સાથે શેર ક0ુ� અને 

જj6રયાતવાળા કોઈને મદદ કરવા માટ4 r ક0ુ� તે બ�ુ ંક0ુ� (�લોક 44, 45). તેઓ પોતાની સપંિ¨ 

પર થોડો સમય રાખતા હતા અને અ�યને જjર હોય તો તેમની માલસામાનને ¼શુીથી ઉછેરતા. 

આ પyં1તઓ અcસુાર તમે તેમની eવનશૈલી િવશે �ુ ં�ણ કરો છો? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો 46-47 આ માને ની ��ૂ �³ુપાન એક વાત. તેઓએ મ6ંદરના અદાલતોમા ંઅને તેમના ં

ઘરોમા ંખાનગી ઉપાસના બ�ેમા ંઔપચા6રક ઉપાસનામા ંભાગ લીધો હતો, rમા ંતેઓ 

_________________________________ અને ______________________ Iદય સાથે ખાધા હતા. 

5. અને �લોક 47 એ આપણને કહ4 છે ક4 તેઓ ___________________________ ભગવાન અને તમામ 

_________________ ના _____________________ હતા. તમને �ુ ંલાગ ેછે ક4 હક�કતોનો અપે%Tત 

પ6રણામ હશે ક4 "તેઓ બધા લોકોની તરફ4ણમા ંઆનદં માણતા હતા?" ______________________ 

6. કલમ 47 બી પ6રણામ Zગટ કર4 છે. ભગવાન ઉમે0ુ� _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

%&�તી ધમ= Zચાર, તેમના િવ>ાસ શેર, તેમના દ¾ િનક આદતો એક હs ુ!ં 
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9:(ш : Zારં%ભક ચચ=ના ચાર vળૂ�તૂ િવશેષતાઓ હતી: 

1. eવન િશTણ, અpયાસ, Zાથ=ના, અને સ�ંકારો સાથે ભગવાન શGદ મા ંક4]��ત કરવામા ંઆવી હતી 

2. eવનમા ંસગંત, એકબી�ની હાજર�નો આનદં અને જj6રયાતવાળા લોકો માટ4 ઉદારતા 

3. eવન બનેં િવશાળ (ઔપચા6રક) અને ઘિન�ઠ (અનૌપચા6રક) સે6ટ7_સમા ં��ૂ કરતા હતા 

4. eવન એ ફ4લોિશપની અપે%Tત અને અપે%Tત �¥ૃu હતી 
 

 

	�;: 
1. Zારં%ભક ચચº તેના સાTી તર�ક4 તેમની નવી ઓળખ સાથે ક4વી ર�તે �યવહાર કય¬ તે તમાર� 

Zિત6Pયા �ુ ંછે? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંટ4�સ ખાસ કર�ને તમને રસZદ છે? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �ુ ંમ�પાન તમે ક4ટલાક અગવડતા થઇ શક4 છે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. સમકાલીન ચચ=ની વત=� ૂકં અને સામા²જક (ર�લેશનલ) ટ4વ dગેના તમારા અવલોકનો �ુ ંછે? ___ 

______________________________________________________________________________ 

5. આ નવી ઓળખ તેના સાTી તર�ક4 આપવામા ંઆવી છે, �ુ ંતમે આ નવી ઓળખ સાથે 

િવરોધાભાસી તમાર� મૈQી �ુઓ છો? સમ�વો ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. તમાર� ઇoછાઓ ભગવાન %&�તની સાથે અને અિધ�ૃત ચચ=ની તેમના %ચQ સાથે સલં_ન કરવામા ં

મદદ માટ4 �ુ ંકર� શકાય? (Zે6રતોના ં�ૃYયો 2: 42-47)? �ુ ંફ4રફારો તમાર� સચોટતાથી િવ>ની 

ઈ>રના Zિત%બ7બને Zિત%બ7%બત કરવાની તમાર� Tમતામા ં$ધુારો કરશે? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

���� �: હ4 Z�,ુ તમાર� પિવQ આYમાથી તમે મને શીખવતા રહો છો. મને તમાર� અcસુરવા માટ4 દરરોજ 

યાદ અપાવે છે અને તમને અcસુર�ને �ુ ંતમાર� ઇoછા અને eવવા માટ4ની ર�તો શીખીશ. તમે મને ફ1ત 

તમાlંુ જ અcસુર�ુ ંજ નહ/, પણ મને યાદ કરાવો ક4 �ુ ંªયા ં� ંYયા ં�ુ ંતમાર� સાથે િમશનમા ં�.ં તમે 
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હલવાનના ર1તમા ંમારા બધા પાપોથી �uુ થયા છો અને મારા બા��ત�મામા ંમને તમારા પિવQ આYમાથી 

ભર�રૂ કયા= છે. મને તમે કોણ છો તેના Zમાણ�તૂ સાTી બનવા સTમ બનાવો. માફ કરો અને મને આ  

 

નવી ઓળખાણ માટ4 વફાદાર રહ4વા માટ4 ZોYસા6હત કરો, અને ªયાર4 �ુ ંિન�ફળ થા¿ � ંYયાર4 �ુ ંતમને 

�નુ�થા=િપત કરવા માટ4 કહ�શ, તમાર� �ૃપા અને શy1ત અ�ય લોકો માટ4 તમાર� Jસે અને દયાના મજ�તૂ 

સાTી તર�ક4 eવવા માટ4. ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� = 

 

�#�)�: ઇ$નુા અcયુાયીઓ ઇ$ ુ�ુ ંકર4 છે અને તેના પરથી શીખે છે તે �ુઓ. ઈ$નુા સાTી ઈ$નુા vતૂ= 

�વjપ છે અને ઇ$એુ ક0ુ� તે ક0ુ�. મેk0 ુ28:18 મા ંઈ$એુ ક�ુ ંહs ુ ંક4 તમામ સ¨ા તેમને આપવામા ંઆવી 

હતી અને તેમના સ¨ા �ારા તેમણે તેમના અcયુાયીઓ તેમના સાTી બનવા માટ4 સમથ=, િશ�યો બનાવવા. 

માક= 16: 17-18મા ંઅમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 rઓ િનશાનીઓના ભેટો, ¡ુ�ટ ¡ૂતોને બહાર કાઢ�ને, અને 

નવા માsભૃાષામા ંબોલતા સ6હતના સકં4તો સાથે માને છે. આપણે યાદ રાખ�ુ ંજોઈએ ક4 તે ઇ$ ુછે r સા� 

કર4 છે અને હવે અ�ય લોકોને મટાડવા માટ4 તેમના એજ�ટ તર�ક4 ઉપયોગ કર4 છે. Zે6રતોના ં�ૃYયો 3 અને 4 

મા ંઆપણે અપગં બનો ભરવાડોની વાતા= શીખી છે. 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 3: 1-10. 
 

• વાતા=મા ંકોણ પાQ છે? 

• �ુ ંથ0ુ?ં 

• લોકોનો Zિતભાવ �ુ ંહતો? 

 

к5��: 
1. બે િશ�યો કોણ છે (�લોક 1)? ______________________ અને __________________________ 

2. તેઓ hા ંગયા હતા? _____________________________________________________________ 

3. શા માટ4 તેઓ જતા ર}ા? __________________________________________________________ 

4. તે 6દવસનો સમય �ુ ંહતો? ________________________________________________________ 

5. અમે મા ંક4ટલાક ¼બૂ ચોtસ વ�sઓુ કહ4વામા ંઆવે છે �લોક 2: 
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 એ. આપણ ેઆ માણસ િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? __________________________________________ 

બી. તેમણ ેhા ંકરવામા ંઆવી હતી? _______________________________________________ 

સી. �ારcુ ંનામ �ુ ંહs ુ?ં _________________________________________________________ 

જો તમાર� પાસે નકશા છે, તો �ારcુ ં�થાન શોધો અને ªયા ંતે મ6ંદરની �વૂ= બા�ુએ ¤ીઓ અને 

િવદ4શીઓની અદાલતમા ંસબંધં ધરાવે છે. �ાર કોટ= ઓફ િવમેનમા ંખોલવામા ંઆ�0ુ ંહs ુ ંઅને 

દ4ખીતી ર�તે v�ુય મ6ંદર Zવેશ�ાર હs ુ.ં દરવા� Zભાવશાળ� હતા, કોર/થના િપ¨ળના બનેલા 

હતા અને એક Zભાવશાળ� ¹ચાઇએ ઊભા હતા 

એ.  અમે એમ માની લઈએ છ�એ ક4 તેમને દ¾ િનક દરરોજ �ુ�ંુબ અને િમQો �ારા લાવવામા ં

આ�યા હતા. તેમણે શા માટ4 Yયા ંvકૂ� હતી? _________________________________________ 

6. તેમણે પીટર અને ·હોન જો0ુ.ં તેમણે તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 3)? ____________________________ 

7. પીટર અને ·હોનની Zિત6Pયા �ુ ંહતી (�લોક 4)? ______________________________________ 

8. અને પછ�, પીટરએ તેમને �ુ ંક�ુ?ં ___________________________________________________ 

9. માણસ �ુ ંક0ુ� (�લોક 5) ________________________________________ શા માટ4? __________ 

______________________________________________________________________________ 

10. તેના બદલ,ે પીટરએ તેને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 6)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. પીટરએ તેને મદદ કરવા માટ4 તેનો જમણો હાથ લીધો અને "_____________________________ 

તેના ____________ અને __________________ ને ________________________ કરવામા ંઆવી 

હતી." 

12. અમે �લોક મા ંમાણસ �ુ ંક�ુ ંછે 8 એક? ______________________________________________ 

તે પીતર અને યોહાન સાથે મ6ંદરની અદાલતોમા ંક4વી ર�તે દાખલ થયો (�લોક 8 બી)? ________ 

______________________________________________________________________________ 

13. ªયાર4 બધા લોકોએ તેને જો0ુ ં... 

 એ. તે �ુ ંકર� ર}ો હતો (�લોક 9)? ________________________________________________ 

 બી. �લોક 10: તેઓ _______________________________________________________ તેમને 

 સી. તેઓ તેને ક4વી ર�તે �ણતા હતા? _____________________________________________ 

 ડ�. અને તેઓ _______________________ અને સાથે ભરવામા ંઆ�યા હતા ______________ 

 �ુ ંતેમને ________________________________________________________________ હતી. 
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��� G 

 

�?�@,A,: 
1. પીટર અને ·હોન ચોtસપણે મ6ંદર અને ગેટ $ુદંર માટ4 અપ6ર%ચત ન હતા કારણ ક4 આ 

Àગણામા ંZાથિમક Zવેશ હતો. તેઓ મ6ંદરની અદાલતોમા ંZવેશનારા લોકો પાસેથી દરરોજ 

લા�યા હતા તે પહ4લા ંતેઓ આ અપગં માણસને મોટ4ભાગે આવી ગયા હતા. પરંs,ુ આr અલગ 

હતી અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 ªયાર4 તેણે તેમને પૈસા માટ4 �છૂµ ુ ંક4 પીતર તેની પર સી�ુ ંજો0ુ ં

પીટર અને ·હોન તેમના �ારા પસાર ન હતા, તેમ છતા ંતેમણે �ાર પર માQ એક અ�ય %ભ¸કુ 

હતા. તેના બદલ,ે તેઓ અટકાવાયેલ અને અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તેઓ તેન ેÀખમા ંજોતા 

હતા. અમે અcમુાન કર� શક�એ છ�એ ક4 %ભખાર� આગળના પસાર થનાર માટ4 આગળ જોઈ ર}ા 

હતા, પીટર અને ·હોનને કોઈ \યાન આપતા ન હતા. સÁજન આ બે અ�Âયા �યy1તઓએ તેમને 

અ�યના દ4ખાવમાથંી અવરોધે તે�ુ ંકદાચ થો�ુ ંનારાજ થઈ ગ0ુ ંહશે. પરંs,ુ પીટર અને ·હોન બધં 

કર� દ��ુ,ં Àખમા ંજો0ુ,ં અને ક�ુ,ં "અમને �ુઓ!" પીટર કહ4તા હતા તેમ, "અમને \યાન આપો! 

અમે બધં કર� દ��ુ ંછે તમે કોઈક છો તમે માQ Zવેશ ડ4કોરના ભાગ નથી. તમે એક માણસ છો. 

"તેથી માણસ પસાર થવાના ભીડને �ક4ન કરવાcુ ંબધં કર4 છે. તે તેમને તેમcુ ં\યાન આપે છે.  

2. અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 માણસને તેમની પાસેથી કંઈક મેળવવાની અપેTા છે. પીટરના 

મોઢામાથંી Zથમ શGદો ªયાર4 "માણસ પાસે કોઈ ચાદં� અને સોcુ ંનથી હોs ુ ં..." Yયાર4 મc�ુયના 

મનમા ં�ુ ંથ0ુ ંહશે? �ુ ંતે કંઈક એ�ુ ંિવચાર4 છે ક4 "તે બરાબર છે; માQ સાથે ખસેડવા રાખો તે માQ 

મારા કામની Z�ૃિત છે ક4ટલાકં પાસે નાણા ંઆ�યા છે અને ક4ટલાક નથી. �ુ ંમાગી ર}ો �.ં "  

3. પછ� પીતર4 ક�ુ,ં "... પણ �ુ ંr કlંુ � ંતે �ુ ંતને આપીશ." �ુ ંતે �યy1તનો રસ જળવાઈ ગયો? 

પીતર4 તેને �ુ ંઆ�0ુ?ં "નાઝાર4થના ઈ$ ુ%&�તના નામે, ચાલો." પીટરને તેના મfમાથંી શGદો મળ� 

નથી અને તે માણસને ઊભા કરવા મદદ કર4 છે! તરત જ અપગં માણસના પગ અને પગની 

Ã ૂટં�ઓ આવે છે. �ુલ અપ જ�પ અને વોક! પીટર માQ ઈ$નુા નામ હs ુ ંપરંs ુઈ$નુા નામ બધા 

માણસ જjર� હતી! પિવQ આYમા �ારા સમિથ�ત, પીટર અ%ભનય કય¬. ઈ$નુા નામમા ં�uાથી 

પીતરએ અપગં માણસનો હાથ લીધો અને તેમને ઊભા રાખવામા ંમદદ કર�. પિવQ શy1તએ 

પીટરને r શy1ત આપી હતી તે પીટર ઉપયોગમા ંહતી અને માણસ સાજો થઈ ગયો હતો.  

4. માણસની ZિતTા ભગવાનની ઉપાસના અને Zશસંા કરવી હતી. Zથમ વખત તે મ6ંદરની 

અદાલતોમા ંચાVયો ગયો. તે પીતર અને યોહાન સાથે દ4વની �sિુત કરતા હતા. પહ4લા ંhાર4ય તે 

હાથ ધરવામા ંવગર જવા સTમ હતી. આ જ સમયે તેમcુ ંeવન તેમના સાTીઓ પીટર અને 

·હોનના eવન �ારા ઈ>રની શy1તની સાTી છે. 
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5. લોકો તેન ેગેટ �ારા ભીખ માગનાર માણસ તર�ક4 ઓળખાયા. હવે તે ચાલવા અને લીિપ7ગ અને 

ભગવાનની Zશસંા કરતા હતા. અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 તેઓ આ�ય= પા�યા હતા અને તેમને 

�ુ ંથ0ુ ંહs ુ ંતે આ�ય=થી ભર4nુ ંહs ુ.ં n ૂટંાની rમ તેના eવનને \યાનમા ંરાખીને, �ુ ંથ0ુ ંહs ુ?ં 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

�#�)�: પીટર નfધે છે ક4 એક ભીડ તેને અને ·હોન માટ4 ચાલી ર�ુ ંછે. લોકો �ુ ંથ0ુ ંછે તેનાથી 

આ�ય=ચ6કત થઇ ગયા છે અને પીટરએ આને ઈ$નુી વાત કરવાની તક તર�ક4 જો0ુ,ં rણે આ અપગં 

માણસને સાજો કય¬. 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 3: 11-20. 
 

к5��:  
1. પીટર બે Z�ો �છૂ�ને શj કર4 છે (�લોક 12): 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

2. આ માણસ ઈ$નુા નામથી Zેિષત થયો. પીટર કોણ કહ4 છે ક4 મ6હમાવાન ઇ$ ુ(�લોક 13)? 

______________________________________________________________________________ 

3. પીટર �ુ ંલોકોને ક�ુ ંહs ુ ંક4 તેઓ (લોકોએ) ક0ુ� છે (છદંો 13 બી -15 એ)? 

એ. _____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

સી. _____________________________________________________________________ 

ડ�. _____________________________________________________________________ 

4. પીતર4 લોકોને �ુ ંક�ુ ંક4 ભગવાનએ ક0ુ� (�લોક 15 બી)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

પછ� પીટર કહ4 છે, "આ અમે છે ________________________________________________” 

5. �લોક 16 મા ંવ� ુસમ�વવા માટ4 પીટર આગળ કહ4 છે: "તેમના નામમા ં____________________ 

�ારા આ માણસને મજ�તૂ બના�0ુ ંછે rમને તમે __________ અને ____________________, અને 

_______________ �ારા r િવ>ાસ છે તે ________________________ આ સ�ંણૂ= છે. તમે બધાની 

હાજર�મા.ં 

6. પીટર ઈ±ાએલના આ �lુુષોને Zબોધકોના સદંભ=મા ંચાn ુરાખે છે ક4 rમણ ે%&�તના આવવા િવષે 

ભા�0ુ ંહs ુ,ં r ભોગવ�ુ ંઅને vYૃ0 ુપામશે. પછ� �લોક મા ં19 પીટર ____________________ તેમને 

કહ4 છે ક4 તમાlંુ ______________________________ બહાર ____________________ હોઈ શક4 છે. 
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7. �લોક 25 પીટર મા ંતેમને યાદ અપાવે છે ક4 તેઓ તેમના િપતા સાથે વચન આપેલ કરારનો 

વારસદાર છે rમ ઈ>ર4 ઈÄાહ�મને વચન આ�0ુ ંહs ુ,ં "અને તમારા ______________________ 

મા ં_________________ _________________ પર ________________________ હો�ુ ંજોઈએ." 

8. પછ� પીતર4 ઈ$ ુિવષે વાત કર�, rને ભગવાન _________________________ કહ4 છે. તમને Zથમ 

________________________________ ઈ±ાએલમા ંમોકલવામા ંઆ�યો હતો. તમારામાનંા દર4કને 

__________________________________________ (પ�તાવો કરવા) તમારા ¡ુ�ટતા (�લોક 26). 
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 	H� к+�  ��  �� 
 

 

�#�)� 

 

પીટર અને યોહાનના સદં4શાએ તેમને ક4ટલાક લોકોની ધરપકડ કર� હતી rમણે તેમને ધરપકડ કર� હતી. 

અમે મદદ કર� શકતા નથી પરંs ુઆ�ય=મા ંઊભા રહ�એ છ�એ કારણ ક4 rમણ ેતેમની ધરપકડ gાયલ પછ� 

ઈ$નેુ ધરપકડ કર� દ�ધા હતા અને તેમના પર �ૂÆાણા ંકયા� તે પહ4લા ંજ તેમની બોVડ �ુબાની સાભં¢યા 

હતા. એ જ વ�s ુતેમને થાય છે? �ુ ંતેઓ બોલતા અચકાય છે? nકુ આપણને કહ4 છે ક4 તેઓ "પિવQ 

આYમાથી ભર�રૂ" હતા અને r બ�0ુ ંહs ુ ંતે િવષે વાત કર� હતી, એટલે ક4 ઈ$નુા નામે લગંડા માણસ 

ચાVયો ગયો. 
 

�ુ ંતેઓ ડરપોક બોલતા હતા? �ુ ંતેઓ r વ�sઓુ જોય અને સાભં¢યા હતા તે િવષે વાત કરતા હતા? 

rઓએ તેમને સાભં¢0ુ,ં તેમની Zિત6Pયા �ુ ંહતી? સનાથે6ડનના સpયોએ �ુ ંજો0ુ?ં ªયાર4 ઈ$નુા નામ િવશે 

બોલવા અથવા શીખવવા પર Zિતબધં હતો, Yયાર4 તેનો Zિતભાવ �ુ ંહતો? 

 

એકવાર 6રલીઝ થઈ, તેઓ તેમના િમQોને 6રપોટ= આપવા પરત ફયા=. તેમની વાતા= સાભંળ�ને કVપના કરો 

ક4 તેઓએ ઈ$નુા સાTીઓ હોવાનો ભયાનક િવશેષાિધકાર મેળ�યો છે. હવે શાિંતથી બેસો અને તેમની સાથે 

Zાથ=ના કરો. તેઓ બધા ભગવાન શાસકો સામે લડતા નથી, પરંs ુભગવાન સામે અને તેમના અ%ભિષ1ત, 

ઈ$ ુસામે લડતા હતા ક4 તેઓ ભગવાન પહ4લા ં�વીકારો તર�ક4 તેઓ Zાથ=ના અને સાભંળવા \યાનમા ંલો! 
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�#�)�: તેમના સદં4શામા ંપીટરએ vસૂા, શvએૂલ અને ઈÄાહ�મ rવા Zબોધકોના શGદનો ઉપયોગ 

%&�ત, આવનાર મસીહ િવષે ભાખવા માટ4 કય¬ હતો અને ભિવ�યમા ંભા�0ુ ંહs ુ ંક4 ઈ>ર તેમને vતૃમાથંી 

ઉઠાડશે. મસીહના મરણમાથંી �નુlુYથાન િવષે વાત કરતા પહ4લા પીતરનો સદં4શ ફ1ત દંડ થઈ ગયો. 

સ¡ૂક�ઓ એક ય�દૂ� સZંદાય હતા r vતૃકોના �નુlુYથાનમા ંમાનતા ન હતા. 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 4: 1-22  
 

к5��: 
1. પીટર અને ·હોન ªયાર4 તેઓ બોલતા હતા Yયાર4 કોણ આ�યા (�લોક 1)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંતેમને મોટા Zમાણમા ંનારાજ હતા (�લોક 2)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેઓ પીટર અને ·હોન માટ4 �ુ ંક0ુ� (�લોક 3)? ________________________________________ 

4. તેમની ધરપકડ હોવા છતા,ં �ુ ંથ0ુ ં(�લોક 4)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પીટર અને જહોન બી� 6દવસે ઊભા થયા (�લોક 5-6)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. �ુ ંઆમાનંા અvકુ નામો ઈ$નુી $નુાવણીથી પ6ર%ચત છે? ________________________________ 

7. આ �lુુષો �ુ ં�ણવા માગતો હતો (�લોક 7)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. પીટર _____________ _______________________ (�લોક 8) થી ભર4લો હતો અને જણા�0ુ ંહs ુ ંક4 

જો તમે �ણવા માગો છો ક4 અપગં માણસને શા માટ4 દયા બતાવવામા ંઆવી હતી અને �છૂવામા ં

આ�0ુ ંક4 તે ક4વી ર�તે સાજો થઈ ગયો છે તો આ �ણો ... તેણે �ુ ંઆરોપ vકૂનારાઓને �હ4ર કયા� 

(�લોક 10) ? તે ____________________ ના નાઝર4થના ___________________ �ારા છે, rને તમે 

______________________, rને _________________ �ારા ભગવાન ___________________ કહ4 

છે, ક4 આ માણસ તમારા પહ4લા ં_________________________________________ પહ4લા ંઉભા છે. 
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9. �લોકમા ં12 પીટર �હ4ર કર4 છે ક4 કોઈ બી�મા ં________________________ નથી! તે �ુ ંકહ4 છે? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

10. પીટર અને ·હોન મા ંકોટ=jમ �ુ ંજો0ુ ં(�લોક 13)? ______________________________________ 

તેમને આ બ ેમાણસો િવશે �ુ ંઆ�ય=? ________________________________________________ 

તેઓએ બી�ુ ં�ુ ં\યાન આ�0ુ?ં ______________________________________________________ 

11. r અપગં માણસ સાજો થઈ ગયો હતો તે પીટર અને યોહાન સાથે ઊભો હતો. તેઓ �ુ ંકહ� શક4? 

તેથી, તેઓએ તેમને કોટ= (સાનહ4Å�ન) અને તેઓ ______________________ મળ�ને  પાછ� ખFચી 

લીધી (પાઠ 15). 

12. તેમની %ચ7તા �ુ ંહતી (�લોક 16)? ___________________________________________________ 

13. સમ�યા �ુ ંહતી? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

14. તેમના ઉક4લ �ુ ંહતો (�લોક 17)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. તેઓ પીટર અને ·હોનને ઓરડામા ંપાછા બોલા�યા. તેઓ તેમને �ુ ંઆદ4શ આ�યો (�લોક 18)? 

______________________________________________________________________________ 

16. પીટર અને યોહાનના આદ4શને જવાબ �ુ ંહતો (ખાસ કર�ને �લોક 20)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. અદાલત તેમને ફર� ધમક� આપી અને _____________________________________ (�લોક 21). 

18. તેઓ �ુ ંસમe શhા નથી? _______________________________________________________ 

19. �ુ ંતેમને સમ�યા આવી હતી? ______________________________________________________ 

20. અમે અપગં માણસ r સાજો થઈ ગયો હતો તે િવશે કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે (�લોક 22)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

*��7ш��: Zે6રતોના ં�ૃYયો 4:12 એક �લોક છે r આ�િુનક સમાજને ગભંીરતાથી બોલ ેછે. લોકોએ 

અસ�ંય ર�તાઓ બનાવી છે rમા ંતેઓ માને છે ક4 તેઓ બચાવી લેવામા ંઆવશે. ક4ટલાક માને છે ક4 તે 

સારા કાય¬ �ારા છે ક4ટલાક માને છે ક4 તેમના �વૂ=જોની �uાને લીધે તે છે. અ�ય લોકો માને છે ક4 તેઓ 

પોતાની ભલાઈ �ારા સાચવવામા ંઆવે છે. �યy1તને ક4વી ર�તે બચાવી શકાય તે િવશે કોઈ િવચાર કર� શક4 

છે, Zે6રતોના ં�ૃYયો 4:12 ભગવાન r કહ4 છે તે vજુબ સYય કહ4 છે, "કોઈ બી�મા ં

_________________________ નથી, કારણ ક4 Yયા ં_______________________________ હ4ઠળ અ�ય કોઈ 

_____________________ નથી, rના �ારા આપણે __________________ રહો. "અમે ફ1ત ઈ$નુા નામે જ 
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સાચવીએ છ�એ! આ પેસજે અ�ય ઇ�ડ41સ કાડ= પર લખો. કાડ=ના પાછળના ભાગ પર નfધ કરો ક4 r લોકોને 

તમે r ર�તે એમ માને છે ક4 તેઓ બચાવી શકાય તે ર�તે તમને જણાવશે. યાદ રાખો, vyુ1ત ફ1ત ઈ$ ુ�ારા 

જ આવે છે! 
 

 

��� < 

 

�?�@,A,: 
1. આ એક રસZદ વાતા= કરતા ંઘણા ંવધાર4 છે ªયાર4 આપણે િવચાર�એ છ�એ ક4 ઈ$નેુ પ%લ�તી અને 

·હોનને ધરપકડ કરનારા સમાન ધમ=alુુઓ �ારા વધ�તભંે જડા હતા. પીતર4 r લોકો ભગેા થયા 

હતા તે માટ4 6હ7મતથી Zચાર કય¬ અને લોકો r બપોર પછ� મ6ંદરમા ંZવેશતા હતા તે Zમાણ ેજ 

આ�ય= થ0ુ.ં આ અપગં માણસ Zેયસી હતી! એટnુ ંજ નહ/ તે સાજો થઈ ગયો હતો, પણ તે દ4વની 

Zશસંા કરતા હતા. પીતર અને યોહાન તેમને શાતં કરવાના Zયાસ કરતા ન હતા પરંs ુ

નાઝાર4થના ઈ$ ુિવષે વાત કરવા માટ4 ફર� એકવાર તક મળ�, r તેમના આગેવાનોએ સfપી દ�ધા, 

િન7દા કર� અને મયા=; પીટર ભાર vકૂ4 છે ક4 તે �uા હતી ક4 ઈ$ ુતરફથી આવે છે અને ઈ$નુા નામે 

આ માણસને સ�ંણૂ= ઉપચાર આપવામા ંઆ�0ુ ંહs ુ.ં 

2. પાદર�ઓ, મ6ંદરની રTકના ક�તાન (nકુ 22:52) અને સ¡ૂસીએ પીતર અને યોહાનને પકડા Yયા ં

$ધુી બ�ુ ંજ સાlંુ લાગsુ ંહs ુ.ં શા માટ4 તેઓ તેમને પકડાયા? પીતર અને યોહાન લોકોને શીખવતા 

હતા અને vએૂલાઓના �નુlુYથાનમા ંઈ$મુા ંZચાર કરતા હતા. યાદ રાખો, આ જ �ૂથ r ઈ$નુા 

vYૃ0 ુપછ� તરત જ ઊતયા= હતા, તે લોકોએ �મૂલોથી રTકોનો બચાવ કય¬ હતો rથી અફવા ફ4લાઇ 

શક4 ક4 ઈ$નુા િશ�યો તેમના શર�રમા ં¹ઘી ગયા હતા (મેk0 ુ28:13). એ પણ યાદ રાખો ક4 

સ¡ૂક�ઓ �નુlુYથાનમા ંમાનતા ન હતા. 

3. vતૃકોમાથંી ઈ$નુા �નુlુYથાનથી લોકોમા ંZિત6Pયા થાય છે. Zે6રતોના ંમા ંપીતર �ુ ંZચાર કય¬ 

અને લોકોની �ુ ંZિત6Pયા હતી �ૃYયો 2:32, 37? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Zે6રતોના ં�ૃYયો 3:15 મા ંપીટર �ુ ંZચાર કય¬ અને Zે6રતોના ંમા ં�ુ ંથ0ુ ં�ૃYયો 4: 2? ___________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

	�; �J+: બાઇબલ આપણને vતૃકોમાથંી ઈ$નુા �નુlુYથાન િવશે શીખવે છે. રોમનો 10: 9 મા ંઅમને 

કહ4વામા ંઆવે છે: જો તમે તમારા ___________________________ સાથે ______________________, તો 

______________ એ _________________, અને ________________________________________ તમારા 
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__________________ મા ંક4 _______________ �ારા ભગવાન _________________________ તેમને, તમે 

________________ હશે ___________________________________________________________.  
 

1. આ િશTણની તમાર� Zિત6Pયા �ુ ંછે? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમના �નુlુYથાનથી હવે તમારા eવન માટ4 અને તમારા પોતાના �નુlુYથાન માટ4 �ુ ંઆવે છે? __ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

	>��� : એ સાÇુ ંછે ક4 આપણા જગતમા ંઘણા લોકો �નુlુYથાનમા ંમાનતા નથી, ચોtસપણે ઈ$નુા 

�નુlુYથાનમા ંનથી અને તેથી તેમની પોતાની કોઈ આશા નથી. સે�ટ પાઉલ કહ4 છે ક4 ઈ$નુા મરણમાથંી 

ઊભા થયા ન હોત તો તેનો અથ= �ુ ંથશે. વાચંો 1 કોર/થી 15: 12-22. 
 

1. �નુlુYથાન ન થાય તો, %&�ત િવશે �ુ ંકહ4 છે (�લોક 13)? ________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

2. તો પછ� સે�ટ પોલ તેમના Zચાર અને અમારા િવ>ાસ િવશે �ુ ંકહ4 છે (�લોક 14)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પોલ દલીલ તીÈ. તે આપણા િવશે �ુ ંકહ4 છે (�લોક 15)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો vજુબ 16 અને 17 તે આપણા િવ>ાસ િવષે �ુ ંકહ4 છે? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. �લોક 18 પોલ પહ4લેથી જ vYૃ0 ુપા�યા છે rઓ િવશે બોલે છે એમcુ ં�ુ?ં ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. છેVલ,ે પાઉલ કહ4 છે ક4 જો આપણે માનીએ છ�એ ક4 %&�ત ફ1ત આ જ eવન માટ4 છે, તો પછ� 

આપણા િવશે �ુ ં(�લોક 19)? _______________________________________________________ 

7. �લોક 20 મો�ંુ નાcુ ંશGદ, ______________ સાથે શj થાય છે! પોલ �ુ ંલખે છે તે સYય છે? "પરંs ુ

વા�તવમા ં_________________ _____________________ થી _____________________ રહ� છે 

... કારણ ક4 એક માણસ �ારા _______________________________ આ�યો, એક માણસ �ારા પણ 

_________________ ના �નુlુYથાનમા ંઆ�0ુ ંછે. ________________ તર�ક4 બધા ___________ 

માટ4, તેથી પણ _____________________ મા ંબધા _____________________ કરવામા ંઆવશે. " 
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��� = 

 

�
9:(ш  (5��): ચાલો કોટ=jમમા ંજઈએ ªયા ંપીટર અને ·હોન આરોપી તર�ક4 સાનહ4Å�ન પહ4લા ં

ઊભા છે. 
 

1. �લોક 13 આપણને પ6રZેÉયમા ંવ�sઓુ રાખવા મદદ કર4 છે. પીટર અને જહોનને સામનો કરવો 

પડો હતો તે માણસો શી�યા હતા તેઓ ઓVડ ટ4�ટામે�ટ Jથંોના િવ�ાનો હતા તેઓ કાયદાcુ ં

�ણતા હતા અને તેન ેયાદ છે. તેઓએ પોતાના ક4ટલાક કાયદા પણ ઉમેયા= હતા r તેમને અ�ય 

કરતા ંવ� ુધાિમ�ક હોવાનો દ4ખાવ આ�યો હતો. તેઓએ પોતાને પોતાને િશTા કર� અને કાયદાનો 

પQ રા�યો, કારણ ક4 તેઓ પોતે હતા. હવે તેઓ તેમની સામે બ ેમાણસો ઉભા થયા છે, r 

અસાધારણ 6હ7મત દશા=વતા હતા, તે 6હ7મત r તે લોકો માટ4 ¡ૃ�યમાન હતી. �લોક 8 મા ંઅને 

પીતરને અcસુર�ને, પિવQ આYમાથી ભર�રૂ, બોVડ અને ગભંીર િનવેદનો કર4 છે. તેઓ તેમની 

y�થિત, શy1ત અથવા 9ાન �ારા ડરાવેલા ન હતા. તેમણે r �Â0ુ ંઅને માનતા હતા તેના માટ4 

તેમણે �ુબાની આપી. ઈ$એુ "માર� સાTી" તર�ક4 ઇ$એુ તેને �હ4રમા ંક�ુ ં(Zે6રતોના ં�ૃYયો 1: 8). 

આવા 6હ7મત અ�ય કોઈ ±ોતમાથંી આ�યા છે કારણ ક4 આ આરોપદારોને લા_0ુ ંહs ુ ંક4 તેઓ 

______________, _______________ �lુુષો (કાયદાઓ 4:13) હતા. અિશ%Tત (%બનશરત) અને 

સામા�ય (સામા�ય) તર�ક4 ઓળખવામા ંઆવે છે તે શGદો પીટર અને ·હોનને વણ=વવા માટ4 

ઉપયોગમા ંલેવાતા હતા. 

2. આગલી બાબત એ ક4 કોટ=jમ હાથીઓને આ�ય= થ0ુ ંહs ુ ંક4 તેઓ આ �lુુષો, પીટર અને ·હોન, 

_____________ (�લોક 13) સાથે હતા. કોણ તેમને ઓળખી? �ુ ંતે ¤ી rણ ેપીટર પર આરોપ 

vhૂો હતો ªયાર4 તે પોતાની �તને Àગણામા ંઅy_નથી ઉ�ણતામાન કરતો હતો ªયાર4 તે પોતાના 

ભગવાનને નકાર� કાઢ¶ો હતો? �ુ ંતે માVકસને rનો પીટર કાપી ના�યો હતો? તે મ6ંદરના રTક 

અથવા v�ુય પાદર�ઓ અથવા ફરોશીઓ હતા, rઓએ ગાડ=નમા ંઈ$નુી ધરપકડ કર� Yયાર4 પીટર 

અને યોહાન હાજર હતા? આપણે �ણીએ છ�એ ક4 આ ઓરડ�મા ં¤ી ક4 મV1ચસ પણ હાજર ન હતા 

અને અમને ખબર નથી ક4 �lુુષો કોણ ઓળખે છે, પણ આપણે �ણી શક�એ ક4 તેમણે �ુ ંક�ુ ંછે: 

"આ �lુુષો ______________________________________________________________” 
 

	�; �J +: એકવાર લોકો તમાર� સમT આવી ગયા પછ�, �ુ ંતેઓ પીટર અને ·હોન િવશે એ�ુ ંજ 

કહ4શે ક4 તેઓ "ઈ$ ુસાથે હતા?" તમારા િવચારો: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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#�9:(шH5 (સતત): 

1. ફર� એક વખત સઘન શાસન અને r લોકો ભેગા થયા હતા તેમને ઈ$નુા અcયુાયીઓ સાથે �ુ ં

કર�ુ ંતે ખબર ન હતી. "અમે આ માણસો સાથે �ુ ંકર� ર}ા છ�એ?" યાદ રાખો, અગાઉ, ઈ$નુા 

gાયલ દરિમયાન તેમને ખબર નહોતી ક4 તેમની સાથે �ુ ંકરવાcુ ંછે ક4 rથી તેઓએ તેમને તેન ે

ફર�થી અને ઉપરથી ઉપર આ�યો. તે અ�ાસ અને કાયાફાસમા ંલાવવામા ંઆ�યો, પછ� િપલાતે 

તેને સfપી દ�ધો, પછ� હ4રોદને આ�યો, પછ� િપલાતે પાછો આ�યો, અને પછ� ભીડને સfપી. �ુ ંઆ 

પીટર અને ·હોન થવાcુ ંહs ુ?ં સમ�યા �ુ ંહતી (�લોક 14, 16)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તે લગભગ િવ%ચQ છે તેઓ િવચા0ુ� ક4 તેઓ ચમYકાર ફ4લાવી સમાચાર રોક� શક4 છે પછ� તેઓ 

માનતા હતા ક4 તેઓ આ નામને કોઈની સાથે બોલવા માટ4 ચેતવણી આપીને ઈ$નુા નામને 

ફ4લાવવાcુ ંબધં કર� દ4શે! તેથી તેઓએ પીતર અને યોહાનને તેમના નામમા ંબોલવા ક4 ઉપદ4શ 

આપવાcુ ંક�ુ ંન6હ. ફર� એક વાર પીટર અને જોનની 6હ7મત અને 6હ7મત દ4ખાડવામા ંઆવી. 

તેઓએ �ુ ંજવાબ આ�યો (�લોક 20)? _______________________________________________ 

 

	�; �J+: 
1. જો તમે પીટર અને ·હોન હોત તો તમે બોલવાcુ ંબધં ક0ુ� હોત? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંલોકોને hાર4ય એ�ુ ંિવચાર4 છે ક4 તેઓ તમાર� સાથે �ુ ંકર� ર}ા હતા, કારણ ક4 તેમને આ "ઈ$ ુ

વ�s"ુ રોકવા માટ4 કોઈ આગળ ફ4લાવવાની જjર હતી? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમે શાતં ક4મ રાખશો? તમે �ુ ંજો0ુ ંઅને સાભં¢0ુ ંછે તે િવશે કંઈક બોલવાથી કંઈક પહ4લેથી જ 

રાખવામા ંઆ�0ુ ંછે? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

��� G 

 

�#�)�: અમે આ વાતા=ને જોઈ શકતા નથી, પછ� �ુ ંથાય છે તે જોઈ શકતા નથી. �lુુષોને v1ુત 

કરવામા ંઆવે છે કારણ ક4 કોટ= તેમને ક4વી ર�તે સ� કરવી તે નt� કર� શÊુ ંન હs ુ ંઅને તે એટલા માટ4 

હs ુ ંક4 બધા લોકો દ4વની �sિુત કરતા હતા (Zે6રતોના ં�ૃYયો 4: 21-22). તો, પીટર અને ·હોન hા ંગયા 

હતા? તેમને �ુ ંથ0ુ?ં 

 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 4: 23-41. 
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к5��: 
1. �લોક 23 મા ંઆપણ ેપીટર અને ·હોનને _____________________________________________ 

પર પાછો શોધી કાઢ�એ છ�એ અને તેઓ _______________________ બધા પાદર�ઓ અને વડ�લો 

�ારા કહ4વામા ંઆ�0ુ ંહs ુ.ં 

2. લોકોએ r �Â0ુ ંતે બધા લોકોએ �ુ ંક0ુ� (�લોક 24)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Zથમ અહ4વાલ આ�યો અને પછ� Zાથ=ના આ�યા. 

 એ. તેઓએ તેમના સËકને �વીકા0ુ�: ___________________________________________ 

બી. તેઓ તેમના �વૂ=જ દાઉદ પાસેથી �ણતા હતા ક4 સતાવણીની િવlુuમા ં_______________ 

____________________________________________(�ુઓ 26 બી). 

 સી. તેઓ યાદ કર4 છે ક4 rઓએ ઈ$ ુિવlુu કાવતlંુ ક0ુ� હs ુ ંતેઓ �ુ ંશી�યા (�લોક 28)? _____ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

4. મા ંતેમની Zાથ=ના �ુ ંહતી  �લોક 29 અને 30? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

5. ભગવાન અસામા�ય ર�તે તેમના મ\યે તેમના હાજર� �નુlુuાર. અમે �ુ ંક�ુ ંછે તેઓ Zાથ=ના કયા= 

પછ� થ0ુ ં(�લોક 31)? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

	�;: 
1. �ુ ં�ુ ં�ણ કlંુ? __________________________________________________________________ 

2. rની સાથે �ુ ંમાર� 6રપોટ= શેર કર� ર}ો �?ં ___________________________________________ 

3. મારા 6રપોટ= િવશે માર� સાથે કોણ Zાથ=ના કર4 છે? ______________________________________ 

4. આપણે આગળ જ�ુ ંએ ઈ>રcુ ંિમશન છે? ____________________________________________ 

 

���� �: હ4 િપતા, તમે આકાશ અને �kૃવી અને સv�ુને બનાવી છે, અને તમે તેમાનંી બધી વ�sઓુ 

બનાવી છે. તમે પિવQ આYમા �ારા તમારા સેવકોની vખુ �ારા બોલી, બધા શા¤ના પિવQ લેખકો તમારા 

વચન �ારા, તમે ¼લુાસો કય¬ છે ક4 સતાવણી ઈ$નુી િવju, ભગવાન િવlુu અને તેના િન�ઠાવાળા સામે 
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હતી. લોકોએ તાlંુ પિવQ સેવક ઈ$ ુrને તમે અ%ભિષ1ત ક0ુ� હs ુ ંતેની સામે કાવતlંુ ક0ુ� હs ુ,ં પણ તેઓએ 

r ક0ુ� તે તમાર� શy1ત અને ઇoછા તે પહ4લા ક0ુ� હોત. હવે, �વામી, તેમની ધમક�ઓ \યાનમા ંલો અને 

તમારા સેવકને તમાર� 6હ7મત સાથે બોલવા સTમ કરો. તમારા પિવQ સેવક ઈ$નુા નામથી ચમYકા6રક 

ચમYકારો અને ચમYકારો કરવા માટ4 તમારા હાથ ઉભા કરો. 
 

 

	>��� : આ Zાથ=ના ક4 r તમારા માટ4 લખવામા ંઆવી હતી તે Zાથ=નાનો એક ઉદાહરણ છે rમા ં

આપણે ઈ>રના શGદનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ અને તેના શGદને પાછો Zાથ=ના કર�એ છ�એ. આ Zાથ=ના 

Zારં%ભક ચચ=ની Zાથ=નાનો ઉપયોગ કરતી વખતે પીટર અને ·હોન તેમને પરત ફયા=. આ જ શGદો આપણા 

eવન પર લાa ુપડ4 છે. તેઓએ �વીકા0ુ� ક4 ભગવાન કોણ તેમના સાવ=ભૌમ Z� ુઅને સËક હતા. તેઓ 

તેમના �વૂ=જ દાઉદના મોઢાથી પિવQ આYમા �ારા બોલાતી શGદો યાદ રાખે છે. તેમણે ઈ$નુા, અ%ભિષ1ત, 

મસીહની િવlુu સતાવણી િવષે વાત કર� હતી. તેઓએ તેમની િવlુu કાવતlંુ કરનારાઓની કાય=વાહ�ને 

યાદ કર� અને આ તે જ લોકો હતા r હવે તેમની સામે કાવતlંુ કર� ર}ા હતા. તેમની Zાથ=ના એ હતી ક4 

તેઓ મહાન 6હ7મતથી બોલતા હતા અને �છૂµુ ંહs ુ ંક4 ઇ$નુા નામ �ારા ચમYકા6રક ચમYકારો અને ચમYકારો 

કરવા માટ4 ભગવાન તેમના હાથને ખFચી લેશે. 
 

તમને આ તમાર� દ¾ િનક Zાથ=ના કરવા માટ4 ZોYસા6હત કરવામા ંઆવે છે ક4 ભગવાન તમને મહાન બહા¡ુર� 

સાથે વાત કરવા માટ4 સTમ બનાવશે અને �છૂશે ક4 ભગવાન �ારા તેમનો હાથ ઉગાડશે ક4 "તમારા પિવQ 

સેવક ઈ$નુા નામથી ચમYકા6રક ચમYકારો અને ચમYકારો કરવા . 
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પાઠ 4 મા ંઆપણ ેZારં%ભક ચચ=ના આ�થાવાનોની એકતાને અવલોકન કર�એ છ�એ. તેઓની એકતા તેમના 

eવનમા ંr ર�તે રહ� તે ર�તે �ય1ત કરવામા ંઆવી હતી. Zે6રતોના ં�ૃYયો 4 તેઓ એક Iદય અને મનના 

હોવાની આsરુતા ધરાવતા હતા. તેઓ r વ�sઓુને $ખુાકાર� અને સવ=સામા�ય સારામા ંસારા હતા તે 

તેઓની ગણના કર4 છે. તેમcુ ંeવન એકસાથે સvદુાય હs ુ.ં rમ rમ તમે 32-37 ની કલમોનો અpયાસ 

કરો છો તેમ 21 મી સદ�ના ચચ=ની એકતા ક4વી ર�તે એકતા અને સાTી સvદુાય તર�ક4 પોતાને �ય1ત કર4 

છે. 
 

શા માટ4 અના�યા અને સાફ�રાએ કઠોરતાથી વત=ન ક0ુ�? શા માટ4 તે જjર� હs ુ?ં �ુ ંસvદુાય પર તેમની 

6Pયાઓ લાવશે ક4 r હમણા ંજ eવનને "મારા સાTી તર�ક4" આ�ૃિત આપવાcુ ંશj કર4 છે? આવા કપટ�ણૂ= 

વત=નથી આ Zારં%ભક ચચ= ક4વી ર�તે ધમક� અને £�ટ થશે? 

 

અને, કોઈ પણ મદદ ન કર� શક4, પણ �છેૂ છે, "તેઓ hાર4ય શીખી શકશે નહ/?" Zે6રતોને ફર� ધરપકડ 

કરવામા ંઆવી છે અને તેઓ કાઉy�સલ અને શાસક નેતાઓ સમT ઉભા છે. હા, 6હ7મતથી અને 6હ7મતથી 

મ6ંદરની અદાલતોમા ંબોલવાને બદલ ે�પાવવા માટ4 $રુ%Tત રહ4શે. કોઈ પણ તેના િશ�યોની હાજર�મા ંક�ુ ં

ન હs ુ ંક4, "જો કોઈ માર� પાછળ આવે, તો તેને પોતાને નકાર� કાઢો અને તેcુ ંPોસ લઈ લ ેઅને માર� 

પાછળ ચાલો. r કોઈ પોતાcુ ંeવન બચાવશે તે તેને aમુાવશે, પણ r કોઈ મારા માટ4 પોતાcુ ંeવન 

aમુાવે છે તે તેન ેશોધી કાઢશે (માkથી 16: 24-25). " 
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�#�)�: પાઠ 2, ભાગ 1 મા ંઅમે Zે6રતોના ં�ૃYયો 2: 42-47 મા ંમળેલી Zારં%ભક ચચ=ની ક4ટલીક 

િવશેષતાઓ પર જો0ુ.ં Zે6રતોના ં�ૃYયોના ��ુતકમાથંી વ� ુવાતા=ઓ આગળ વધતા ંપહ4લા,ં સે�ટ V0કુ 

અમાર� સાથે થોડા વ� ુમ�પાન કર4 છે, r માને છે ક4 આ ચચ= ચચ=મા ંeવતા હતા. 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 4: 32-36. 
 

к5��: 
1. અમે �લોક મા ંમાને િવશે �ુ ંકહ4વામા ંછે 32 એક? _______________________________________ 

2. Iદય અને મનની આ એકતા ક4વી ર�તે �ય1ત કર� (�લોક 32 બી)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �નુlુYથાનના Zવચનમા ંધાિમ�ક નેતાઓની v�ુક4લી ઊભી થઈ. આને પ6રણામે પીટર અને 

યોહાનની ધરપકડ થઈ અને તેમને ચેતવણી આપવામા ંઆવી ક4 તેઓ ઈ$નુા નામે (ઉપદ4શો 

4:18) શીખવતા ક4 બોલતા નથી. �લોક 33 મા ં�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. તેઓ ઈ$નુા �નુlુYથાન િવશે સાTી આપતા જ નથી પરંs ુઅમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 તેઓએ તે 

ક0ુ� છે ___________________________________! 

5. મા ંધાિમ�ક નેતાઓને �ુ ંક�ુ ંહs ુ ં�લોક 20? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેઓ તેમના શGદ રાખવામા!ં 

6. માતાનો ભગવાન હાજર� �પ�ટ હતી. તેમcુ ં__________________________ તેમને બધા પર ર4ડÌ ુ ં

હs ુ ં(�લોક 33 બી). 

7. અમે Zારં%ભક ચચ=ની એકતા અને તેમની સપંિ¨ સાથે તેમની ઉદારતા િવષે શી�યા છ�એ. અમે 

પણ તેમના ચાn ુસાTી શી�યા તર�ક4 તેઓ vતૃ માથંી ઈ$નુા �નુlુYથાન માટ4 �ુબાની આપી. 

માતાનો ભગવાન Jેસ તેમને બધા પર હતી �લોક 34 અને 35 Zારં%ભક ચચ=ના લાT%ણકતાઓ 

અને િવશેષતાઓ િવશે વ� ુજણાવો. અમે �ુ ંક�ુ ંછે? ____________________________________ 
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8. પછ� �લોક 36-37 મા ંઆપણને ખાસ કર�ને એક �યy1તcુ ંઉદાહરણ આપવામા ંઆ�0ુ ંછે. એ કોણ 

હs ુ?ં __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

આપણે તેના િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

	�;: 
1. બધા િવ>ાસીઓમા ંએકતા અને એકતા રાખવા r�ુ ં�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ? ઝઘડો અને િવભાજન, ઘણી 

વખત ભગવાનના લોકોમા ંર�ઢો �યવહાર છે. 6ડિવઝન Ãણૃા�પદ છે કારણ ક4 0િુનટ� એ આકષ=ક છે. 

એકતા સાથે તમારા અcભુવ �ુ ંછે? તમે Iદય અને મનમા ંએક છે r િવશે rથી આકષ=ક હોઈ મળ� 

છે? r વત=�કૂોને એકતા લાવે છે તે \યાનમા ંલો: 

 એ. લ_ન________________________________________________________________ 

 બી. �ુ�ંુબ _______________________________________________________________ 

 સી. કાયા=લય / કાય=�થળ ___________________________________________________ 

 ડ�. ચચ= ________________________________________________________________ 

2. તમે ક4વી ર�તે બરનબાસ બની શકો છો, r તમાર� સપંિ¨ની ભેટો �ારા અ�યને મદદ અને 

ZોYસાહન આપે છે, ખાસ કર�ને તમે r લોકો રહ4તા હોય તેમના િવ>ાસની સગંતને લગતા ંલોકોની 

જj6રયાત �રૂ� પાડ4 છે? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� < 

 

56�7�: Zે6રતોના ં�ૃYયો 5: 1-11 વાચંો, અના�યા અને સાફ�રાની વાતા=. બાના=બાસ એક ઉદાહરણ છે, r 

માને છે ક4 તે મન અને Iદયમા ંહતા. આ આગામી વાતા= એક દંપિત r આ�થાવાનો છેતર�ુ ંપસદં 

ઉદાહરણ છે. 
 

к5��: 
1. અના�યા અને સાફ�રાએ �ુ ંક0ુ� (�લોક 1)? ____________________________________________ 

2. અના�યાએ પૈસા સાથે �ુ ંક0ુ� (�લોક 2)? _____________________________________________ 
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3. સાફ�રાને િમલકતના વેચાણ િવશે �ુ ં�Â0ુ,ં પૈસાનો ક4ટલોક 6હ�સો રા�યો અને બાક�નાને Zેિષતોને 

લા�યા(�લોક 2-3)? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. �લોક 3 પીટર તેમણે �ુ ંક0ુ� છે તે માટ4 એકાઉ�ટ માટ4 કોલ કર4 છે. 

 એ . કોણ પોતાના Iદય ભરાય? __________________________________________________ 

 બી. આને કારણે તેને �ુ ંકર�ુ?ં ____________________________________________________ 

 સી. તેણે ફ1ત �ૂÎંુ બોVયા જ નહ/ પણ બી�ુ ં�ુ ંક0ુ�? __________________________________ 

5. પીતર4 તેની પર આરોપ vhૂો ન હતો કારણ ક4 તેની જમીન મા%લક� હતી. તેમણ ેઆ િમલકતને 

વેચી Yયાર4 તેના પર નાણા ંહોવાનો આરોપ vhૂો ન હતો. તેના અસYય �ુ ંહs ુ?ં પીટર �ુ ંકહ4 છે, 

"શા માટ4 તમે તમારા _____________________ મા ંઆ ખત હ�તTેપ? તમે _____________ ને 

______________________ નથી પરંs ુ____________________ (�લોક 4) "? અના�યાએ �ુ ંક0ુ�? 

______________________________________________________________________________ 

6. અના�યા  �ુ ંથ0ુ ં(�લોક 5 એ)? ____________________________________________________ 

7. તેમના િવશે r સાભં¢0ુ ંછે તે બધાcુ ં�ુ ંથ0ુ ં(�લોક 5 બી)? ______________________________ 

8. અના�યાને હાથ ધરવામા ંઆ�યો હતો અને દફનાવવામા ંઆ�યો (�લોક 6). Qણ કલાક પછ� �ુ ં

થ0ુ ં(�લોક 7)? _________________________________________________________________ 

9. પીટર �ુ ં�છેૂ છે (�લોક 8)? ________________________________________________________ 

10. અને, તેણીએ જવાબ આ�યો: ___________________________________________________ 

11. પછ� િપતર4 તેન ે�છૂµુ,ં "તે ક4વી ર�તે તમે ભગવાન ના આYમા ___________________ સાથે સમંત 

થયા છે?" 

12. તો પછ� તેણે �ુ ંક�ુ ં(�લોક 9 બી)? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. તે સમયે (�લોક 10 એ) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. �ુ ંચચ= િવશે અને r લોકોએ �ુ ંથ0ુ ંતે સાભં¢0ુ ંતે િવશે અમે �ુ ંક�ુ ંછે (�લોક 11)? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

#�9:(ш : Zારં%ભક ચચ=ના dતગ=ત કરવામા ંઆવેલ આPમક પાપની આ Zથમ નfધણીની વાતા= છે. 

અના�યા અને સાફ�રા �ણીતા અને �ણીજોઇને ચચ= અને ભગવાનને �ૂÎંુ બોVયા છે. તેઓએ છાપ આપી 

હતી ક4 તેમની સપંિ¨ના વેચાણમાથંી મળેલા તમામ પૈસા તેમણે િશ�યોને આ�યા હતા rઓ 

જj6રયાતવાળા લોકોને િવખરે� નાખતા હતા. vYૃ0 ુઆવા ગભંીર સ� rવી લાગે છે. 
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1. શા માટ4 ગભંીરતા�વૂ=ક તે પાપ સાથે �યવહાર કરવામા ંઆ�યો હતો અને તેનો સામનો કરવો તે શા 

માટ4 \યાનમા ંલો: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંચચ= માટ4 છેતરિપ7ડ� rથી પાપભેદક ની પાપ કરવામા?ં ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

���� �: હ4 Z�,ુ �ુ ંઅના�યા અને સાફ�રા સાથે પાપ માટ4 સમાન વલણ ધરાવે છે. �ુ ંપણ સાર� દ4ખાવા 

માaંુ ં�,ં છતાપંણ મને ખબર છે ક4 મારા માસંમા ંકોઈ સાર� વ�s ુનથી વસતી. �ુ ંપણ ક�લૂ કlંુ � ંક4 �ુ ં

અ�ય લોકો પર સાર� છાપ માaંુ ં�,ં ભલે તેનો અથ= થાય ક4 મને ખો�ંુ બોલ�ુ ંઅને ખો�ંુ બોલ�ુ ંપડશે. 

ભગવાન, મને માફ કરો મને સમજવા અને એમ માને છે ક4 તમે એકલા જ મને સાlંુ દ4ખા�ુ ંકરો. તમે મારા 

બધા a�ુત ખામીઓમાથંી જ મને �uુ કર� શકો છો. તમે એકલા મને �\ુધ Iદય બનાવો અને મારા dદર 

યો_ય ભાવને ર��0 ુકરો. મને િવ>ાસ છે ક4 તમાર� સાલસતા એ છે ક4 મને 6હ7મતથી અને આYમિવ>ાસથી 

મારા �વગ�ય િપતાની પહ4લા ંઊભા રહ4વાની જjર છે. ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� = 

 

	>���к+: Zે6રતોના ં�ૃYયો 5: 12-16 મા ંઆપણ ેZારં%ભક ચચ= �ારા �થાિપત મ�પાન િવશે વ� ુ�ણીએ 

છ�એ. 
 

1. આપણને �લોક 12 મા ંજણાવવામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 Zે6રતો ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. આપણને �લોક 13 મા ંપણ કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તમામ vyુ�લમો ___________________________ 

માટ4 ઉપયોગ કરતા હતા પરંs ુલોકો �ારા તેમને ¼બૂ જ માન આપવામા ંઆવે છે કારણ ક4 ªયાર4 

અ�ય લોકો અના�યા અને સાફ�રા િવશે સાભંળે છે Yયાર4 તમે કVપના કર� શકો છો.  

3. કલમ 14 જણાવે છે ક4 _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. પછ� અમે કંઈક ન�ુ ંવાચંીએ છ�એ �લોક 15 મા ં�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. માદંા અને ¡ુ�ટ આYમાઓ �ારા પીડાતા લોકો Zે6રતો પર લાવવામા ંઆ�યા હતા અને _________ 

 ___________________________________________________________________ (�લોક 16). 
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6. તમે મડંળની મ�પાન િવષે �ુ ંશી�યા છો ક4 બીમારને સા� કરવા? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. અમે �લોક મા ંવાoંયા છે તે જોવા માટ4 અમે �ુ ંશjઆત કર� છે ક4 ભીડ rjસલેમ આસપાસના 

નગરો પાસેથી પણ ભેગા? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

�#�)�: પરંs ુઅમે આગામી વાતા=મા ં\યાન આપીએ છ�એ ક4 v�ુક4લી જગાડવાની શjઆત થઈ છે. 

Zvખુયાજક અને તેની સાથેના બધા લોકો ___________________________થી ભર�રૂ હતા. તે રસZદ 

નથી? Zે6રતોના ં�ૃYયો 4: 8 અને �લોક 31 મા,ં ઉદાહરણ તર�ક4, અમે વાચંીએ છ�એ ક4 પીટર અને બધા 

___________________થી ભર4લા હતા. ઇ�યા=થી ભર�રૂ લોકોએ Zે6રતોને હરાવવા માટ4 ધરપકડ કર� હતી. 

પિવQ આYમાથી ભર�રૂ લોકોએ 6હ7મતથી ઈ>રનો શGદ બોVયો! 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 5: 17-42 

 

к5��:  
1. Zે6રતોને ધરપકડ કરવામા ંઆવી અને rલમા ંvકૂવામા ંઆ�યા. રાQે �ુ ંથ0ુ ં(છદંો 19-20)? _____ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

2. તો, Zે6રતોએ �ુ ંક0ુ� (�લોક 21)? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. દરિમયાન, r ભેગા મળ�ને ભેગા થયેલા હતા (�લોક 21 બી)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેઓએ Zે6રતોને મોકVયા. અિધકાર�ઓએ �ુ ંશોધી કાઢµુ ં(�લોક 22)? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓએ �ુ ંક�ુ ં(�લોક 23)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. ધાિમ�ક નેતાઓની Zિત6Pયા �ુ ંહતી (�લોક 24)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

માનવ પ6રZેÉયમા ંrલમા ંદરવા� પર ઊભલેા રTકો સાથે $રુ%Tત ર�તે લૉક કરવામા ંઆ�0ુ ં

હs ુ.ં પરંs,ુ ªયાર4 દરવા� ખોલી દ4વામા ંઆ�યા Yયાર4 તેમને કોઈ dદર ન મ¢યો (�લોક 23). 

7. દર4કને આ�ય= થ0ુ ંહs ુ ંઅને આ�ય= થ0ુ ંહs ુ ંક4 આ �ુ ંથશે. બ�ુ ંવ� ુજ6ટલ બનાવવા માટ4 કોઈને 

ªયા ંધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી r �ણ કરવા આ�યા. તેઓ hા ંહતા (�લોક 25)? __________ 

______________________________________________________________________________ 

8. તેઓ �ુ ંકર� ર}ા હતા? ___________________________________________________________ 
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9. તેથી, ક�તાન અને તેના અમલદારોએ Zે6રતોને લા�યા. મા ંતેમની ધરપકડ િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે 

�લોક 26? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

��� G 

 

�?�@,A,: 
1. આ ઘટનાઓની િવ%ચQ વળાકં છે, અથવા તે છે? એ�ુ ંલાગે છે ક4 આ ધાિમ�ક માણસો હવે લોકોથી 

ભયભીત છે. �ુ ંઆ તે હમેંશા ંછે? અમે નીચેના સદંભ¬મા ં�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે: 

 એ. nકુ 22: 2 ___________________________________________________________ 

 બી. માક= 11:18 ___________________________________________________________ 

 સી. મેk0 ુ26: 4-5 ________________________________________________________ 

2. માનવ ¡ૃ]�ટકોણથી Zે6રતો એવા હતા rમણે ભયભીત થ�ુ ંજોઈએ. તેઓ એવા લોકો છે rમણે 

rલમા ંઈ$નેુ વધ�તભંે જડો હતો. તેના બદલ,ે તેમને "�ઓ અને મ6ંદરમા ંઊભા રહ4વાની અને 

લોકોને આ eવનના તમામ શGદો (અિધિનયમો 5:20) સાથે વાત કરવા" આદ4શ આપવામા ંઆવે 

છે. ફર� એકવાર અમે આYમા તેમને ZોYસાહન ક4વી ર�તે �ુઓ. બપોર પછ� તેઓ પાછા મ6ંદરના 

લોકોને શીખવતા હતા. તમે તેમની 6હ7મત અને 6હ7મત ક4વી ર�તે સમ�વશો? �ુ ંઆ _________ 

(·હોન 20:19) ના ભય માટ4 ઉપલા ખડંમા ંલૉક કરવામા ંઆવેલા તે જ �lુુષો ન હતા? "તેમને �ુ ં

થ0ુ ંછે? _______________________________________________________________________ 

 

 

к5��:  
1. Zે6રતોને કાઉy�સલ સમT લાવવામા ંઆ�યા હતા (�લોક 27). તેમના આTેપો �ુ ંહતા (�લોક 28)? 

______________________________________________________________________________ 

2. પીટરનો જવાબ �ુ ંહતો (�લોક 29)? ________________________________________________ 

3. પીટર ચાn ુર}ો છે અને તે ફર�થી મા ં�ુ ંલા�યો �લોક 30? ______________________________ 

4. તેના �નુlુYથાનને લીધે ઈ$એુ �ુ ંઆ�0ુ ં(�લોક 31)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. આ વ�sઓુની સાTી કોણ છે (�લોક 32)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 ªયાર4 તેઓએ આ સાભં¢0ુ ંક4 તેઓ ____________________________ 

હતા અને ઇoછતા હતા _______________________________________________________ 
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7. ગમાલીએલ કોણ હતા? ___________________________________________________________ 

8. કોટ= સાથે ગમાલીએલના કારણો તમારા પોતાના શGદોમા,ં તે �ુ ંકહ4 છે (છદંો 35-39? __________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. rઓએ તેમને સાભં¢0ુ ંતેઓ ______________________________________ (�લોક 39) ને લીધા. 

તેઓ પછ� �ુ ંક0ુ�? _______________________________________________________________ 

10. Zે6રતોનો �ુ ંZિતભાવ હતો (છદંો 41-42)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 

 

	�;: 
 

1. તેઓ તેમની વેદનાથી આનદં પા�યા હતા અને તેઓએ hાર4ય ઉપદ4શ આપતો નથી અને $વુાતા= 

Zગટ કર� ક4 ઈ$ ુએ %&�ત છે, મસીહ છે. Zેિષતોએ $વુાતા= માટ4 ખાતર �ુ ંક0ુ�? �ુ ંકઈ ર�તે 

6હ7મતથી શીખવા અને ઈ$નુા $વુાતા= Zગટ કર� શકતો નથી ક4 ક4મ તે જોખમકારક છે? _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ં�ુ ંમાcુ ં� ંક4 દ4વ¡ૂત મને છોડા�યો છે અને મને આદ4શ આ�યો છે ક4, "�ઓ, મ6ંદરની 

અદાલતોમા ંઊભા રહો અને લોકોને આ ન�ુ ંeવનનો સ�ંણૂ= સદં4શો જણાવો?" મ6ંદરની અદાલતોમા ં

�ુ ંકઈ ર�તે ઊભા થઈને ઈ$નેુ શેર કર� શ�ંુ?  __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

���� �: હ4 ભગવાન ઇ$,ુ તમારા Zેિષતોને તમારા 6હ7મતવાન અને 6હ7મતવાન સાTીઓ તર�ક4 રહ4વા માટ4 

આભાર. તેઓએ માણસો કરતા ંતમારા િપsઓૃની આ9ા પાળ�. તેઓ r જોતા હતા અને સાભં¢યા હતા તે 

બ�ુ ંજ બોલવાની ફરજ પાડવામા ંઆવી હતી. તેઓ ક4દ, વેદના, અથવા સતાવણીથી ભયભીત ન હતા, પણ 

તમે તેમની આ9ા પાળ� હતી અને ફર� એકવાર મ6ંદરના અદાલતોમા ંઊભા હતા અને લોકોને આ નવા 

eવનનો સ�ંણૂ= સદં4શ આપતા શીખવતા હતા. �ુ ંતમારા માટ4 વફાદાર હોઈ શક4 છે અને તમારા ર�તે 

ચાલવા માટ4 આનદં કર� શકો છો. �ુ ંતમાર� 6હ7મતથી આ9ાકાર� હોઈશ, rથી માlંુ eવન તમને અને 

તમારા માનવ�ત ZYયેના ગૌરવની સા%બતી આપે છે, પછ� ભલ ેગમે તે ખચ= હોય. મને r વ�sઓુ મF 

જોયેલી અને સાભંળ� છે તે િવષે 6હ7મત અને 6હ7મતથી મને શy1ત આપો. ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 Pк ��75 5�S T7� ?���5 

 

 

�#�)� 

 

Zારં%ભક ચચ= સામા²જક મQંાલય જj6રયાતો સાથે બોજો બની ગયો હતો. િશ�યોએ આ િવ�તારમા ંસેવા 

આપવા માટ4ની લાયકાત નt� કર�. િવચાર�વૂ=ક તેમની જj6રયાતો યાદ� \યાનમા ંતેમને લખો અને તે 

નt� કરો ક4 તેઓ અ�ય લોકોની %ચ7તાઓ અને જj6રયાતોની સેવા માટ4 r વ�sઓુ કર4 છે તે ક4મ પસદં 

કરશે? તમાર� $%ૂચમા ંr યો_યતાઓ હશે તે કદાચ �ુ ંહોઈ શક4? યાદ�ઓ સમાન છે? 

 

�ટ�ફનને પસદં કરવામા ંઅને અ«ત કામ કરવાcુ ંહs ુ ંપરંs ુ�ૂંક સમયમા ંઅ�ય લોકોના જ6ટલ \યાન હ4ઠળ 

આ�યા. �તેફનને ¡ૂર કરવા માટ4 તેઓ કયા ચમYકારો કરવા તૈયાર હતા? ]�ટફ�સના િવચારની તમને કસોટ� 

થઈ શક4? તે રસZદ છે ક4 કાઉy�સલ �ારા �છૂપરછ દરિમયાન, તેમણ ેઆને ઇ$ ુ%&�તને આપવાની તક 

આપી હતી.  
 

સે�ટ પીટર અમને યાદ અપાવે છે ક4 "તમાર� પાસે રહ4લા આશા (1 પીટર 3:15) માટ4 કોઈ કારણ માટ4 

તમને કોઈ �છેૂ છે તે માટ4 હમેંશા ંતમાર� �તને સરંTણ આપવા તૈયાર રહો." �તેફન પોતાના આરોપકો 

સામે સરંTણ �lંુૂ પાડ�ને \યાનથી સાભંળો તેમણે ય�દૂ� ઇિતહાસની સમીTા કર� અને પછ� શGદો સાથેની 

તેમની �ુબાનીની પરાકા�ઠાએ પ6રણ�યો, "તમે સખત ગરદનવાળા લોકો, Iદય અને કાનમા ંબે$નુત રહો, 

તમે હમેંશા પિવQ આYમાનો િવરોધ કરો." આ બોVડ આરોપ સાથે તેઓ તેન ેધસી ગયા, તેમને શહ4રમાથંી 

બહાર કાઢ� દ�ધા, અને તેન ેvYૃ0 ુપામેલા પkથરમારો. 
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�#�)�: આ પછ�ની વાતા=મા ંઆપણે કાયા=લયમા ંચચ=ને જોવા જઈ ર}ા છ�એ. %&�તી માQ ભગવાન 

સાથે dગત એક નથી. %&�તી પણ સvદુાયનો, સvદુાયનો એક સvદુાય બની �ય છે. બી�ઓની 

જj6રયાતોને પહfચી વળવા માટ4 ભગવાન આપણને આપણા �ારા વહ4વડાવે છે. આ એક સvદુાય તર�ક4 

6Pયામા ંચચ= છે, %&�તી સvદુાય Zે6રતોના ં�ૃYયો 6 મા ંકામ પર ચચ= �ુઓ. 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 6: 1-7. 
 

к5��: 
1. vજુબ કઈ સમ�યા િવકસી છે �લોક 1? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. બાર િશ�યોએ બધા િશ�યોને ભેગા કયા= અને સમ�યાની ચચા= કર�: 

 એ. °વેVવ �ુ ંમાને છે ક4 તેમની જવાબદાર� હતી (�લોક 2)? ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

rઓ ચચ=નો એક ભાગ હતા તે અલગ કાય= અથવા મQંાલયને નfધો. Zે6રતો, પ�પુાલન કાય=મા ં

"ઈ>રના વચનની મQંાલય" મા ંસામેલ હતા. શGદ સામા²જક કાય= સાથે હાથમા ં�ય છે rથી 

તેઓ સામા²જક કાય=મા ંસામેલ લોકોની ઓળખ માટ4 જjર� હોય, "સામા²જક કો�ટકોની રાહત" . 

"બનેં નfધપાQ છે. બનેં કૉ%લ7_સ છે. દર4ક અલગ ભેટ ઉપયોગ કર4 છે. 

બી. િશ�યોને _______________________ ની પસદંગી કરવા માટ4જવાબદાર� આપવામા ંઆવી 

હતી _____________________________(�લોક 3). આ માણસોને �ુ ંઓળખવામા ંઆવે છે? 

i. ________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 

 સી. Zેિષતો તેમcુ ં\યાન દોરશે _______________________________________________ 

3. �લોક 5 મા ંઆપણને તે પસદં કર4લી યાદ�ની યાદ� આપવામા ંઆવે છે. Zથમ ઉVલખે કય¬ છે ક4 

તેમણે પસદં ક0ુ� હs ુ ં____________________ તે ક4વી ર�તે વણ=વવામા ંઆ�0ુ ંહs ુ?ં ___________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. આ �lુુષો _________________________________________ ને Z�sતુ કયા= હતા. તો પછ� 

આપણે �લોક 6 મા ં�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? 

5. લેવાયેલી 6Pયાcુ ંપ6રણામ �ુ ંહs ુ ં(�લોક 7)? 

 એ. __________________________________________________________________________ 

 બી. __________________________________________________________________________ 

 સી. __________________________________________________________________________ 

 

#�9:(ш : અમે ઘણીવાર ભેટો ઘટાડ�એ છ�એ અને સેવાને બોલાવવાcુ ંકંઈ મહYવcુ ંનથી તે \યાનમા ં

રાખીએ આ વાતા=મા ંતે ¼બૂ જ �પ�ટ બને છે ક4 શGદ અને અ�ય લોકોની કાળe રાખવાની કામગીર�, ગમે 

તેટલી Tમતામા,ં ગો�પેલ ફ4લાવવા માટ4 અને િશ�યો બની ગયેલા લોકોની સ�ંયામા ંવધારો કરવા માટ4 

મહYવ�ણૂ= છે. ભગવાન �kૃવી પર તેમના રાªય �¥ૃu અને પહfચવા માટ4 બોલાવે દર4ક મQંાલય ઉપયોગ 

કરવા માગંે છે તેમણે અમને તેમના સાTી તર�ક4 ઉપયોગ કર4 છે! 
 

એ નfધ�ુ ંજોઈએ ક4 Zે6રતો સ�ં�ૃિત ZYયે સવેંદનશીલ હતા. Jીક ભાષા બોલતા િવધવાને મદદની જjર 

હતી Zેિષતોએ Jીકો બોલતા �jુષોને ડ4કો�સ તર�ક4 િન01ુત કયા=. તેઓ r સેવા આપતા હતા તે લોકોના 

�યવહાર અને સ�ં�ૃિત ZYયે સવેંદનશીલ હતા. 
 

સવાલ: આ હક�કતથી આપણે �ુ ંશીખી શક�એ? ભગવાન આપણને દર4કને અસરકારક ર�તે અ�ય 

લોકોની સેવા કરવા માટ4 વાપર4 છે. ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

	�;:  
1. �ુ ંમારા પોતાના મQંાલયને અ�યને \યાનમા ંરા¼ુ ંYયાર4 આ મને �ુ ંસમજ આપે છે?____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ં�ુ ંમારા મQંાલયને મારા કામ તર�ક4 બોલાવી ર}ો �?ં �ુ ં�ુ ંસ6Pય ર�તે િવ>ાસ કlંુ � ંક4 �ુ ંતેનો 

સાTી � ંઅને તે મને તેમના રાªયનો ફ4લાવો અને િવ�sતૃ કરવા માટ4 ઉપયોગ કર4 છે? _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. �ુ ંિવચાર� ર}ો � ંક4 મારા માટ4 કયા ફ4રફારો જjર� હોઇ શક4 છે ... 

 એ માlંુ કાય=? _________________________________________________________________ 

 બી. મારા વલણ? ______________________________________________________________ 

 સી. મારા ભેટ, Zિતભા, Tમતાઓ, રસ?______________________________________________ 

 ડ�. મારા સબંધંો? ______________________________________________________________ 
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�
9:(ш : આ શjઆતના િશ�યોની 6Pયાના પ6રણામો (પેલ 7) પર Tણ માટ4 Zિત%બ7%બત કરો. ઈ>રને 

�ટ�ફન અને બી�ઓ �ારા �ુ ંક0ુ� તે dગે િવચાર કરો. નેતાઓ કાય= માટ4 પસદં કરવામા ંઆવેલા લોકોની 

Zિત�ઠા અને ઈ>ર� કાયદા અcસુાર �ુએ છે. તેઓ આYમા અને શાણપણથી ભર�રૂ �lુુષો તર�ક4 �ણીતા 

હતા. �ટ�ફન, ખાસ કર�ને, �uાથી ભર4લી અને પિવQ આYમાથી ભર�રૂ માણસ હોવાcુ ંZિત�ઠા ધરાવે છે. 
 

	�;: 
1. લોકો મારા િવશે �ુ ં�ણ ેછે? મારા પડોશી, માર� ઓ6ફસ, અને અ�ય �થળો r �ુ ંવારંવાર માર� 

Zિત�ઠા �ુ ંછે? અ�ય લોકો મારા પાQ િવશે �ુ ંકહ4શે? �ુ ંતેઓ કહ4શે ક4 �ુ ંિવ>ાસથી અને પિવQ 

આYમાથી ભર�રૂ �?ં _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંમાર� Zિત�ઠા ઈ>રના ંપાQને Zિત%બ7%બત કર4 છે અથવા Yયા ંઅvકુ ફ4રફાર છે ક4 �ુ ંઈ>રના 

આYમાને મારામા ંબનાવવા માaં ુ�?ં �ુ ંથઈ શક4 છે એક ફ4રફાર? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� < 

 

56�7�: �ટ�ફનની વાતા= ચાn ુરહ4 છે. Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 6: 8-15. 
 

к5��: 
1. અમે �લોકમા ં�ટ�ફન િવશે વ� ુ�ણીએ છ�એ 8. આપણે તેના િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? _____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. આ�ય=ની વાત નથી, �ટ�ફન સાથે અvકુ ______________ અને __________________ (�લોક 9). 

પરંs ુ�લોકમા ં�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે અમે 10? ________________________________________________ 

3. ªયાર4 તેમને ખબર પડ� ક4 તેમની દલીલો કામ ન કરતી Yયાર4 તેઓ �ુ ંકર4 છે (�લોક 11)? 

______________________________________________________________________________ 

�ુ ંઆ દલીલો પ6ર%ચત છે? �ુઓ માkથી 26: 59-61.  

4. ખોટા �રુાવાઓ cુ ંપ6રણામ �ુ ંહs ુ ં(�લોક 12)? 

 એ. �લોક 12: ____________________________________________________________ 

 બી. �લોક 12: ___________________________________________________________ 

 સી. �લોક 13: ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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નfધ: પિવQ�થાન અથવા મ6ંદર, અને vસુાએના 6રવાજો તર�ક4 પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, 

ય�દુ�ઓ અને તેમના ધાિમ�ક નેતાઓમા ંસૌથી પિવQ વ�sઓુ પૈક�ના બ ેહતા. 

5. એ વાચં�ુ ંરસZદ છે ક4 સહ��થાનમા ંહાજર લોકોએ �ટ�ફનના ચહ4રા  જોયા હતા(�લોક 15): 
______________________________________________________________________________ 

 

�#�)�: Zે6રતોના ં�ૃYયો 7: 2-53 મા ં�તેફને સશંા�હ6દનને સબંો\યા છે rમણ ેતેના પર િન7દા કરવાનો 

આરોપ vhૂો છે અને હવે Zvખુ યાજક તેને �છેૂ છે, "�ુ ંઆ ચાË સાચા છે (�લોક 1)?" �ટ�ફનને ખબર પડ4 

છે ક4 તેમને તેમના સાTી આપવાની તક છે. ઇ$ ુસબંિંધત આરોપ તેમની ઉપદ4શની jપર4ખા પર એક નજર 

નાખો અને ભગવાન કામ પર �ુઓ કારણ ક4 �ટ�ફન ઇઝરાયલીના ઇિતહાસને ઈÄાહ�મથી ઇ$ ુ$ધુી કહ4 છે. 

ભગવાન ચાલ પર ભગવાન છે; અમારા ભગવાન શોધવા અને સાચવવા માટ4 બહાર છે; આપણા દ4વે 

ઈÄાહ�મને કનાન અને vસુાને વચનના દ4શમા ંખસેડÌુ.ં તે એક મોકલનાર ઈ>ર છે rણે Zબોધકોને 

મોકVયા અને તેમના �Qુને મોકVયા અને હવે અમને મોકલે છે. આ અpયાસના ંતમારા અગાઉના એકમોની 

સમીTા હશે! 
 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 7: 2-53. 
 

8�����: �લોક 2-8 

1. આ િવભાગનો v�ુય પાQ કોણ છે? __________________________________________________ 

2. મા ંભગવાન આદ4શ �ુ ંહતો �લોક 3? ________________________________________________ 

3. ઈ>ર4 તેમને hા ંમોકVયો (�લોક 4)? ________________________________________________ 

4. ભગવાન �ુ ંવચન આ�0ુ ંહs ુ ં(�લોક 5)? _____________________________________________ 

5. ભગવાન �ુ ંભાખે છે (છદંો 6-7)? ___________________________________________________ 

6. ઈÄાહ�મ સાથે બનેલી કરાર �ુ ંહતો (�લોક 8)? ________________________________________ 

7. ચાલો ર��0 ુકર�એ (�લોક 8). 

 એ. તેનો �Qુ કોણ છે? __________________________________________________________ 

 બી. તેમના પૌQ કોણ છે?________________________________________________________ 

 સી. તેમના મહાન પૌQો કોણ હતા? ________________________________________________ 

 

8�����: કલમો 9-19 

1. Zાથિમક વાચક કોણ છે આ વાચંન? _________________________________________________ 

2. ઈ>ર4 જોસેફને ક4વી ર�તે Zગટ કય¬ (�લોક 10) _____________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

3. ¡ુ�કાળને કારણે �ુ ંથ0ુ ં(છદંો 11-16)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. બીજો રા� ઇ²જ�તમા ંરા� બ�યો. આ ફાlુન જોસેફ (�લોક 18-19) �ણતો ન હતો. આપણ ેતેના 

િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

8�����: પyં1તઓ 20-29 

1. Zાથિમક પાQ  કોણ છે(�લોક 20)? __________________________________________________ 

2. બાળક તર�ક4 આપણે તેમના eવન િવશે �ુ ંક�ુ ંછે (છદંો 20-22)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. છદંો 23-25 મા ંમોસેસની �લૂભર4લી ધારણા �ુ ંહતી અને શા માટ4 તે ઇ²જ�તથી ભાગી ગયો (છદંો 

26-28)? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. (કલમ 29) પછ� vસુાએ એક માણસને માર� ના�યા પછ� તે િમ�ાનમાથંી નાસી ગયા ªયા ંતે એક 

હતા ____________________________________________________________________ 

 

 

��� = 

 

8����� )�X� '( : કલમ 30-37 

1. િમ�ાનમા ં40 વષ= પછ�, vસૂાને r ઘટેા ંરાખતા હતા તે �ુ ંથ0ુ ં(�લોક 30 મી) ? 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈ>ર4 તેમના લોકો માટ4 �ુલમને ક0ુ� હs ુ ંઅને તેમની રડ4 સાભં¢0ુ ંહs ુ.ં તેમણે �ુ ંકર�ુ ંઇરાદો હતો 

(�લોક 34)? ____________________________________________________________________ 

3. ઈ>ર4 vસુા માટ4 �ુ ંકરવાcુ ંછે? _____________________________________________________ 

4. vસુાને ઈ±ાએલના ______________________ અને _____________________ ને દ4વ¡ૂત r 

બિનÏગ ઝાડ�ુ ં મા ંદ4ખાયા હતા, તેના �ારા મોકલવામા ંઆ�યો હતો (�લોક 35 બી). 

5. અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 મોસેસ લોકોને બહાર દોયા= અને __________________________ અને 

_____________________________________ (�લોક 36). 

6. vસુાએ લોકોને ક�ુ ંહs ુ ંક4 ભગવાન તમારા ______________________________  માથંી મને rમ 

ઉભા કરશે _____________________________ (�લોક 37). 
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8�����: છદંો 38-43 

1. "eવતં શGદો" હોવા છતા ંvસુાએ લોકો (38 ની કલમ) ને પસાર કરવાનો Zા�ત કય¬ હતો, તેમના 

િપતાએ ક4વી ર�તે જવાબ આ�યો (છદંો 39-42)? 

 એ ________________________________________ પાલન કરવા માટ4. 

 બી. પરંs ુ___________________________________ તેને કોર4 બા�ુ. 

 સી. તેમના Iદયમા ંતેઓ _______________________ ને ઇ²જ�તમા.ં 

2. તેઓ �ુ ં��ૂ (�લોક 40-41)? ______________________________________________________ 

3. ભગવાનનો Zિતભાવ �ુ ંહતો (�લોક 42)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. દ4વે લોકોને મા ંમોકલવાcુ ંપસદં ક0ુ� _____________  થી આગળ ______________ (�લોક 43). 
 

 

8�����: પાઠ 44-50 

1. આ પyં1તઓ ______________________________ િવશે વાત કર4 છે r તેમની સાથે રણમા ંરહ4 છે. 

    તે હ4ઠળ તેમની સાથે લાવવામા ંઆવી હતી ____________ નેsYૃવ 

2. ડ4િવડ ભગવાન �ુ ં�છૂµ ુ ં(�લોક 46)? ________________________________________________ 

3. કોણ વા�તવમા ંઘર બા\ં0ુ,ં મ6ંદર (�લોક 47)? _________________________________________ 

 

નfધ: �ટ�ફનના શGદોનો અથ= એ હતો ક4 ય�દુ� નેતાઓ પોતાની �તને કોઈ જ_યાએ, ખાસ કર�ને 

મ6ંદરમા ંજોડ4 છે, પરંs ુભગવાનને નહ/. તેઓએ તેમના �વૂ=જોને છોડાવનાર પર િવ>ાસ કય¬ ન 

હતો, પરંs ુમ6ંદર સાથે જોડાયેલા તેમના ંકાયદાઓ અને �યવહાર બનેં પર િવ>ાસ vhૂો હતો. 

ભગવાન ચોtસપણે Yયા ંમયા=6દત કર� શકા0ુ ંનથી! ઇ$એુ ક�ુ ંહs ુ ંક4 r લોકો ખર4ખર ભગવાનની 

ઉપાસના કર4 છે તેઓ "આYમા અને સYયમા ં(·હોન 4:24)" તેની ��ૂ કરશે. "તેમના શGદો ય�દૂ� 

નેતાઓના Iદયમા ંકાપી અને તેમની vિૂત���ૂ �હ4ર કર�. તેઓ પ�તાવો કરવા માટ4 કહ4વાતા 

હતા, r તેમને ઝcનૂથી નફરત કરતા હતા. 
 

8�����: �લોક 51-53 

 

1. �ટ�ફન તેના પર આરોપનારાઓ િવશે �ુ ંકહ4 છે (છદંો 51-53)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. તેઓ જણા�0ુ ંહs ુ ંક4 તેઓ કાયદાcુ ંઆદરણીય છે. તે તેમના માટ4 પિવQ હs ુ.ં હ�ુ $ધુી આપણે મા ં

�ુ ંકહ4વા0ુ ંછે �લોક 53? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 7: 54-8: 1. 
 

к5��:  
1. �તેફને �ુ ંક�ુ ંહs ુ ંતે Zvખુ યાજક અને અ�ય લોકોનો �ુ ંજવાબ હતો (�લોક 54)? 

______________________________________________________________________________ 

2. �ટ�ફન િવષે �ુ?ં �ુ ંતેમના \યાન ખFo0ુ ંહs ુ ં(છદંો 55-56)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અમે છદંો મા ં�ુ ંકહ4વામા ંઆવે છે 57-58 બોVડ)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. એક આ�ય= જો �ટ�ફન ઈ$નુા તીÈ ¡ુ: ખમા ંહાજર હતા. તેમણે પkથરમારો કરવામા ંઆ�યો હતો 

તેવો કઇ શGદો બોVયા (છદંો 59-60)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Pોસ પર ઈ$નુા શGદો યાદ કરો. આ પણ �ુઓ ગીતશા¤ 31: 5 ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

��� G 

 

�?�@,A,:  
1. �ટ�ફન િવ>ાસના Zથમ શહ�દ તર�ક4 vYૃ0 ુપા�યા હતા. તે ઈ>રના Jેસ અને શy1તથી ભર�રૂ 

માણસ હતો (Zે6રતોના ં�ૃYયો 6: 8). r લોકો તેમને િવરોધ કર4 છે તેઓ તેમના 9ાન અથવા 

આYમાની િવlુu ઊભા ન રહ� શક4 (Zે6રતોના ં�ૃYયો 6:10). ભલેને આપણે તેના િવશે વાoં0ુ ંહોય, તે 

vYૃ0 ુપા�યા, મસીહ, %&�ત, સÐણીય (�ૃYયો 7:52) ને હYયાના દોષી �હ4ર કરનારાઓએ vYૃ0 ુ

પા�યા. તમારા િવચારો: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. �ુ ંચાલી ર�ુ ંહs ુ ંતે 0uુ �ુ ંહs ુ?ં સીનાગોગના સpયો, વડ�લો અને કાયદાના િશTકો અને �તેફનની 

િવlુu r 0uુ ચાલી ર�ુ ંહs ુ ંતે 0uુ �ુ ંહs ુ?ં Zે6રતોના ં�ૃYયો 7:51 vજુબ આ vÑુો �ુ ંહતો? "તમે __ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



56 

 

�ટ�ફન "પિવQ આYમાથી ભર�રૂ" જો0ુ ંઅને જો0ુ ં___________________________________ 

પિવQ આYમાથી ભર�રૂ eવન �ુએ છે અને તેન ેeવતા ભગવાન બનવા માટ4 ઓળખ ેછે પિવQ 

આYમા Zિતકાર કર4લો eવન આYમા માટ4 vતૃ છે ________________________ (2 કોર/થી 3: 6) 

આપે છે! યોહાન 6: 63-65 વાચંો �લોક 63 લખો: ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

	�;: 
1. �ુ ંતે મારા િવષે એ�ુ ંકહ4વાશે ક4 �ુ ંસખત ન³ અને અિવ>ા$ ુIદય અને કાનથી હઠ�લા �?ં �ુ ંતે 

એમ કહ4વાશે ક4 �ુ ંહમેંશા પિવQ આYમાનો િવરોધ કlંુ �?ં અથવા, તે મને એમ કહ4વામા ંઆવે છે ક4 

મF મારામા ંરહ4વા માટ4 તેમcુ ં�વાગત ક0ુ= છે અને તેણ ેમારા Iદયને માર� સાથે પોતાની ર�તે 

રાખવાની �વી�ૃિત આપી છે? �ુ ં�ુ ંક�ુ?ં _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આYમા મારા પર �uા રાખે છે અને મને મારા Z� ુઅને ઉuારક તર�ક4 ઈ$મુા ંિવ>ાસ કર4 છે. માર� 

સાTીનો િવરોધ કય¬ હતો અને vખૂ= તર�ક4 અવગÂયો હોવા છતા ંપણ ªયાર4 તેની આYમાએ મને 

અ�ય લોકોની સાTી આપવાની સ¨ા આપી છે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

�#�)�: Zે6રતોના ંઅ\યાયની પહ4લી �લોકમા ં8 આપણને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 યjશાલેમમા ં

_____________________ અને ______________________________ અને ___________________ અને 

_______________________ દર�યાન એક મહાન ______________________ ભાગંી હતી. Zે6રતોના ં�ૃYયો 

1: 8 મા ંઈ$નુા શGદો યાદ કરો. તેના સાTીઓ હવે તેમની પહfચ અને યjશાલેમથી Zભાિવત TેQમા ં

િવ�તરણ કર� ર}ા હતા. Zે6રતોના ં�ૃYયો 8: 4 મા ંઆપણને r લોકો વેરિવખેર થઈ ગયા હતા તે િવશે કંઈક 

કહ4વામા ંઆવે છે: 
 

આ પાઠમા ંઅમે 6ફ%લપ નામના માણસ સાથે પ6ર%ચત થઈ�ુ.ં આ 6ફ%લપ ઈ$નુા બાર િશ�યોમાનંો એક 

નથી, પરંs ુસાત ડ4કો�સમાનંા એક છે (Zે6રતોના ં�ૃYયો 6: 5) r િવધવાઓને ખોરાકની દ¾ િનક િવતરણ સાથે 

Zેર4 છે (Zે6રતોના ં�ૃYયો 6: 1). તેઓ __________ _____________ ____________________________, 

____________________________________________ અને _____________________ હોવાcુ ંમનાય છે       

(અિધિનયમો 6: 3). 
 

 

56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 8: 4-8. 
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к5��: 
1. વેરિવખેર કરનારાઓમાનંો એક ___________________________________________ હતો. તેમણે 

_______________________ મા ંએક નગર નીચે ગયા. આ Zદ4શને તમાર� બાઇબલની પાછળના 

ભાગમા ંનકશા પર શોધો તમે યાદ કર� શકો છો ક4 સમjન ગાલીલની વoચે ઉ¨ર તરફ ઇઝરાયલ 

અને ય�દુાથી દ%Tણમા ંઆવેnુ ંહs ુ.ં સમjન શહ4રના નામ િવશે અમને જણાવવામા ંઆ�0ુ ંનથી, 

ªયા ં6ફ%લપ હતો. યાદ રાખો ક4 ઈ$એુ ક�ુ ંહs ુ ંક4 તેના સાTીઓ યjશાલેમમા ંશj થશે અને પછ� 

સમjન (Zે6રતોના ં�ૃYયો 1: 8).  

2. સમjનમા ં�ુ ંક0ુ� 6ફ%લપ? (�લોક 5)? _________________________________________________ 

સમjનમા ં6ફ%લપ ગો�પેલની �હ4ર �હ4રાત કર4 છે અમને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તે એક શહ4રમા ંહતો 

અને ભીડ લોકોએ તેમને %&�ત, મસીહ િવષે �હ4ર કયા= હતા. 

3. પ%લ�તીઓએ 6ફ%લપને �ુ ંક�ુ ંઅને �ુ ંક0ુ� તે લોકોની Zિત6Pયા �ુ ંહતી (�લોક 6)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. તેમણે �ુ ંક0ુ� ચમYકા6રક %ચ»ો બે  હતા (�લોક 7)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

5. શGદ અને ઉપચાર માટ4 લોકોનો �ુ ંZિતભાવ હતો (�લોક 8)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� R 

 

	>��� : િસમોન નામના માણસ િવશે અમને Zે6રતોના ં�ૃYયો 8: 9-13 મા ંકહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે. િસમોન 

�¡ુગરો અથવા �¡ુને Zે1ટ�સ કર4 છે અને બધા લોકોને આ�ય= પમાડ4 છે rથી લોકો માનતા ક4 તે "મહાન 

શy1ત તર�ક4 ઓળખાય છે તેવી દ¾વી શy1ત છે." લોકો તેમના અcસુરતા ર}ા કારણ ક4 તેઓ તેમના �¡ુથી 

Zભાિવત થયા હતા. તેમ છતા,ં 6ફ%લપ આ�યા હતા, rણ ેઈ>રના રાªયના $વુાતા= અને ઈ$ ુ%&�તના 

નામનો Zચાર કય¬ હતો. લોકો તેને માનતા હતા અને બા��ત�મા પા�યા હતા. અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 

િસમોન પણ માનતો હતો અને બા��ત�મા પા�યો હતો. તેમણે મહાન %ચ»ો અને ચમYકાર તેમણે જો0ુ ં�ારા 

આ�ય= હતી. આપણ ેપછ�ના Zકરણમા ંિસમોનને �ણવા મ¢0ુ ંક4 તેમણે �ુ ંક0ુ� અને પૈસા આ�યા તે માટ4 

તેમને આYમા આપવાની શy1ત આપી શક4, rના પર તેમણે પોતાના હાથ vhૂા. પીટર અને યોહાન 

યjશાલેમથી સમjન આ�યા હતા. પીટર િસમોનને �ુ ંક�ુ ં(છદંો 20-23)? 
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1. કલમ 20: ________________________________________________________________ 

2. કલમ 21: ________________________________________________________________ 

3. કલમ 22: ________________________________________________________________ 

4. કલમ 23: ________________________________________________________________ 

િસમોનનો Zિતભાવ �ુ ંહતો (�લોક 24)? ____________________________________________________ 

 

 

�?�@,A,: 
1. િસમોન સાથે �ુ ંચાલી ર�ુ ંહs ુ ંતે સમªયા િવના અમે આગળ વધવાનો ZયYન કરતા નથી. 

િસમોન �¡ુટોણા Zે]1ટસ. તેમણે પોતાના માટ4 નામ બનાવવા માટ4 મેલીિવધા અને �¡ુનો 

ઉપયોગ કય¬. તેમણે ગવ= હતો ક4 તે કોઈ મહાન �યy1ત હતા. તેમણે લોકોના વખાણ કયા=, rમણે 

તેમને તેમcુ ં\યાન આ�0ુ ંઅને ક�ુ,ં "આ માણસ એ મહાન શy1ત તર�ક4 ઓળખાય છે તે દ¾વી 

શy1ત છે." 6ફ%લપ તેમના ગામમા ં$વુાતા= Zચાર કર�ને અને ઘણા ચમYકા6રક સકં4તો ર�ૂ કયા= પછ� 

તે દંડ કર� ર}ો હતો. િસમોનનો ઉÑેશ 6ફ%લ�સ અને પીટરને આપવામા ંઆવેલી સ¨ાઓને તેની 

0yુ1તઓના તારવેલામા ંઉમેરવાનો હતો અને પીટરને કોઈ અિનિ�ત �]�ટએ ક�ુ ંક4 તે પૈસાના 

બદલામા ંભેટ મેળવવા માગે છે. પીટર િસમોન ¼બૂ ભાર�વૂ=ક કહ4 છે ક4 ભગવાનની ભેટ ખર�દ� 

શકાતી નથી. પીટર સમ�વે છે ક4 િસમોનના Iદયની સમ�યા છે. તેcુ ંIદય ભગવાન પહ4લા ંયો_ય 

ન હs ુ.ં પછ� તેમણે તેમને પ�તાવો કરવા ક�ુ.ં 

2. �¡ુગરો અને �¡ુ સાથે તમારા અcભુવ �ુ ંછે? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પીટર પણ િસમોન સાથે કઠોર હતી? પીટર અને ·હોન હાથ નાખવાની વાત ક4વી ર�તે કરતા હતા?  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

4. િસમોનના પ6રZેÉયમા ંતેમણે હાથ પર vકૂવાને ક4વી ર�તે મા�0ુ?ં __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

х+N� �J: પિવQ આYમા અને 9ાનથી ભર4લા eવનમા ં�¡ુટોણાની Zથા ક4વી છે? _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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 M�! 
 

 

�#�)� 

 

"�ઓ!" �ુ ંએક નાcુ ંપણ શy1તશાળ� શGદ! સમJ ¡ુિનયામા ં�ઓ િશ�યો બનાવો. ગાઝાથી દ%Tણ તરફ 

�ઓ �ઓ અને રથ જોડાવા �g4ટ નામના શેર�મા ં�ઓ �ઓ, તે મારો પસદં કર4લ સાધન છે. �ઓ! 

ઈ$એુ પોતાના િશ�યોને ક�ુ ંહs ુ ંક4, "rમ િપતાએ મને મોકVયો છે, તોપણ �ુ ંતમને મોકnુ ં�.ં" તેમણ ેઉમે0ુ� 

હs ુ ંક4, "હવે �ઓ!" 

 

અમાર� સfપણીઓ અને vસુાફર� સમાન બની �ય છે. ઈ$ ુિશ�યોને મોકલવા માટ4 મોકVયા હતા, ર�તામા ં

લોકોને મળવા - rમ ક4 ªયાર4 તેઓ યર�ખોથી પસાર થઈ ર}ા હતા, અથવા ªયાર4 તે સામા6રયામાથંી 

પસાર થતો હતો અને તે બધા માટ4 તારણ લાવવા માટ4 તેમનો પસદં કર4લો સાધન બ�યો હતો. 
 

આ પાઠ �ારા તમે r ર�તે કામ કરો છો તે તમારા eવન માટ4 તેનો અથ= �ુ ંથાય છે તે પણ તમને કહ4 છે, 

"�ઓ!" �ુ ંમારા શેફડ=ની અવાજ સાભંળ� ર}ો � ંઅને સાથે જવાબ આપતો �,ં "�ુ ંઅહ/ �!ં મને મોકલ! 

મને મોકલ!"? તક માટ4 ય�દુાને કોઈકને કને1ટ કરવા માટ4 6ફ%લપ રથને આભાર� છે. �યઢંળ તેના માગ= પર 

¼શુ હતો કારણ ક4 તે ઈ>રના માફ થયા ંબાળક હતા. અને શાઊલ તેના ¡ૃ]�ટએ jપાતં6રત થ0ુ,ં અને "ગો" 

ને સf�0ુ,ં અના�યા �ારા ભગવાનની કોલના જવાબમા.ં 
 

ªયાર4 તમે અpયાસ કરો છો, Yયાર4 તમાર� શેફડ=ની અવાજ સાભંળો અને સાભંળો, ªયાર4 તે કહ4 છે ક4, "rમ 

િપતાએ મને મોકVયો છે, તો પણ �ુ ંતમને મોકnુ ં�.ં" 
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56�7�: Zે6રતોના ંવાચંો �ૃYયો 8: 26-40. 
 

к5��: 
1. 6ફ%લપની બીe સfપણી hા ંહતી (�લોક 26)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 6ફ%લપ મોકલવામા ંઆ�યો હતો. તેમણે ભગવાન એક દ4વ¡ૂત �ારા કહ4વામા ંઆ�0ુ ંહs ુ!ં તેથી, 

તેમણે શjઆત કર�. 6ફ%લપ પાલન કરતા હતા. યjશાલેમથી ગાઝા $ધુીનો Zવાસ આશર4 50 

માઇલ હતો. 6ફ%લપ કોણ મ¢યા (�લોક 27)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અમે આ માણસ હતો, r એક જ_યાએ લાબંી વણ=ન આપવામા ંઆવે છે આ માણસ hા ંહતો? 

________________________________________________ 6ફ%લપને મ¢યા Yયાર4 તે �ુ ંકર� ર}ો 

હતો? _________________________________________________________________________ 

આ માણસ ઈ>ર4 ભયભીત નૈસ%ગÒક ઉમરાવો હતો. 

4. ફર�થી, 6ફ%લપ મોકલવામા ંઆ�યો હતો. આYમાએ 6ફ%લપને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 29)? “______________ 

_____________________________________________________________________________” 

5. પછ� 6ફ%લપ ________________________ રથ અને __________________ માણસ ___________ 

Zબોધક વાચંન. 

6. 6ફ%લપએ તેમને �ુ ંક�ુ ં(�લોક 30)? _________________________________________________ 

7. અને ઇિથયોપીયનએ જવાબ આ�યો (�લોક 31): ____________________________________ 

8. તેથી તેમણ ે6ફ%લપને તેના રથમા ંઆવવા અને તેની સાથે બેસીને (�લોક 31) આમQંણ આ�0ુ.ં 

માણસ �ુ ંવાચંતો હતો (�લોક 32-33)? તે hા ંમળ�? (Pોસ સદંભ= અથવા શh Óટનોટ �ુઓ.) 

________________________________________________________________________ 

9. પછ� તેણે 6ફ%લપને ક�ુ,ં “ _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________” 

10. ય�દુા િવષે 6ફ%લપે માણસને ક4વી ર�તે શીખ�0ુ?ં (�લોક 35) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11. rમ rમ તેઓ Zવાસ કર4 છે તેમ તેમ તેઓ ક4ટલાક ______________________ પર આ�યા હતા. 

માણસ �ુ ં�છેૂ છે (�લોક 37)? ______________________________________________________ 

12. તેમણે આદ4શ આ�યો ક4 રથ બધં થઈ જશે અને તે અને 6ફ%લપ __________________ અને 6ફ%લપ 

________________________ તેમને  તેમને નીચે ગયા (�લોક 38). 

13. અમે મા ં6ફ%લપ િવશે �ુ ંકહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે �લોક 39? ___________________________________ 

14. આ �યઢંળ ___________________________ તેના માગ= પર ગયા. સમjન શહ4રમા ં6ફ%લપના 

મQંાલયમા ંલોકોના Zિતભાવને યાદ કરો (�લોક 8). Yયા ંમહાન હs ુ ં______________________ 

15. 6ફ%લપ એઝોટસ (અ�દોદ) મા ંદ4ખાયો, r 6કનાર4 �પાન અને ગાઝા વoચે અડધા ભાગનો ભાગ છે. 

�લોક 40 મા ંઆપણને કહ4વામા ંઆવે છે ક4 "rમ rમ તે પસાર થ0ુ ંતેમ તેમ તે ____________  

ને Zચાર કય¬." ____________________________________________________________ 

16. Zે6રતોના ંમા ં6ફ%લપ ઇવાનr%લ�ટ િવશે વ� ુશીખી�ુ ં�ૃYયો 21: 8-9? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

#�9:(ш : 6ફ%લપ મોકલવામા ંઆ�યો છે અને તે �ય છે. તે એક ગાયકનો હતો તે ખર4ખર ¼બૂ જ 

કહ4વામા ંઆવsુ ંન હs ુ ંક4 તે યjશાલેમથી ગાઝા $ધુી ચાલતા ર�તા પર દ%Tણ તરફ જવાcુ ંહs ુ.ં તેથી, 

તેમણે આ9ાકાર� શj કર� (�લોક 27). પછ� એક રસZદ શGદસvહૂ આવે છે, "અને તેના માગº ..." કોઈ 

પણ મદદ કર� શકતા નથી, પણ અમે આ�ય= પામીએ છ�એ ક4 ªયાર4 આપણ ેઆપણા માગ= પર છ�એ Yયાર4 

ભગવાન આપણા માટ4 ક4ટલા ંવખત કાય= કર4 છે. 6ફ%લપ માનતો હતો ક4 તે ભગવાન �ારા મોકલવામા ં

આ�યો હતો. તેને િવ>ાસ કરવામા ંઆ�યો હતો ક4 તેન ેઈ$નુા સાTી આપવા માટ4 તેમને આપવામા ંઆવેલી 

તકો માટ4 િનઃશકંપણે તેમને ચેતવણી આપવામા ંઆવી હતી. 

	�;: 
1. rમ �ુ ંમાlંુ eવન િવચાlંુ �,ં �ુ ં�ુ ંજ/દગીને માc ુ� ંક4 �ુ ંભગવાન �ારા મોકલવામા ંઆ�યો �?ં �ુ ં

�ુ ંદરરોજ તકો શોધી શ�ંુ � ંªયાર4 �ુ ંકોઈના "રથ" સાથે બેસે અને %&�ત ઈ$મુા ંતેમના માટ4 

ભગવાનનો મહાન Zેમ બોલી શ�ંુ? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. �ુ ં�ુ ંસમયની મ�ૂંર� આ�ુ ં� ંકારણ ક4 �ુ ં6દવસના ચાલતા કામકાજના 6દવસો દરિમયાન, બેઠકોમા ં

હાજર� આ�ુ ં�,ં સાથી કાય=કરો, બાળકો અને પ6રવારના સpયો સાથે વાત કlંુ � ં- ઈ$ ુિવષે વાત 

કlંુ � ંઅથવા મારો eવન આમ કરવાથી દબાણ હ4ઠળ છે. -અને કર4 છે- તે રો²જ7દા rણે એક 

6દવસમા ંકોઈ પણ ર�તે �ણૂ= કર� શકાય છે તે કરતા ંવ� ુહ�તગત કર� છે? �વjપે તે મારા માટ4 

"મારા માગ= પર" �ુ ંશj કર4 છે તે 6દશામા ંમને "મારા માગ= પર" સાભંળવાની મ�ૂંર� આપવાની 

જjર છે. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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�?�@,A,: 

અvકુ %બ7¡ુએ, 6ફ%લપ �ણતા હતા ક4 તે �યઢંળના રથને મોકલવામા ંઆ�યો હતો ªયા ંતે 6દવસની ર�ત 

Zમાણે મોટ4થી વાચંતા હતા. અમને કહ4વામા ંઆ�0ુ ંછે ક4 તે રથ $ધુી ચાલી ર}ો હતો અને યશાયાહ 53 

થી વાચંતો માણસ સાભં¢યો હતો. 6ફ%લપ તેન ે�છેૂ છે, "તમે r વાચંી ર}ા છો તે તમે સમજો છો?" 6ફ%લપ 

આ માણસને આ માણસને જોડવામા ંમદદ કરવા માટ4 આsરુ અને ઉYસાહ� હતો ઈ$ ુતે તેના રથમા ંમાણસ 

સાથે બેસીને તૈયાર હતો. 
 

	�;: 
 

1. કVપના કરો ક4 6ફ%લપની બાળપણની ઇoછા ઈ$નેુ આ માણસ સાથે વહmચવા અને તેને યશાયાહ 53 

ની વાતો સમજવા મદદ કર4 છે. �ુ ંતેમના "રથ" મા ંકોઈની સાથે ક4વી ર�તે બે$ુ ં� ંઅને ઈ$ ુિવષે 

વાત કlંુ �?ં માર� પાસે િવ>મા ં�ે�ઠ સમાચાર છે. �ુ ંકોણ કહ� શ�ંુ? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. 6ફ%લપ �છેૂ છે, "તમે r વાચંી ર}ા છો તે તમે સમજો છો?" એક મહાન Z�! �ુ ંતમે કોઈ બાળકને 

એક બાઇબલ કથા વાચંીને �છૂµુ ંછે, "તમે r વાચંી ર}ા છો તે તમે સમજો છો?" �ુ ંતમે એક િમQ, 

એક સહકમ�ને, એક િવ�ાથ�ને �છૂµુ ંછે, "તમે �ુ ંવાચંી ર}ા છો તે તમે સમજો છો?" ભગવાન, મને 

આsરુ, બોVડ, અને તમારા આYમાને અ�ય લોકો સાથે લાવવા માટ4 ઉપલGધ છે ક4 r મળ�ને અમે 

તમારા શGદની આપણી સમજણમા ંવધારો કર� શક�એ છ�એ. ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

#�9:(ш : પછ� અમે 35 �લોક મા ંકહ4વામા ંઆવે છે ક4 6ફ%લપ ]�P�ચર ¼બૂ માગ= સાથે શj થ0ુ ંક4 

માણસ અpયાસ કય¬ હતો અને તેને ઈ$ ુિવશે $વુાતા= જણા�0ુ ંહs ુ ંતેમણે શj ક0ુ� હs ુ ંªયા ંમાણસ હતો. 

6ફ%લપ તેને �થાનાતં6રત કરવાની કોિશશ ન કર� શhો, ªયા ંતેમણે િવચા0ુ= ક4 ન�ુસંક જjર� છે, પણ 6ફ%લપ 

તે માણસને �વીકાર� લીધો અને તે સમયે તેને ઈ$ ુસાથે જોડાવા માટ4 શjઆત કર�. 
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	�;: 
1. rલની 6દવાલો �ારા ઈ>રની �ૃપા તોડ4 છે. તેમના Jસે હઠ�લા Iદયને Zકાિશત કર4 છે r 

�તૂકાળના ંઅcભુવો અને સબંધંોમા ંઅટવાઇ છે. તેમની �ૃપા િતર�કાર, કડવાશ, શકંા અને 

તકરારમા ંZસર4 છે. �ુ ંક4વી ર�તે અ�ય લોકો સાથે વાતચીત કlંુ � ંક4 ભગવાનની �ૃપા એ છે ક4 

તેઓ hા ંછે? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. આr કોઈના માટ4 Zેમને લઈને અને ªયા ંતેઓ તેમના Zવાસમા ંછે તે �વીકાર4 છે? ___________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

�
9:(ш : વાતા=ના dતમા ંઅમે �લોક 39b મા ંવાoં0ુ ંછે ક4 �યઢંળ તેના માગ= પર આનદં માÂયો હતો. 

6ફ%લપ "તેમના માગ= પર" �યઢંળ મ¢યા હતા. હવે તે �યઢંળ "તેમના માગ= પર છે." એક માણસ rણ ેતેને 

ઘર4 લા�યો, ઇથોિપયાને પાછો લઈને "તેના માગ= પર" ભગવાનને લા�યા હશે. તે 6દવસે તેcુ ંeવન. તે હવે 

ઇિથયોપીયન �યઢંળને સમાન સરસામાન સાથે મોકલે છે. અમને એ પણ કહ4વામા ંઆવે છે ક4 તે ¼શુ છે! r 

મહાન આનદં અcભુવે છે તે મદદ કર� શકsુ ંનથી, પણ r જોવામા ંઆ�0ુ ંઅને સાભં¢0ુ ંછે તે બોલી શક4 છે 

(Zે6રતોના ં�ૃYયો 4:20). નfધ: ઇિતહાસ આપણને કહ4 છે ક4 %&�તી ઇિથયોિપયા $ધુી પહfચે છે અને એક 

ચચ= ¼બૂ શjઆતમા ંશj કરવામા ંઆવી હતી ઘણા માને છે ક4 ચચ= �ારા શj થયેલા આ માણસ �ારા ઘર4 

પાછા આપેલા સાTીને કારણે તે આ�ુ ંહs ુ.ં ભગવાન જબરદ�ત વ�sઓુ શj કરવા માટ4 પણ એક �યy1ત 

ઉપયોગ કર� શકો છો 
 

અરe: વલણ તપાસ માટ4 સમય છે: આનદંનો મારો અ%ભગમ ક4વી છે? �ુ ં�ુ ંમારા 6દવસોમા ંઆનદં 

અcભુ�ુ ં�?ં હ4 Z�,ુ આભારિવિધ અને �sિુતના ંગીતોથી માlંુ Iદય ભર� દો! ______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� = 

 

પ6રચય: બાઇબલમા ંસૌથી વ� ુનાટ¶ાYમક jપાતંર પૈક� એક, શાઉલ નામના માણસને થાય છે. અમે Zથમ 

કાયદાઓ મા ંતેમના િવશે વાoં0ુ ં7. કલમ 58 અમને કહ4 છે ક4 r લોકો �તેફન પkથરમારો 

______________________ નામના 0વુાન માણસ પગ તેમના કપડા ંના�યો. તેમણે �ટ�ફનના vYૃ0નુી 

સાTી અને અ\યાય 8: 1 કહ4 છે ક4 શાઉલ તેના _____________________ ના ___________________. 
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પછ� Zે6રતોના ં�ૃYયો 8: 1, 3 મા ંઆપણ ેચચ= િવlુu ફાટ� નીકળેલા મહાન સતાવણી િવશે શીખી શક�એ. 

થતા સતાવણીcુ ંવણ=ન કરો _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Zે6રતોના ં�ૃYયો 9 $ધુી શાઊલ િવશે વ� ુકંઈ કહ4વામા ંઆ�0ુ ંનથી. 
 

 

56�7�: Zે6રતોના ં�ૃYયો 9: 1-19ના વાચંો તેના jપાતંરના વધારાના સદંભ¬ અિધિનયમ 22: 3-16 અને 

Zે6રતોના ંમા ંનfધાયા છે �ૃYયો 26: 9-18. 
 

к5��: 
1. શાઉલ ભગવાન િશ�યો સામે ઈરાદા�વૂ=ક કામ કરતા હતા. આપણ ેતેના િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે   

(�લોક 1)? _____________________________________________________________________  

2. તેમણે Zvખુ યાજક પાસેથી �ુ ંZા�ત ક0ુ� (�લોક 2)? ___________________________________ 

અને, હ4s ુ�ુ ંછે? _________________________________________________________________ 

3. શાઊલ દમા�કસ  $ધુી �ુ ંથ0ુ ં(�લોક 3)? ____________________________________________ 

4. આપણે �ણતા નથી ક4 તેના ઘોડ4 તેને ફmક� દ�ધો છે પણ આપણે �ણીએ છ�એ ક4 તે ___________ 

અને તેણે _______________ ને ક�ુ,ં ________________________________________________ 

5. શાઊલનો Zિતભાવ �ુ ંહતો (�લોક 5)? _______________________________________________ 

અને જવાબ �ુ ંહતો? _____________________________________________________________ 

6. તેમણે �ુ ંકર�ુ ંઆદ4શ હતો (�લોક 6)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. શાઊલના vસુાફર� સાથીઓ  ની Zિત6Pયા �ુ ંહતી (�લોક 7)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. શાઉલ જમીન પરથી ઊઠો Yયાર4 તે કઈ y�થિત હતી (�લોક 8)? ___________________________ 

9. તેમના સાથીઓએ "તેન ેહાથથી દોયા=" અને તેન ેલઈ ગયા ____________________________ 

10. અમે આગામી Qણ 6દવસ  િવશે �ુ ંકહ4વા0ુ ંછે (9 મી �લોક)? _____________________________ 

11. �લોક 10 મા ંઆપણે િશ�ય, અના�યાને ર�ૂ કર�એ છ�એ. ભગવાન એક �]�ટ તેન ેઆ�યા; ªયા ં

અના�યા મોકલવામા ંઆ�યો હતો (�લોક 11)? _________________________________________ 

તે કોણ �છૂશે? __________________________________________________________________ 

તેમણે �ુ ંકર�ુ ંહs ુ?ં ______________________________________________________________ 

12. અના�યા પાસે �ુ ંકર�ુ ંતે dગે સમ�યા છે (છદંો 13-14): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 
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13. Z� ુકહ4 છે ક4 તે �ય છે! ઈ>ર4 તેમને શાઊલ િવષે �ુ ંક�ુ ંછે (છદંો 15-16)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. અના�યાcુ ંપાલન કરતા હતા અને શાઊલ ªયા ંહતા તે ગયા હતા. તેમણે તેમના પર તેમના હાથ 

vકૂ� (�લોક 17). 

 એ. અના�યા કોણ કહ4 છે તેને મોકVયો છે? ___________________________________________ 

 બી. શા માટ4 મોકલવામા ંઆ�યો હતો? 

i. ________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________ 

15. આગળ �ુ ંથાય છે (છદંો 18-19)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી. ___________________________________________________________________ 

 

 

�?�@,A,: 
1. શાઉલના jપાતંરની આ વાતા= પર તમે \યાન આપો છો, તમારા મનમા ંક4ટલાકં તાYકા%લક િવચારો 

આવે છે? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. કVપના કરવી અઘર� છે ક4 ભગવાન તેની સામે એક vતૃ સેટના eવનમા ં�ુ ંકર� શક4 છે. શાઊલની 

વાતા= તે rવી છે તેમણે ¼નૂી ધમક�ઓ >ાસ, ભગવાન નામ પર કહ4વાય r બધા ધરપકડ સ¨ા 

સાથે vસુાફર�, અને ચચ= નાશ કરવા માટ4 નt� કરવામા ંઆ�0ુ ંહs ુ.ં તે અિતશય શy1તશાળ� અને 

હ�ુ $ધુી �વગ=ની સામાચારોથી Zકાશમા ંઆવે છે અને તે પોતાની �તને જમીન પર ઢાકં� દ4 છે 

અને અવાજ સાભંળે છે r ફ1ત �છેૂ છે, "શાઉલ, sુ ંશા માટ4 મને સતાવે છે?" Yયાર4 શાઉલ પાસે 

આ�યો અને તેને ક�ુ ંક4 ªયાર4 તેણે સતાવણી કર� Yયાર4 ભગવાન લોકો, તેમના ચચ=, તેમણે તેને 

સતાવણી કરવામા ંઆવી હતી અને, ભગવાનએ તેમને �છૂµુ ંક4 શા માટ4 

3. આગળ આદ4શ આ�યો ... તેમને ઊઠ�ને દમા�કસ ગયા. હવે શાઊલના eવનનો હવાલો કોણ હતો? 

કાયદાના સા³ાªય સાથે શહ4રમા ંZવેશવાને બદલ,ે તે ભગવાનની �ૃપાથી ન³ થયો. તે કંઇ જોઈ 

શકતો નથી. તે એવા લોકો પર સ�ંણૂ=પણે આધાર રાખે છે ક4 rઓ અવા�તિવક હતા. તેથી, તેઓ 

તેને હાથ �ારા દોર�. તેઓ સ�ંણૂ=પણે િનબ=ળ હતા અને તેમને દોર� ગયા હતા. હા�મ Z�: �ુ ંમને 

hાર4ય લાચાર મળ� ગયો છે? �ુ ંમને hાર4ય તે આિ�ત મ¢0ુ ંછે? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4. તે જ સમયે દમ�કમા ંરહ4લા એક માણસ અના�યા નામનો માણસ હતો, r ઈ$નુો િશ�ય હતો. એક 

કદાચ એ�ુ ંઅcમુાન કરશે ક4 તે ªયાર4 પોતાના �વયનંા �યવસાયને \યાનમા ંરાખતા હતા Yયાર4 

ભગવાન તેમને �]�ટમા ંઆ�યા હતા. ફર� એકવાર આપણે "ગો!" એ નાનો શGદ વાચંીએ છ�એ, 

અના�યાને ભગવાન �ારા શાઊલમા ંમોકલવામા ંઆ�યા હતા. તેમના પ6રZેÉયમા ંક4 r પોતે જ 

ધરપકડ કરવામા ંઆવે તેટલો મોકVયો હતો. કોઈ તેને તપાસવા માટ4 દોષ આપી શકતો નથી ક4 �ુ ં

ભગવાન ખર4ખર તેન ેકરવા માટ4 �છેૂ છે. અને દ4વે તેન ેશGદથી તેને ખાતર� આપી, "�વ!" પછ� 

તે અના�યાને શાઉલને કહ4 છે ક4 તે શાઉલની પાસે છે, r ય�દૂ�ઓ અને %બનય�દુ�ઓને તેમcુ ંનામ 

લઈને, તેમના રા�ઓને પણ આપવામા ંઆ�0ુ ંહs ુ.ં શાઊલે તેના નામ માટ4 ક4ટલી તકલીફો સહન 

કરવી જોઈએ તે dગ ેતે બતાવવાની તૈયાર�મા ંહs ુ.ં અના�યા ગયા અને શાઉલને ક�ુ ંક4 Z�એુ 

તેને મોકVયો છે rથી તે પાછો જોઈ શક4 અને પિવQ આYમાથી ભર�રૂ થઈ શક4. 
 

 

	�;: 
1. કદાચ તમે એક છો, અથવા કોઈકને �ણો છો, r આ\યા²Yમક ર�તે dધ છે અને r લોકો ઈ$cુુ ં

નામ લઈ ર}ા છે તેમને સતાવવાcુ ંનt� ક0ુ� છે. rમ તમે ઈ$નેુ સાભં¢યા છે તેમ તમારા મનમા ં

�ુ ંથઈ ર�ુ ંછે, "_________________, શા માટ4 મને સતા�યા છે?" __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન તમારા eવનમા ં�ુ ંલાવશે અને આ\યા²Yમક Àખોથી ઈ>રની વ�sઓુ જોઈ શકશે? 

______________________________________________________________________________ 

3. અના�યાને મોકલવામા ંઆ�યો હતો rથી શાઉલ પિવQ આYમાથી ભર�રૂ થશે. આYમા ભગવાનના 

શGદ �ારા આવે છે, r લખાયેલ અને બોલાતી શGદ બનેં �ારા થાય છે. આYમા આવે છે અને અમને 

પોતે ભર4 છે. ભગવાનને તેના શGદ અને તેમના લોકો �ારા આવવા માટ4 કહો ક4 તમે આ\યા²Yમક 

¡ૃ]�ટ ધરાવનાર �યy1ત હોઈ શકો છો અને તેમના પિવQ આYમાથી ભર� શકો છો._____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

��� G 

 

F
?�A� F
��: અમે આગળ વધતા પહ4લા ંતમને  વાચંવા માટ4 ZોYસા6હત કરવામા ંઆવે છે 2 કોર/થી 

11: 21 બી -29. 
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1. છદંો 22-23 અ: પૌલ (શાઊલ) કહ4 છે ક4 તે કોણ છે? 

એ. ____________________________________________ 

બી. ____________________________________________ 

સી. ____________________________________________ 

ડ�. ____________________________________________ 

2. છદંો 23 બી -25: પાઊલ ે�ુ ંક�ુ ંક4 તે $વુાતા=ના ખાતર ટક� ર}ો છે? 

એ. ____________________________________________ 

બી. ____________________________________________ 

સી. ____________________________________________ 

ડ�. ____________________________________________ 

ઈ. ____________________________________________ 

એફ. ___________________________________________ 

3. �લોક 25 બી -29: આપણ ેપાઊલ અને તેના જોખમો અને ¡ુઃખો િવશે r શી�યા છે, તે �ુ ંછે? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 6D: Z�એુ Zે6રતોના ં�ૃYયો 9:16 મા ંઅના�યાને ક�ુ ંક4 શાઉલ તેના નામ માટ4 ઘ�ુ ંસહન કરશે. 2 

કોર/થી 11 મા ંઅમને ક4ટલાક પીડાઓનો સામનો કરવો પડો હતો. શાઊલ, r પાઊલ તર�ક4 �ણીતો બ�યો 

હતો, તેણે તેના પર સહન કર�ુ ંપડÌુ ંહs ુ,ં કારણ ક4 તેન ેસહન કર�ુ ંપડÌુ ંહs ુ,ં પરંs ુઆ સતાવણી, કઠોરતા 

અને એક દ4હમા ંકાટંાનો કાટંો પણ બોVયો r તેને પીડા આપતો હતો (2 કોર/થી 12: 7) તેનામા ંકામ પર 

ઈ>રની શy1ત છે. કલમ 9 મા ંભગવાનએ તેમને �ુ ંક�ુ ંતે લખો? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. પૉલનો Zિતભાવ �ુ ંછે (છદંો 9-બી -10)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. તમારા મેમર� લાઇÄેર�મા ં�લોક 9 એ vકૂવા માટ4 ખાતર� કરો. ઇ�ડ41સ કાડ= પર �લોક લખો, rથી 

તમને યાદ આવે ક4 પાઊલની rમ આપણ ેપણ નબળા અને નબળા ંપ6રy�થિતઓમા ં¼શુીથી 

આનદં કર� શક�એ છ�એ, પછ� અમે મજ�તૂ છ�એ! 
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���� �: હ4 Z�,ુ hાર4ક મને લાગ ેછે ક4 શાઉલ, તમાર� સામે લડવા આsરુ છે. મારા Zિતકાર Tમા. માર� 

હઠ�લા તોડ� નાખો અને મને તમારા Zેમાળ હિથયારોમા ંલાવો. મને મજ�તૂી થી પકડો. િવ>ાસમા ંઅડગ 

રહો ક4 r તમાર� Àત6રક આYમાએ મારામા ંઉYપ� કર� છે. હ4 Z� ુઈ$,ુ તમે ªયા ંપણ મને મોકલો છો Yયા ં

જ �ુ ં¼શુીથી, ¼શુીથી અને આsરુતાથી તમારા Zેમને વહmચવા જઈશ. _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

,�D: આ એકમ માતાનો ભગવાન આYમા, અમાર� પાવર-ભાગ 1 શાઊલ jપાતંર સાથે dત થાય છે. તેન ે

ભગવાન �ારા તેમના પસદં કર4લા સાધન તર�ક4 ભગવાન �ારા ઓળખાતા અ�ય રા�gો, રા�ઓ અને 

ઇઝરાયલમા ંબાળકો તર�ક4 બોલાવવામા ંઆવે છે. તેમણે ગો�પેલ ખાતર સતાવણી સહન કરશે અમે ભાગ 1 

ના િન�કષ= પર આ�યા છ�એ. તમને આગળ વધવા અને શj કરવા માટ4 ZોYસા6હત કરવામા ંઆવે છે 

ઈ>રના Zેમ, આપ�ુ ંeવન - ભાગ 2! 
 


