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બધા હકો અમાર� પાસે રાખલેા છે. કોઈ સમીDક( સમીDાની સEંDFત કલમોનો ઉHલખે કરતા,ં આ J�ુતકના 

કોઈ ભાગને લેખકની પરવાનગી િવના JનુઃઉMપા1દત કર� શકાય છે; લેખકની લેEખત પરવાનગી િવના આ 

J�ુતકનો કોઈ પણ ભાગ Jનુઃ$ાFત, Jનુઃ$ાNFત િસ�ટમમા ંસOં1હત અથવા યાિં?ક ફોટોકોપી, ર(કો1ડQગ 

અથવા અRય માSયમ 	ારા નકલ કરવામા ંઆવી શક( છે. 
 

અRયથા Tચૂવવામા ંન આવે Mયા ંTધુી, બધા V�=Fચર >વોટ(શન ધ હોલી બાઇબલ, WXલીશ �ટાRડડ" વઝ"ન® 

(ESV®), કૉિપરાઇટ © 2001 =ોસવે 	ારા, Yડુ RZઝૂ પ[\લશસ"]ુ ં$કાશન મ?ંાલય છે. પરવાનગી 	ારા 

વપરાયેલ બધા હકો અમાર� પાસે રાખેલા છે. 

 

"ESV" અને "^O_ે �ટાRડડ" વઝ"ન" =ોસવેના ન`ધાયેલા 5(ડમાક" છે aા ં5(ડમાક"નો ઉપયોગ =ોસવેની 

પરવાનગીની જbર છે. 
 

ઇનકવેલ 1=એ1ટવ 	ારા 1ડઝાઇન. 
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ш2 �� �3�� )$  
 માલના જcથાને લીધે, દ(વનો $ેમ, અમાdંુ _વન બે એકમોમા ંવહeચાયેfુ ંછે. દર(ક Zિુનટ પાસે 

સાત પાઠ છે. દર(ક પાઠ ચાર અને છ ભાગો વgચ ેછે. આ િવભાગો અhયાસ અRય એકમો કરતા અલગ છે. 

જો ક( તમે બાઇબલ અhયાસમા ંઆગળ વધો છો, તેમ છતા,ં તમે આ સાહસ ચાf ુરાખશો i તમાર� બાક�ના 

_વનને આકાર આપવા માટ( રચાયેલ છે. તમારા $વાસ તમારા માટ( અનRય હશે અને તમારા આjરુ અને 

ઉMસાહ� ઉMકટ 	ારા બાઇબલના તમારા kાનમા ંવધવા અને ક(ટલાક નવા બાઇબલના પા?ો અને સMયો માટ( 

$શસંા 	ારા નl� કરવામા ંઆવશે. અhયાસ માટ( તમાર� $િતબmતા તમારા _વનને સnmૃ બનાવવાનો 

વચન આપે છે કારણ ક( ભગવાન તમારા શ\દ 	ારા તમારા માટ( બોલે છે. 
 

1. આ બાઇબલ અhયાસ એકમ:“ઈqર આMમા, અમાર� શr>ત - ભાગ 2” 

2. પિવ? બાઇબલની ^O_ે �ટાRડડ" સ�ંકરણ (ઇ.એસ.વી.) ન`ધ: જો તમે નવી ખર�દાર� કર� રvા 

હોવ, તો શa હોય તેટfુ ંબાઇબલ શોધી કાઢો, તે છે: 

 એ. એક =ોસ ર(ફરRસ કોલમ $ાધાRય નીચ ેદર(ક Jxૃઠ]ુ ંક(Ry, 

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

 સી. થોડા nળૂzતૂ નકશા પણ પીઠમા ંજોવા મળે છે. 

3. પેન અથવા પ{િસલ  

4. 3x5 અથવા 4x6 ઇRડ(>સ કા}્"સ 

 

મા ંTEૂચબm ?ણ Tિુવધાઓ સાથે# 2 તમે તમારા અhયાસ માટ( પયા"Fત bપે Jdુૂ પાડશો અને આ 

પાઠ 	ારા સફળતાJવૂ"ક નેિવગેટ કરવા માટ( તૈયાર થશો. જો ક(, જો આ બાઇબલ સાથે તમારો 

પહ(લો અ]ભુવ છે, તો તમે બાઇબલની શોધ કરવા]ુ ંશb કર� શકો છો. આ અhયાસ નેિવગેશનલ 

�Hૂસ $દાન કર( છે i તમને �ુશળતા િવકસાવવા અને તમને વ� ુિવqાસ ધરાવતી બાઇબલ 

િવ�ાથ� બનાવવા માટ( રચવામા ંઆવી છે. www.crosscm.orgપર =ોસ કને>ટ વેબસાઇટ પર 

બાઇબલ શોધવામા ંકોઈ ખચ" ક( “ઈqર આMમા, અમાર� શr>ત 2”. 

તમારા બાઇબલને માક" કરવાથી અચકાશો ન1હ. તે અhયાસ માટ( તમાર� બાઇબલ છે તમાર� ન`ધો, તમાર� 

નીચે લીટ�, હાયલાઇ1ટ�ગ, ચ=વાત અને બાણ સાથે તમારા પોતાના બનાવો! ર(કો1ડQગ િવચારો, $�ો અને 

અhયાસ 	ારા તમારા $વાસને 5(ક કરવા માટ( તમે નોટ�કુ અથવા ટ(\લેટનો ઉપયોગ કરવા]ુ ંપસદં કર� 

શકો છો. 

અhયાસ સામOી લખવામા ંઆવે છે iથી તમે તમારા પોતાના પર શીખી શકો. �વ-િશ�તની 1ડOી સાથે તમે 

સામOીને થોડો ક( કોઈ n�ુક(લી સાથે આવર� નહ� શકો. તે જ સમયે, તમે નવી મા1હતી મેળવશો, નવી 

મા1હતી શેર કરશો, અને ક(ટલાક પડકારbપ $�ો Jછૂશો i જવાબો માટ( માગણી કરશે. આ $િતસાદની 
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ધારણા કરવાથી તમને $ોMસા1હત કરવામા ંઆવે છે ક( તમે થોડા િમ?ોને તમાર� સાથે અhયાસ કરવા માટ( 

આમિં?ત કરો. 

તમે તમારા અhયાસમા ંઆનદં મેળવી શકો છો. ભગવાન તમારા શ\દ 	ારા તમારા માટ( બોલી શક( છે તેમ 

તમારા �દય �વીકાર-ુ ંશક( આ બાઇબલ વાતા"ઓ તમે તેમના J?ુ ઈT ુE��ત, અમારા ભગવાન અને 

ઉmારક 	ારા તમને આપવામા ંતેમના મહાન $ેમ તમને ખાતર� કર� શક( છે. 

 

સપંાદકની ન`ધ: �પxટતા માટ(, ક(પીટલાઈ�ડ સવ"નામનો સદંભ" ભગવાન એટલ ેક( ... "તેમણે ક�ુ ંહj ુ.ં 
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પાઠ 1: $ે1રતોના ંઅSયાય 10-12 

• કોન�Eલયસ 'િવઝન       7 

• પીટરની yVxટ       8 

• કોઈ પDપાતી નથી      9 

• યbશાલેમમા ંચચ"નો $િત1=યા     10 

• દમન        12  

• પીટરની ક(દ અને બચાવ      13 
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ઈ�ાએલના શાસકોને નવા _વનની 1દશામા ંધમક� આપવામા ંઆવી હતી i લોકોએ લોકોને શીખ�Zુ.ં હવે 

તેઓ ચચ"ના નવા િનણ"યથી �યO છે. પીટરના _વનમા ંઅને પિવ? આMમાના કાય" 	ારા શb કરવામા ં

આવેલા, iમણે ઘોષણા કર� હતી ક( ભગવાન કોઈ પDપાત દશા"વતા નથી, તો ચચ" �વીકાZુ� છે ક( ઈqર( 

પણ િવદ(શીઓને પ�તાવો કય� હતો i _વન તરફ દોર� �ય છે ($ે1રતોના ંકાય� 11:18). 
 

આ પાઠમા ંઆવા ઘોષણાના િવભાગીકરણને શોધવામા ંઆવે છે. iમ iમ તમે અhયાસ કરો છો તેમ ય�દુ� 

ઇિતહાસ Sયાનમા ંરાખો. તેઓ રણમા ંતેમના સમય દર�યાન )ુ ંશીખવવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ?ં દ(વે તેમની સાથે 

i કરાર કય� હતો તે )ુ ંહj ુ?ં કાયદો )ુ ં$ગટ કર( છે? આ સે1ટ�ગ iમા ંપીટર અને કન�Eલયસે ભગવાન 

તરફથી yVxટકોણો $ાFત કયા" હતા. 
 

તમારા _વનમા ંસજંોગો અને પ1રr�થિતઓમા ં)ુ ંબની શક( છે તે Sયાનમા ંલો ક( i ઈTનુા શ\દોના 

$કાશમા ંતેમની nHૂય અને ઉ�ેશ નl� કરવા માટ( JનુઃnHૂયાકંન અને શોધવામા ંઆવે છે "બધા જગતમા ં

�ઓ ..." 

 

તેઓ શાતં થયા અને ભગવાનને મ1હમા આFયા! 
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	9��#: $ે1રતોના ં�ૃMયો 9: 31 મા ંઆપણ ે�ણીએ છ�એ ક( ઉ�રમા ંગાલીલ Tધુીના ય�1ૂદયામાથંી 

ચચ"ની શાિંતથી શાિંતનો સમય હતો. શાિંતના આ સમય દરિમયાન ચચ" ________________________ હjુ.ં 

આપણને કહ(વામા ંઆવે છે ક( ચચ" પિવ? આMમાના આરામમા ં$zનુા _વમા ંઅને _વતામા ંચાલે છે.___ 

__________________________________. 
 

$કરણ પીટર િવશે બ ેકથાઓ સાથે Jણૂ" થાય છે. $થમ (�લોક 32-35) એનીયસ િવશે છે, i લકવાO�ત 

હતો તે સાજો હતો અને બીજો yોકાસ (તાબીથા), એક િશxય i હમેંશા સારા કાય� કર( છે અને ગર�બોને 

મદદ કર( છે (�લોક 36-42). તે અવસાન પામી. �યાર( બી� ભાઈઓએ સાભં�Zુ ંક( તેણી nMૃZ ુપામી છે, 

Mયાર( તેઓએ પીતરને મોકHયો. પીટર ભગવાન એક વખત ફર� તેના _વન આFZુ ંi ભગવાન માટ( 

$ાથ"નામા ંચાf.ુ 
 

પીતર( ઈT ુસાથે સમાન સજંોગોનો અ]ભુવ કય� હતો. fકુ 8: 51-56 મા ંઈT ુિપતર, યા�બૂ અને યોહાનને 

તેની સાથે લઈ ગયા હતા. એમ ધાર� રvા છ�એ ક( તેમના િશxયો તેની સાથે હતા, માક" ઇ ીની વાતા"ને 

લકવાO�તોને સા� કર( છે iમના િમ?ો તેમને ઈT ુ(માક" 2: 1-12) લા�યા. ઈTએુ લકવાO�ત (�લોક 11) 

અને એિનયાસને પીટરની આkાને Tચૂવેલી ર�તે સમાનતાને ન`ધ લો. પીતર( ઈTનેુ i ર�તે ઈTનુી iમ 

વMયા" તે જોZુ ંતેમ, તેમનો સાDી. 
 

.(�8�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 10 પીટર િવશે અRય એક રસ$દ વાતા" ર(કોડ" કર( છે. આ વાતા" ક¡સ1રયામા ં

થાય છે �યા ંકોન�Eલયસ રહ(તા હતા અને જોFપા લગભગ 30 માઇલ દEDણ ેr�થત હતા �યા ંપીટર રહ(તો 

હતો. કાઈસર�આ]ુ ંનામ સીઝર અગ�ટસના સRમાનમા ંરાખવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ ંઅને રોમન દળો માટ(] ુ ંમથક 

હj ુ.ં કન�Eલયસ એક પરદ(શી હતા. 
 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 10: 1-7. 
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<�����: yVxટ # 1 

1. છદંો મા ંકોન�Eલયસ િવશે )ુ ંશીખી શ�ંુ અમે 1-2? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. એક 1દવસ તેમને )ુ ંથZુ ં(�લોક 3)? ________________________________________________ 

3. દ(વ¢ૂત તેમને બહાર કહ(વાય ¢ૂતે ક�ુ ંહj ુ ંતે બ ેવ�jઓુ )ુ ંહતા (છદંો 4 બી -5)? 

એ.  ____________________________________________________________________ 

બી. _____________________________________________________________________ 

4. અમે કન�Eલયસે )ુ ંક�ુ ંછે (છદંો 7-8)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 10: 9-23. 
 

<�����: yVxટ # 2 

1. બી� 1દવસે કોનેલીયસના માણસોએ શહ(રની nલુાકાત લીધી (છદંો 9 બી -10-) Mયાર( )ુ ંથZુ?ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. પીટરની yVxટ]ુ ંવણ"ન કરો (છદંો 11-15): _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. yVxટ પીટર જોZુ ંક( તે $ાણીઓને મારવા અને ખા-ુ ંહj ુ.ં લેિવ1ટકલ કાયદાઓએ નl� કZુ� હj ુ ંક( 

અnકુ ખોરાક �ણૃા�પદ અને ખાવા માટ( અ)mુ હતા. લવેીટ�કસ 0ુઓ 11. આને મારવા અને 

ખાવવાનો આ આદ(શ પીટરને i શીખવવામા ંઆવતો હતો અને iનો અhયાસ કય� હતો તે 

િવપર�ત હતો. �લોક 15 મા,ં તેમ છતા,ં અવાજ )ુ ંકહ( છે? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. નીચેની TEૂચ )ુ ંકર( છે તે છે �લોક આપે 15? 

 એ. માcથી 15:11, 18-20 ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 બી. યોહાન 15: 3 _________________________________________________________ 

 સી. bમી 14:17 ___________________________________________________________ 

5. �યાર( કોઈ 	ાર પર પહ`ચે Mયાર( પીટર yVxટ અને તેનો અથ" સમજવાનો $યાસ કર� રvો હતો 

(�લોક 17): _______________________________________________________________ 

6. તેઓ કોણ જોઈ રvા હતા (�લોક 18)? _______________________________________________ 
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7. yVxટનો અવાજ �હ(ર થયો છે. તે _________________________ છે (�લોક 19). આMમાએ પીટરને 

)ુ ંક�ુ ં(છદંો 19-20)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

 સી.  ___________________________________________________ મ{ તેમને મોકHયા છે. 

8. પીટર નીચે ગયા, Jdુુષો �વાગત અને તેમની nલુાકાત માટ( કારણ Jછૂવામા ંતેઓએ પીટરને )ુ ં

ક�ુ ં(�લોક 22)? 

 એ. તેઓ કોનો $િતિનિધMવ કર( છે? ________________________________________________ 

 બી. તેઓ તેને ક(વી ર�તે વણ"વે છે? ________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 સી. તેઓ શા માટ( મોકલવામા ંઆ�યા હતા? _________________________________________ 

9. પીટરનો $િતભાવ )ુ ંહતો (�લોક 23 એ)? ____________________________________________ 

 

�યr>તગત $િતEબ�બ: તમે આ Eબ�¢ુ પર વાતા" પર અસર કર( છે, તમારા િવચારો ક(ટલાક )ુ ંછે? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

��� � 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 10:23 બી -48. 
 

к&��: 
1. કરનેHયસે પીટર ની રાહ જોઈ રહ(લા તેના ઘર( )ુ ંકZુ� (�લોક 24)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમની બેઠક]ુ ંવણ"ન કરો _____________________________________________________ 

3. પીટર $વેશે છે અને મા? કોન�લીયસ જ નથી પરંj ુલોકોનો િવશાળ સnહૂ (�લોક 27). ય�દૂ� 

કાયદો )ુ ંમનાઈ ફરમા�Zુ ં(�લોક 28 ક)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પીટર માટ(, કાયદો ઓવરરાઇડ )ુ ંકરશે (�લોક 28)? ____________________________________ 

5. ભગવાન પાસેથી તેના પાઠ )ુ ંહj ુ?ં __________________________________________________ 

6. પીટર કન�Eલયસને )ુ ંક�ુ ં(�લોક 29)? _______________________________________________ 
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7. કોન�Eલયસ પીટરને કહ( છે ક( તેમણે શા માટ( તેમને મોકHયા. $થમ, તેમણે yVxટ વાતા" કહ( છે. પછ� 

તે કહ( છે (�લોક 33 બી) "હવે અમે બધા અહ� છ�એ _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. પીટરનો ઉHલેખ થતો $થમ વ�j ુ)ુ ંછે (�લોક 34-35)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. પીતર( "તમે �ણો છો" શ\દોથી શbઆત કર�. તેઓ )ુ ં�ણતા હતા (�લોક 36)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

10. તેઓએ બી0ુ ં)ુ ં�£Zુ ં(છદંો 37-38)? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

11. પીટર )ુ ંકહ( છે ક( તે અને તેની સાથેના લોકો પણ �ણતા હતા (છદંો 39-41)? _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. ¤ખ સાDીઓને )ુ ંકરવાની આkા હતી (�લોક 42)? 

એ.  ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

13. તેમના સદં(શો )ુ ંહતો (�લોક 43)? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. પીટર )ુ ંબોલતા હતા Mયાર(? 

 એ. �લોક 44: ____________________________________________________________ 

 બી. કલમ 45:____________________________________________________________ 

 સી. કલમ 46: ___________________________________________________________ 

15. પીતર( મા ં)ુ ંકZુ� છદંો 47-48? _____________________________________________________ 

 

	9��.#: પીટરની yVxટ અને તેમની nલુાકાત ન`ધપા? ઘટનાઓ છે કારણ ક( પીટર 34 અને 35 ની 

કલમોમા ંજણા�Zુ ંહj ુ:ં "ભગવાન કોઈ ________________________________________ 0ુએ છે પણ દર(ક 

_____________________ મા ંi કોઈ __________________ અને _______________________ તે )ુ ંછે તે 

_________________________________________________ છે." i લોકો આ શ\દો વાચંે છે કહો, 

"અલબ�, ભગવાન દર(કને �વીકાર( છે," પરંj ુપિવ? ય�દૂ� માટ(, iમ ક( પીટર, તે આ-ુ ંન હj ુ.ં તે કાયદાની 

િવdુm હતી i બRZુ ંતે બ�ુ ંકાયદાની િવdુm હj ુ.ં પીતર એક પરદ(શી સાથે સકંળાયેલા છે તેમણે 

nલુાકાતીઓને તેમના ઘરમા ંઆમ?ંણ આFZુ ંહj ુ ંઅને તે એક ય�દુ� ન�ત ઘરમા ંમહ(માન હતો. આ 
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તમામ બાબતો ય�દૂ� કાયદો]ુ ંઉHલઘંન કર( છે. પીતર, બી� ય�દુ�ઓની iમ, બી�ઓને અ)mુ ગણતા 

હતા. 
 

હવે yVxટ અથ" તેમણે તેમને �પxટ બની હતી. ભગવાન અ�£યા અ)mુ ન બોલે છે તેમણે તેમને �વીકાર( 

છે. તેથી, પીતર અને ચચ" Eબન-ય�દુ�ઓ, અ�£યાને અ)mુ ગણતા હતા. તેઓ પણ, ઈqરના રા�યમા ંઅને 

તેમના િમશનમા ંઆમિં?ત કયા" છે. ભગવાન પીટર માટ( પહ`ચી અને પીટર માનવામા ંક( તે ભગવાન 

પિવ? આMમા 	ારા કોન�Eલયસ ના ઘર માટ( મોકલવામા ંઆવી હતી ઈqરના આદ(શનો ઉપદ(શ અને સાDી 

આપવાની હતી ક( "દર(ક �યr>ત i તેનામા ંિવqાસ કર( છે તેના નામથી (પાઠ 43) પાપોને Dમા મળે છે." 

અમને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( i લોકોએ સદં(શ સાભં�યો હતો તે બધા પર પિવ? આMમાની ભેટ આવી. iઓ 

પીતર સાથે nસુાફર� કરતા હતા તેઓ નવાઈ પા�યા હતા ક( પિવ? આMમાની ભેટ િવદ(શીઓ પર ર(ડવામા ં

આવી હતી. પીતરને કોઈ કારણ ન જોZુ ંક( શા માટ( તેમને ઈT ુE��તના નામે બાNFત�મા ન કર� શકાય. 
 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 11: 1-18 વાચંો. ફ(રફાર, જો ક(, $િત1=યા માટ(] ુ ંકારણ બને છે. 
 

к&��: 
1. �લોક 1 મા ંપહ(લી વ�j ુશીખી)ુ?ં કઈ સમાચાર સમO ય�1ૂદયામા ંફ(લાયો હતો? 

______________________________________________________________________________ 

2. તેથી �યાર( તે પીતરને પાછો યbશાલેમ આ�યો  Mયાર( )ુ ંથZુ ં(�લોક 2)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. આ T¥ુત કરનારાઓ )ુ ંબધા િવશે અ�વ�થ હતા (�લોક 3)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. છદંો સારાશં 4-17. પીતર( તેઓને )ુ ંક�ુ?ં _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પીટર 	ારા i લોકોએ સાભં�Zુ ંહj ુ ંતે લોકોની $િત1=યા )ુ ંહતી (�લોક 18)? �યાર( તેઓ આ 

બાબતો સાભં�યા Mયાર( તેઓ ____________________ તેઓ _____________________ ભગવાન, 

કહ( છે, "પછ� __________________________ ને પણ ભગવાન ______________________ મ0ૂંર 

છે ક( i તરફ દોર� �ય છે ____________________________________________________ 

 

 

��� = 

 

(�>*$ш#: પીટરએ પોતાના ઘર( આવવા માટ( કરનેEલયસના આમ?ંણને �વીકાર� લેવાનો ઇનકાર કય� 

હતો એનો િવચાર કરો:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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	�?: 
1. ક(ટલાક પડકારની માRયતા અથવા $થા i મને પડકારવાની જbર પડ� શક( છે? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ઈTમુા ંમાનનારા દર(ક માટ( Dમા છે. )ુ ંમારા _વનમા ંકોઈ �યr>ત માફ� આપે છે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

3. માફ�થી ડર ¢ૂર થાય છે ભગવાનથી Dમા મને તેને ન_ક ખ{ચ ેછે. તે મને તેની સાથે વ� ુગાઢ 

સબંધંો લાવે છે. ભગવાન મને માફ કયા" છે તે $માણ ે�ુ ં)ુ ંમાફ કર�શ તો )ુ ંથશે? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. અમે $ાથ"ના કર�એ છ�એ, "અમને અમાર� અપરાધ માફ કરો, કારણ ક( અમે આપણી સામે Yનેુગાર 

છ�એ." 

5. Dમા ક(વી ર�તે તમે માફ કર� શકો છો તે લોકો સાથે Jનુઃ�થાિપત થયેલા સબંધંમા ંતમને ક(વી ર�તે 

દોર( છે? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

@��;ш��: પીટર અને કન�લીયસની વાતા"મા ંઅમને યાદ અપાવવામા ંઆવે છે ક( બાNFત�મામા ં

આપણે બધા જ ઈTનુી Rયાયીપણામા ંપહ(યા" છે અને આપણે બધા એક છ�એ. કોઈ પણ કારણસર દ(વના 

�ુ�ંુબમાથંી કોઈને બાકાત રાખવામા ંઆવjુ ંનથી. આ ગલાતી 3: 26-28 મા ં�પxટપણે જણાવવામા ંઆ�Zુ ં

છે. આ એક ઉ�મ ઉ�મ માગ" છે i આપણને Sયાનમા ંરાખે છે ક( આપણે E��ત ઈT ુઆપણા $zમુા ંછ�એ. 

ઇRડ(>સ કાડ" પર આ પrં>તઓ લખો અને તેમને યાદ કરવા માટ( કામ. �યાર( તમને યાદ આવે છે ક( ઇTનુા 

કારણે તમે ઈqરના બધા લોકો સાથે એક છો, Mયાર( ઘટનાઓ માટ( સાવચેત રહો. "Mયા ં______________ ન 

_________________________________ (ય�દુ� ન હોય તેવી �યr>ત) છે, Mયા ં_________________ ન તો 

_________________ છે, Mયા ંકોઈ __________________________ અને ___________________ નથી, તમે 

___________________ ________________ તમામ ___________________________________ માટ( 

છે__________________________________________________________________________." 

/���#�: ઓ મારા દ(વ, વારંવાર મને Jવૂ"Oહો લાગ ેછે અને મારા માટ( મારા િનણ"યો લે છે. �ુ ંતમને 

ક�લૂ કdંુ ¦ ંક( ઘણી વખત મ{ માર� �તને બી�ઓ કરતા વ� ુસાર� ર�તે ગ£યા છે. મ{ અRય લોકો માટ( 

$ેમાળ મારા પોતાના માપદંડો નl� કયા" છે. તેના બદલે §ો બધં કરતા ં�ુ ંિનણ"ય કdંુ ¦.ં તમે મને તમારા 

તારણની Tવુાતા" બી�ઓ સાથે વહeચવા અને મને તમાdંુ સાDી બનાવવાની આkા આપી છે. માdંુ �દય 

સાફ કરો અને મારામા ંતમારા nrુ>તનો આનદં પાછો ફ(રવો. મને અRય લોકોને આ_વન અપાવવા માટ( 

સDમ કરો ક( i તમામ માનવ�ત માટ( તમારા મહાન $ેમને Jરુાવો આપે છે. તમાર� �ૃપા માટ( આભાર ક( 

i તમાર� પાસે આવે છે અને મને તમાર� ન_ક aાર(ય ખ{ચ ેછે._______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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��� A 

 

	9��.#: $ારંEભક ચચ"ના સતાવણીમા ંફ(ની1કયા, સાય$સ અને ^Mયોખ iવા �થળોએ ઉ�રમા ંલોકો 

વેરિવખેર થઈ ગયા હતા. ઘણા લોકો મા? ય�દૂ�ઓ સાથે જ સદં(શો શેર કય� છે બી� લોકોએ Oીક લોકો 

(ય�દુ�) ને પણ ઈT ુિવષે Tવુાતા" કહ(વાની શbઆત કર�. અમને $ે1રતોના ં�ૃMયો 11:21 મા ંકહ(વામા ંઆ�Zુ ં

છે ક( $zનુો હાથ તેમની સાથે હતો અને એક મોટ� સં̈ યામા ંલોકો માનતા હતા અને ભગવાન તરફ વ�યા 

હતા. આ સમાચાર યbશાલમેમા ંચચ"મા ંપહ`gયા પછ�, તેઓએ બાના"બાસને ^Mયોખમા ંમોકHયા. �યાર( તે 

પહ`gયા Mયાર( તેમણ ેલોકોમા ં$zનુી �ૃપા બતા�Zુ ંઅને ©શુી અને તેમને ભગવાન $Mયે સાચો રહ(વા માટ( 

$ોMસાહન આFZુ.ં 
 

1. બરનબાસે મા ંક(વી ર�તે વણ"�Zુ ંછે �લોક 24? 

 એ.___________________________________________________________________ 

 બી. __________________________________ અને ____________________________ 

2. ^Mયોખમા ં)ુ ંથઈ ર�ુ ંછે (�લોક 29 બી)? ____________________________________________ 

 

બાના"બાસે શાઉલને ^Mયોખ લા�યા હતા �યા ંતેમણે સમO વષ" માટ( મોટ� સં̈ યામા ંલોકોને શીખ�Zુ ંહj ુ.ં 

એ જ સમયે ^Mયોખમા ંન`ધપા? કંઈક થZુ.ં $ે1રતોના ં)ુ ંકહ(વાZુ ંછે �ૃMયો 11:26 મા?ં ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

.(�8�: સતાવણી બધં ન થાય. $ે1રતોના ં�ૃMયોમા ં12 આપણે એક અRય ચમMકા1રક વાતા" વાચંી)ુ ંi 

તેમના લોકો પરના રDણના દ(વના હાથની વાત કર( છે, તેમ]ુ ંચચ". તે પીટર અને તેની ધરપકડ િવશે 

બી_ વાતા" છે. તે $ેય�ગ ચચ" અને ઈqરના આªય"ની વાતા" છે. તે િનશાન, ધરપકડ, iલમા,ં સતાવેલા 

અને nMૃZ ુપામેલા લોકોના _વનમા ંઈqરના હ�તDેપની વાતા" છે. તે લોકોની ¢ુઃખના વતી ચચ"ની વાતા" 

છે. 
 

&:.;�: $ે1રતોના ંવાચંો �ૃMયો 12: 1-19. 
 

к&��: 
1. રા� કોણ હતા (�લોક 1)? _______________________________ તે )ુ ંકર� રvો હતો (�લોક 1)? 

______________________________________________________________________________ 

2. તેમણે i�સ  મા ં)ુ ંકZુ� (�લોક 2)? __________________________________________________ 

3. આ માટ( ય�દૂ�ઓની $િત1=યા )ુ ંહતી (�લોક 3)? ______________________________________ 
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4. તો, રા� હ(રોદ( પીતરને )ુ ંકZુ� (છદંો 3-4)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. �લોક 5: "તેથી પીટર ________________________________________________ હતા પરંj ુચચ" 

આjરુતાJવૂ"ક હતા ________________________________________________________.” 

6. રાત પહ(લા ં)ુ ંથZુ ંતે પહ(લા ંતે Tનુાવણીમા ંલાવવામા ંઆવી હતી (�લોક 6)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

7. તમારા પોતાના શ\દોમા ંવણ"વો ક( પછ� )ુ ંથZુ ં(છદંો 7-10). __________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. મા ંપીટરની અ]zુિૂત )ુ ંહતી �લોક 11? ભગવાન )ુ ંતેમને બચા�યા હતા? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

9. તે aા ંગયા (�લોક 12)? __________________________________________________________ 

10. તેમના ઘર( અRય લોકો કોણ હતા અને તેઓ )ુ ંકર� રvા હતા? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. તે બાv $વેશ  પર પહ`gયા Mયાર( )ુ ંથZુ ંહj ુ ં(છદંો 13-15)? _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. �યાર( તેઓએ આખર( દરવાજો ખોHયો Mયાર( પીટરને જોવાની તેમની $િત1=યા )ુ ંહતી (�લોક 16)? 

______________________________________________________________________________ 

13. પીટર )ુ ંકર( છે અને કહ( છે (�લોક 17)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. તેમની Tચૂનાઓ છોડ� તે પહ(લા ં)ુ ંહતા (�લોક 17 બી)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ન`ધ: i�સ એ ઈTનુા ભાઇ, નેતા છે, i યbશાલેમમા ંચચ"ના �તભંમા]ં ુ ંએક છે. 

15. દરિમયાન, પાછા iલમા ં... )ુ ંથઈ ર�ુ ંહj ુ ં(�લોક 18)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. હ(રોદ( )ુ ંકZુ�? તેમના આદ(શ )ુ ંહતો (�લોક 19 એ)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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��� B 

 

/C�DEFE: 
 

1. હસતા ંવગર આ વાતા" વાચંી શકતી નથી. $થમ, પીટરને એવી લપસણો પા? ગણવામા ંઆવતો 

હતો ક( હ(રોદ( તેને સોળ રDકોની ચોક�દાર ¤ખ હ(ઠળ naૂો હતો, રા?ે ચાર ઘ1ડયાળમાનંા દર(ક 

માટ( ચાર રDકો! પછ�, બધા ચોક�દારો હોવા છતા,ં તેમના કોષમા ંએક $કાશ $ગટ થયો અને 

ભગવાનના એક ¢ૂતે બે સૈિનકો વgચ ે«ઘતા પીટર પર �મુલો કય�. તેમણે ઊભા કરવા માટ( 

આદ(શ આFયો છે અને બે સાકંળો ક( i બધંાયેલ તેમને બધં પડ�. દ(વ¢ૂતને કપડા ંપહ(રવા માટ( 

કપડા,ં સેRડલ અને ઝhભો મેળવવા માટ( પયા"Fત સમય આFયો અને પછ� પીતરને iલમાથંી બહાર 

લઈ આ�યો. તેઓએ રDકોને પસાર કયા" અને લોખડંના 	ાર ખોHયા.ં તેઓ શેર� નીચે લોકો ચાલતા 

જતા હતા અને દ(વ¢ૂત અy�ય. તેથી, જો તમે પીટર હતા, તો )ુ ંથZુ?ં હવે તમે )ુ ંકરશો? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

�લોક nજુબ 11 પીટર )ુ ંઆ અ]ભુવ પરથી તારણ કાઢુ?ં _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

2. પીટર aા ંગયા હતા? ®હોન માક"ની માતા મેર�]ુ ંઘર ઘરની ચચ�મા]ં ુ ંએક હj ુ,ં અથવા 

અ]યુાયીઓને ભેગા કરવા અને $ાથ"ના કરવા માટ(] ુ ં�થળ હj ુ.ં અમે કHપના કર� શક�એ છ�એ ક( 

તે રાતની મSયમા ંહતી, છતા ંઅમને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( ભેગા થયેલા $ાથ"ના કરતા હતા. તેમની 

$ાથ"નાનો જવાબ મ�યો. પીટર બહારના $વેશ	ાર પર ઊભો હતો રોડ�યા, એક નોકર છોકર�, 

પીટરની વાણી સાભંળ� હતી અને એટલી ઉMસા1હત હતી ક( તે તેન ે^દર જવા દ(વામા ંિનxફળ રહ� 

હતી. તેના બદલ,ે તે દર(કને કહ(વા માટ( ચાલી હતી પરંj ુતેઓએ તેના પર િવqાસ કરવાનો 

ઇનકાર કય� હતો તેમણે આOહ રા¨યો અને પીટર ફટકા ફટકા. છેHલે, તેઓ દરવા� ખોલી અને 

તેમને જોવા માટ( આªય" હતા. જો તમે મેર�ના ઘરમા ંહતા, તો $ાથ"ના માટ( એકઠા થયા, ભગવાન 

માટ( આOહથી પીતર માટ( $ાથ"ના કરતા, તમે ક(વી ર�તે એમ માનો છો ક( તમે દરવા� પર તેમની 

કઠણ પર $િત1=યા આપી હોત? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

3. પીટર iલમા ંહતો iણે અજમાયશની રાહ જોઈ હતી �યા ંTધુી હ(રોદની Eચ�તા હતી, પીટર પહ(લેથી 

જ એક nતૃ �યr>ત હતા તેમણે યોહાનના ભાઇ i�સ 	ારા હMયા કર�ને ય�દુ�ઓને ©શુ કયા" હતા 
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અને પીટરને પણ પકડવાનો િનણ"ય કય� હતો. તે રાત કબર iવી હતી, �યા ંTધુી $zનુો ¢ૂત 

દ(ખાયો ન હતો અને કોિશકામા ં$કાશ $કાશમા ંઆ�યો. તેને nMૃZથુી _વનમા ંલઈ જવામા ંઆ�યો 

હતો અને તે શેર�મા ંn>ુત અને અશa ર�તે ચાલવા લાXયો હતો. તેમણે ગયા અને તેમને $ાથ"ના 

કર� ક( તેમને ક(વી ર�તે ભગવાન તેમને તેમના સેલમાથંી બહાર લા�યો. પીતર( છોડ� દ�ધી તે 

પહ(લા ંયbશાલેમમા ંયા�બૂ અને ભાઇઓને બોલા�યા. જો, જો કોઈ હોય, તો તમે ઈTનુા JનુdુMથાન 

અને પીટરની 1રલીઝ વgચ ેસા�યતા જોશો? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

	�?: 
1. પીટર iલમા ંરાખવામા ંઆ�યો હતો, પરંj ુચચ"ના આOહJવૂ"ક તે માટ( ભગવાનને $ાથ"ના કર� 

હતી (�લોક 5). )ુ ંતમે બી�ઓ સાથે $ાથ"ના કર� છે? )ુ ંતમે અશa માટ( ભગવાનને Jછૂો છો? 

તમે i ચમMકાર માગતા હતા તે )ુ ંહj ુ?ં ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

હવે ¯mા ______________________________ વ�jઓુ માટ( ___________________ છે; વ�jઓુ 

_______________________ નથી ____________________ (1હ° ૂ11: 1). ¯mાથી આપણને િવqાસ 

થાય છે ક( ફ>ત ઈqર જ )ુ ંકર� શક( છે. 

2. ભગવાન આપણી $ાથ"નાઓ સાભંળવા વચન આપે છે �યાર( આપણે તેને પોકાર કર�એ છ�એ. 

$ાથ"નાનો હ(j ુ)ુ ંછે તે આપણે કહ�એ છ�એ અને તે ક(વી ર�તે જવાબ આપે છે? અલબ� નથી! 

$ાથ"ના આપણને ભગવાન]ુ ંSયાન દોર( છે અને તે કોણ છે. $ાથ"નાએ આપણી �દયની $ાથ"ના 

સાભંળવા અને તેમની સાર� અને �ૃપા± ઇgછા nજુબ તેમને જવાબ આપવા તેમના વફાદાર� માટ( 

તેમને આભાર અને $શસંા કરવા માટ( યાદ અપાવે છે. )ુ ંતમને એ-ુ ંમાન-ુ ંછે ક( તે તમાર� વાત 

સાભંળે છે? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. )ુ ંએ-ુ ંમાન-ુ ંછે ક( તે તેમની ઇgછા nજુબ તેમની ઇgછા $માણે જવાબ આપશે, અને તમારામા ં

નહ�? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. દ(ખીતી ર�તે મેર�ના ઘરમા ં$ાથ"ના કરતા લોકોએ તેમની $ાથ"નાનો જવાબ આપવા માટ( તૈયાર ન 

હતા. "તમે તમારા મનમા ંછો." "તે તેના ¢ૂત છે." રો◌ોડા એટલા ©શુ થયા હતા ક( તે દરવાજો 

ખોલવામા ંિનxફળ ગયો! અRય લોકો તેમના અિવqાસમા ંઅટવાઇ ગયા હતા અને બાર³ુ ંખોલી 

શકતા નથી. 
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/���#�: અમને 1હ�મતભેર ભગવાનની $ાથ"નામા ંઆવવા આમ?ંણ આપવામા ંઆવે છે. બાળકના �દય 

અને મન પર i કાઇં છે તેના માટ( બાળકને Jછૂવાથી અમે િવqાસ કર�એ છ�એ. આપણે આપણા માટ( 

િપતાના $ેમને �વીકાર�)ુ,ં તેમના ંબાળકો________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 .C�G ���� 0��� E��� �ોк*ો 
 

 

.(�8� 

 

$થમ, આપણે શાઊલના માગ� દમ�કસ તરફના પ1રવત"ન અ]ભુવ િવષે સાભં�Zુ.ં પછ� અમે પીટર yVxટ 

િવશે જણા�Zુ ંહj ુ ંક(, i ય�દૂ� અને ય�દુ� બનેં માટ( ભગવાન મોDની યોજના �હ(ર જણા�Zુ.ં આ 

વા�તિવકતાએ 1હ�સક સતામણીને વ� ુબળતણ ઉમેZુ� હj ુ ંi $ારંEભક ચચ"ના બળવો કરતા હતા. i�સ 

nMૃZ ુથZુ ંહj ુ;ં પીટર iલમા ંહતો; અને પાઊલ સાથે બાના"બાસ ચચ" નેતાઓ 	ારા અલગ કરવામા ંઆ�યા 

હતા અને પછ� તેમની $થમ િમશનર� $વાસ પર મોકલવામા ં
 

પાઊલ અને બાના"બાસને પિવ? આMમા 	ારા બોલાવવામા ંઆ�યા હતા, iણે તેમને તેમના કાય" માટ( 

સમથ"ન આFZુ ંહj ુ.ં તેઓ બોટ મા ંમળ� તર�ક( તેઓ તેમને અ]સુરો અને સેલઆેિસયા નીચે ગયા. પોલ 

	ારા ઊભા થાઓ કારણ ક( તેણે ઇલમાસ પર µકુાદો �હ(ર કય�. 1હ�મત અને આMમિવqાસ]ુ ંિનર�Dણ કરો 

ક( iની સાથે આ Jdુુષોએ E��તને ¢ુઃખ આપ-ુ ંઅને Jનુજ�વન કZુ� હj ુ.ં )ુ ંSયાનમા ંરાખ-ુ ંતે ઈTનુા 

સMયને વહeચવા અને અિવqાસીઓને ખોટા ખરા સાDાMકારનો નાશ કરવાનો $યMન કર( તે-ુ ંબની શક(. 

અને, પcથરમારો કરવા અને મરણ પામવા માટ( તે )ુ ંલાગે છે? 

 

સતાવણીના આ=મણ દરિમયાન પણ પાઉલ અને બાના"બાસ જમીન પર ઊભા હતા. હ( $z,ુ મને આkા1ંકત 

�દય આપો i િવqાસથી તમે િવqાસ કરો છો. 
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��� + 

 

.(�8�: ઘણી વાતા"ઓને �કુ ઓફ એ>¶સમા ંકહ(વામા ંઆવે છે પરંj ુઆ થોડા પાઠોમા ંફ>ત થોડા જ 

અhયાસ કર� શકાય છે. પીટરના _વનમા ંથયેલી ક(ટલીક ઘટનાઓની અગાઉની વાતા"ઓ અમે શાઉલ સાથે 

પ1રચયમા ંઆ�યા, i]ુ ંનામ પણ પોલ ($ે1રતોના ં�ૃMયો 13: 9), $કરણ 9 મા ંછે. $ે1રતોના ં�ૃMયોમા ં13 

પોલ $ારંEભક ચચ"ના એક િમશનર� તર�ક( nુ̈ ય �યr>ત બRયો. $ે1રતોએ ?ણ િમશનર� યા?ાની ન`ધ કર� 

ક( પાઊલે �યા ંપણ ગયા Mયા ંઈTનુા Tવુાતા" લા�યો. $ે1રતોના ં�ૃMયો 13 અને 14 તેમના $થમ $વાસ 

િવશે છે ર�તા પરના તેમના _વનની iમ )ુ ં¨યાલ આવી શક( તે ^ગેના આ $વાસને અમે $કાિશત 

કર�)ુ.ં 
 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 13 અને 14 વાચંો. િવગતો સાથે તમાર� �તને Eચ�તા ન કરો, પરંj ુઆ $થમ 

િમશન1ર $વાસની ઝાખંી મેળવો 
 

/$I
&: કાયદાઓ 13  
 

1. પયગબંરો અને િશDકોની યાદ� થયેલ છે (�લોક 1). કયા બે નામો તમને પ1રEચત છે? 

___________________________ અને ___________________________________________ 

2. પિવ? આMમાની Tચૂના )ુ ંહતી (�લોક 2)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. અમને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( તેઓએ ભગવાનની ઉપાસના કર�, ઉપવાસ કય� અને $ાથ"ના કર�. 

તેઓએ આગળ )ુ ંકZુ� (�લોક 3)? ___________________________________________________ 

આ માણસો, પાઊલ અને બાના"બાસ, ^Mયોખમા ંમડંળ 	ારા હાથ nકૂવા માટ( ગોઠવવામા ંઆ�યા 

હતા iથી તેઓ તેમને i કાય" માટ( બોલા�યા છે તેમને મોકલવા માટ( મોકલવામા ંઆવે. તેઓ 

અલગ સેટ અને મોકલવામા ંઆ�યા હતા! 

ન`ધ: હાથ પર થવા]ુ ંકામ તે લોકોને આશીવા"દ આપવા]ુ ંકાય" હj ુ,ં i કામ કરવા માટ( કહ(વાતા 

હતા. પાઊલ અને બાના"બાસ, �યા ંતેઓ મોકલવામા ંઆ�યા હતા Mયા,ં ^Mયોખમા ંચચ"ના 

મ?ંાલયના િવ�તરણ હતા! 
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4. તેઓ _________________________________________ ના દ1રયા 1કનારાના નગરમા ંગયા અને 

____________________ ના ટાJ ુમાટ( સફર કર� અને _____________________ મા ંઆ�યા. તેઓ 

આ�યા Mયાર( તેઓએ )ુ ંકZુ� (�લોક 5)? ______________________________________________ 

5. તેમના સાથી અને સહાયક કોણ હતા (�લોક 5 બી)? ____________________ $ે1રતોના ંમા ં=ોન-

ર(ફરRસ 0ુઓ �ૃMયો 12:12. 

6. અમને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( તેઓ પાફસ ગયા હતા. પેફસમા ં)ુ ંથZુ?ં તેઓ કોને મ�યા? 6-12 ફર� 

વાચંો અને ફર� તમારા પોતાના શ\દોમા ંકહ�એ. ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. પાઊલ અને તેના સાથીઓએ પાફસ છોડ·ુ ંઅને ________________________________________ 

(�લોક 13) મા ં_____________________ મા ંગયા. ના ^તે )ુ ંકહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે �લોક 13? ____ 

______________________________________________________________________________ 

8. Mયારબાદ તેઓએ ઉ�રની _____________________ Tધુી $વાસ કય�. સેબથ પર પાઊલે 

સભા�થાનમા ંબોલવા માટ( આમ?ંણ આFZુ ંહj ુ ં(પrં>તઓ 14-15) એકિ?ત થયેલા લોકોને 

પાઊલના સદં(શા કાળ_Jવૂ"ક ફર�થી વાચંો (છદંો 16-41). �લોક 38b-39 nજુબ પોલના સદં(શનો 

સાર )ુ ંછે? "... આ �યr>ત 	ારા _____________ ના ____________________________________ 

તમને છે. તેમના ________________________ ___________________________________ 	ારા 

______________________________________ થી iમાથંી તમે _______________________ ના 
______________________________________________________________________________ 

9. પાઊલ અને બાના"બાસ સભા�થાન છોડ� રvા ંહતા તે લોકોના $િતભાવો )ુ ંહતા (છદંો 42-43)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. આગામી સેબથ )ુ ંથZુ ં(�લોક 44)? _________________________________________________ 

11. ભીડ માટ( ય�દૂ�ઓની $િત1=યા )ુ ંહતી (�લોક 45)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. પાઊલ અને બાના"બાસની $િત1=યા )ુ ંહતી (છદંો 46-47)? ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. િવદ(શીઓનો $િતભાવ )ુ ંહતો (�લોક 48)?____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. ન`ધ: શ\દ "િનZ>ુત" એ લ�કર� શ\દ છે iનો અથ" છે =મમા.ં $થમ પાઉલ અને બાના"બાસ 

ય�દુ�ઓને અને હવે Eબનય�દુ�ઓને પહ`gયા. bમી 1: 16-17 પણ 0ુઓ: "�ુ ંTવુાતા"થી શરમાતો 

નથી, કારણ ક( તે _______________________ માટ( દર(ક �યr>તને _______________________ 
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માટ( ________________________________________ છે, i ___________________ પહ(લા, અને 

_______________________ માટ( પણ (�લોક 16). 

15. $ે1રતોના ં�ૃMયો 13:49 મા ંઅમને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( સમO $દ(શ 	ારા ભગવાનનો શ\દ 

_____________________________ હતો. ની કલમોમા ંપાઊલ અને બાના"બાસને )ુ ંથZુ ં50-51? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

16. �લોક 52: "અને _____________________________________ _____________ સાથે અને સાથે 

______________________ હતા ______________________________________________.” 
 

(�>*$ш#: �યાર( પાઊલ બાના"બાસ સાથે પાફસમા ંહતા Mયાર( તે ઇલે�સ સાથે �¢ુગર તર�ક( કામ 

કરતા હતા. છદંો એક તબlે 9-11 પોલ ઇલમાસ સાથે ©બૂ જ કડક હતો અને તેને "શેતાનનો બાળક અને 

i કંઈ પણ યોXય છે તે શ¸"ુ તર�ક( ઓળખાj ુ ંહj ુ.ં પાઊલે ક�ુ ંક( તે "બધા $કારના કપટ અને કપટથી 

ભરJરૂ છે. "પાઊલની છેHલી 1ટFપણી એ $� હતો," )ુ ંતમે aાર(ય ભગવાનની યોXય ર�તને કદ� િવnખુ 

ન થશો? "જો કોઈ પિવ? આMમાથી ભરJરૂ પાઊલ (9 મી �લોક 9) એ પોતાના અ]ભુવને યાદ રા¨યો ક( 

�યાર( ઇTએુ ક�ુ ંતેમને, "શાઉલ, શાઉલ, શા માટ( તમે મને સતાવે છે?" તેમણ ેએVHદમને ક�ુ ંક( 

"___________________ ની ___________________ પર _________________ (�લોક 11 એક) પર છે." 

પાઊલે �લોક 11 મા ં)ુ ંક�ુ?ં __________________________________________________________ 

પાઊલે ફર�થી આ માણસને તે જ ર�તે વMય� ક( iણે $zનેુ તેની સાથે �યવહાર કય�. ઇલમાસને કહ(વામા ં

આ�Zુ ંહj ુ ંક( તે ¤ધળા બનશે. "તરત __________________ અને ___________________ તેમના પર 

પડ�, અને તેમણે ___________ િવશે, ____________________________________ લોકો તેમને હાથ 	ારા 

____________________." પણ 0ુઓ એ>ટ 9: 8.  

 

��� � 

 

.(�8�: અનાRયાને શૌલ પાસે જવા અને તેની ¢ૃVxટ Jનુઃ�થાિપત કરવા માટ( તેના પર હાથ nકૂવા માટ( 

�યાર( અનાનાઓને કહ(વામા ંઆ�Zુ ંહj ુ ંMયાર( આપણે )ુ ંયાદ છે તે યાદ કર�એ ($ે1રતોના ં�ૃMયો 9: 10-12). 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 9:16 મા ં$zએુ ક�ુ,ં "�ુ ંતેને બતાવીશ ક( તે મારા _______________________ માટ( ક(ટલી 

___________________ છે." આ પછ�ના $કરણમા ંઆપણને ઈTનુા નામે ટક� રહ(વા માટ( પોલ]ુ ં)ુ ંઅથ" 

થાય છે તે સમજણ આપે છે. 
 

&:.;�: $ે1રતોના ંઅSયાય 14. 
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к&��: 
1. પાઉલ અને બાના"બાસ િપિસ1દયામા ં^Mયોખ છોડ� ગયા અને ^Mયોકથી આશર( 75-100 માઇલ 

Jવૂ"મા ંઇકોિનયમ ગયા. તેઓ સામાRય ર�તે ય�દુ� સભા�થાનમા ંગયા હતા. સદં(શા મા ંલોકોના 

$િતભાવ િવશે )ુ ંકહ(વાZુ ંછે (�લોક 1)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. અિવqાT ુય�દુ�ઓ )ુ ંકર( છે (�લોક 2)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ભાગીદાર� પાઊલ અને બાના"બાસ ભગવાન સાથે હતી નો1ટસ (�લોક 3). 

 એ. પાઊલ અને બાના"બાસની જવાબદાર� )ુ ંહતી? ____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. ભગવાનની જવાબદાર� )ુ ંહતી? _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

4. લોકો વહeચાયા હતા ય�દૂ�તર અને ય�દૂ�ઓ 	ારા આયોજન કરવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ ંક( Fલોટ )ુ ંહj ુ ં

(�લોક 5)? _____________________________________________________________________ 

5. આ Fલોટ ના�દૂ કરવામા ંઆવી હતી અને િશxયો ____________________ અને ______________ 

ના લૈકોિનયન શહ(રોમા ંભાગી ગયા હતા. Mયા ંતેઓએ ચાf ુરા¨Zુ ં_______________________ 

6. એક રસ$દ વાતા" f�ુટામા ંથાય છે. વાતા"ના પહ(લા ભાગમા ં)ુ ંથાય છે (�લોક 8-10)? _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. કારણ ક( લગંડા માણસ સાજો થાય છે, ભીડ ક(વી જવાબ આપે છે? મા ંy�ય]ુ ંવણ"ન કરો છદંો 11-

18. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

	9��.#: ભીડનો $િતભાવ આ માણસોના દ(વો બનાવવા અને તેમને બEલદાન આપવા]ુ ંહj ુ.ં પરંj ુ

વ�jઓુ ઝડપથી બદલાઈ િપિસડ�યન એRટ�ઓક અને ઇકોનીયમમાથંી ક(ટલાક ય�દૂ�ઓ, પાઊલની 

nસુાફર�ના અગાઉના �થળોમાથંી બ,ે અ]યુાયીઓની પાછળ આ�યા ંઅને ભીડને $ભાિવત કરવા માટ( 

HZ�ુ5ામા ંઆ�યા. અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( તેઓ ભીડ _તીને સફળ થયા હતા અને પછ�ની વ�j ુતેઓ 

(�લોક 19 બી) તેઓ ____________________ પોલ અને _____________ તેમને શહ(રની બહાર લઇ ગયા, 

તે િવચારતા હતા ક( ______________________________________________________________.  
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к&��: 
1. ભીડ પોલ િવચાZુ� હj ુ ંnતૃ હતી પરંj ુ�લોકમા ં)ુ ંકહ(વાZુ ંછે અમે 20? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

ફ>ત પાઊલ જ મરણ પા�યો જ નહ� પરંj ુિશxયો તેની આ0ુબા0ુ ભેગા થયા પછ� "તે ઊઠયો અને 

______________________________________________________________________________ 

2. બી� 1દવસે તે અને બાના"બાસ ___________________________ માટ( છોડ� ગયા (�લોક 20 બી). 

3. ડબ"મા ં)ુ ંજવાબ હતો (�લોક 21)? __________________________________________________ 

4. શા માટ( તેઓ f ુા, ઇકોનીઅમ અને ^Mયોખમા ંપાછા આ�યા? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. �લોક 22 મા ંપોલ શ\દો )ુ ંહતા? "જોક( ઘણા __________________________ અમે ભગવાન 

__________________________________________________________ દાખલ કર-ુ ંજ પડશે." 

6. �લોક nજુબ 23 પાઊલ અને બાના"બાસે આ �થળોએ િશxયો સાથે )ુ ંકZુ�? ___________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. િશxયો ^Mયોખમા ંઘર( પાછા ગયા �યા ંતેઓ ______________________________ ને ભગવાનના 

_______________ (�લોક 26) _____________ માટ( હતા ___________________________. 

8. �યાર( તેઓ ^Mયોખ પહ`gયા  Mયાર( તેઓએ )ુ ંકZુ� (�લોક 27)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી _____________________________________________ અને __________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

ભાગ 3 

 

$િતEબ�બ અને અર_: 
 

1. અમે પોલ અને બાના"બાસ $થમ િમશનર� $વાસ િવશે વાgંZુ ંછે, કારણ ક( અમે મદદ પરંj ુિવqાસ 

આ Jdુુષો 1હ�મત નો1ટસ શકતા નથી. ^Mયોખ (િપસી1દયામા)ં એ સદં(શ હતો ક( "ઇT ુ	ારા પાપોની 

માફ� તમારા માટ( �હ(ર કરવામા ંઆવે છે." માણસોને રહ(વા માટ( $ોMસા1હત કરવામા ંઆવી હતી 

iથી લોકોને આગામી સા\બાથ પર ભગવાન]ુ ંવચન સાભં�Zુ.ં ય�દૂ�ઓ ઈxયા"થી ભર(લા હતા, 

અને પાઊલ i શીખવતા હતા તેના િવdુm અપમાનથી બોલતા હતા. દમન Mયાથંી શb થZુ ંઅને 

અ]યુાયીઓને $દ(શમાથંી બહાર લાવવામા ંઆ�યા. 
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એ. $�: તમે કોણ છો, તે �ણ ેછે ક( ઈT ુ	ારા પાપોની Dમા તમાર� છે? )ુ ંતમે �ણો છો ક( 

ઇTએુ તમને Rયાયી ઠરાવી દ�ધી છે અને તમે ભગવાન પહ(લા ંRયાયી બનાવી છે? 

તમારા િવચારો: __________________________________________________________ 
 

બી. $�: �યાર( તમે અRય લોકો સાથે ઈT ુિવષે વાત કરો છો, તો બી�ઓ )ુ ંકહ( છે તે િવશે 

અ�લીલતાJવૂ"ક વાત કર( છે? તેઓ )ુ ંકહ( છે અને )ુ ંકર( છે? ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. અમે પાઊલના શાર�1રક સતાવણીને Sયાનમા ંલીધા વગર આ $કરણમા ંપસાર કર� શકતા નથી. 

તેમણે પcથરમારો કય� છે, શહ(રમાથંી બહાર ખ{ચી લીધો છે અને nતૃ માટ( છોડ� દ�ધો છે. કોઈ 

એકને મદદ કર� શકતો નથી, પરંj ુઆªય" પામે છે ક( એRટ�ઓક (િપિસડ�યામા)ં અને ઇકોનીયમના 

ય�દૂ�ઓ કહ(તા હતા ક( ભીડ ઉપર _ત મેળવી હતી. i લોકોએ પહ(લા ંદ(વતાઓ તર�ક( Oહણ 

કરવામા ંઆ�યા ંહતા,ં તેમની સામે ઝ]નૂJવૂ"ક કામ કરવાની તેમને શા કારણે અસર થઈ? આ 

f ુામા ંપાછા ગયા પછ� આ Jdુુષોની 1હ�મત સમજવી n�ુક(લ નથી. f ુામા ંરહ(તા નવા ભાઈ-

બહ(નો માટ( તેમની હાજર�નો )ુ ંઅથ" થશે? આ $� Jછૂવાની જbર છે: )ુ ંપાઊલ અને બાના"બાસ 

સામે સતાવણી થઈ હતી? ઈTએુ શાઉલને દમ�ક (સભાિશDક 9: 4) ના ર�તા પર $� Jછૂºો 

હતો? "શાઉલ, શાઉલ, તમે શા માટ( કરો છો? _____________________________________?” 

3. મા? તેઓ HZ�ુ5ામા ંજ ગયા નહોતા પરંj ુતેઓ એRટ�ઓક અને ચચ"ને પરત ફયા" હતા, �યાથંી 

તેઓ એ જ માગ" 	ારા મોકલવામા ંઆ�યા હતા, અ]યુાયીઓની nલુાકાત લેતા, તેમને ¯mાની 

સાચી રહ(વા માટ( $ોMસાહન આપતા અને $ોMસાહન આપતા, અને દર(ક ચચ" માટ( વડ�લોની 

િનમ³કૂ કર�. તેઓ તે ક(વી ર�તે કZુ�? તેમની 1હ�મત aાથંી આવી હતી? )ુ ંતેમને ¯mા મજ�તૂ 

રાખી હતી? $ે1રતોના ં�ૃMયો 13: 2 મા ંઆપણે શી¨યા ક( પિવ? આMમાએ તેમને i કરવા ક�ુ ંછે તે 

માટ( તેઓ અલગ રાખવામા ંઆ�યા છે. આમાથંી આપણ ે)ુ ંશીખી શક�એ? 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. પોતાને Jછૂો: )ુ ં�ુ ંમા]ુ ં¦ ંક( ઈqર 	ારા મને બાNFત�મા આપવામા ંઆ�Zુ ંછે? માdંુ _વન કઈ 

ર�તે ઈqર]ુ ંRયાયી હ(jઓુ માટ( અલગ રાખવામા ંઆ�Zુ ંછે? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

J
C.F� J
.�: 2 તીમોથી 3:10 મા ંપાઊલે તીમોથીને લ¨Zુ ંહj ુ ંઅને આ $થમ $વાસ, ખાસ કર�ને 

એVRટઓક (િપિસડ�યામા)ં, ઇકોનીઅમ અને HZ�ૂ5ામા ંતેના અ]ભુવને યાદ કર( છે. પાઊલ તીમોથીને યાદ  
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અપાવે છે ક( તે પાઊલને સાર� ર�તે �ણે છે, પણ ગાઢ ર�તે. આ �લોક લખો: _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

પછ� તે કહ( છે, "છતા,ં તે બધામાથંી ભગવાન ______________________________ મને ..." બચાવી લેવા 

માટ(નો શ\દ છે રૌઓમાઈનો અથ" §ો, §ો અથવા જોખમમાથંી છ�નવામા ંઆવે છે. અને, એ બરાબર નથી ક( 

ભગવાનએ )ુ ંકZુ�? પાઊલ તીમોથીને ઉ�ેજન આપે છે અને તે અમને ઉ�ેજન આપે છે ક( સતાવણી અને 

પીડાથી આªય" ન થ-ુ.ં ઊલટા]ુ ંતેમણ ેઅમને યાદ અપાવે છે ક( iમ ભગવાન તેમને તેન ેભયમાથંી 

છ�નવી 	ારા બચા�યા ંછે iથી તે અમને ભયથી છ�નવી લેશે અને અમને પોતાની �તને દોરશે. 
 

/���#�: ભરોસો છે ક( E��ત ઈTમુા ંઈqર� કાયદા અ]સુાર _વન _વવા માગે છે તે દર(કને સતાવણી 

કરવામા ંઆવશે (2 તીમોથી 3:12), તમે તેને તમારા �દયની Eચ�તાઓથી ઉઠાવી લો તે ર�તે ભગવાન પોતે 

તમાર� ન_ક આવવા દ( છે. _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� A 

 

Kк ����#� 	9��#: E��તીઓના ભાિવ માટ( $ે1રતોના ંઅSયાય 15: 1-35 મા ંએક મહMવનો 

પાઠ» છે. જોક( T¥ુત પર ચચા" તમારા માટ( અ0ુગતી લાગે શક( છે, $ારંEભક ચચ" 	ારા કરવામા ંઆવેલા 

િનણ"યમા ં�હ(ર કરવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ ંક( E��તી ય�દૂ� ધમ"નો ઉપ-સ$ંદાય નથી પરંj ુએક નવો િવq ધમ" 

છે. ચચ� નl� કZુ� હj ુ ંક( બધા T¥ુત કરવામા ંઆવશે, તો તેનો અથ" એવો થયો હશે ક( ઈTનુો અ]યુાયી 

બન-ુ ંએ $થમ ય�દુ� બન-ુ ંહj ુ.ં T¥ુત એ એક િવિધ છે iમાથંી એક ય�દૂ� બની ગયો છે. ઈTનુા 

અ]યુાયી બનવા માટ( લોકોને પહ(લા ંકોઈ અવરોધ ન nકૂવાનો િનણ"ય, ®હોન 14: 6 મા ંઈTએુ i ક�ુ ંતે 

આધાર( હj ુ,ં "�ુ ંમાગ" ¦ ંઅને સMય ¦ ંઅને _વન ¦ ંકોઈ મારા 	ારા િસવાય િપતા પાસે આવે છે. "તે ફ>ત 

ઈT ુ	ારા જ છે અને કાયદા]ુ ંપાલન કરjુ ંનથી, T¥ુતનો િનયમ પણ છે, ક( આપણ ેદ(વના બાળકો બનીએ 

છ�એ. 
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.(�8�: સમય જતા,ં પોલ બના"સ સાથે તેમની $થમ િમશનર� $વાસ પર �થાિપત થયેલી ચચ"મા ંપાછા 

જવા માગતો હતો. તેમ છતા,ં તેઓ તી¼ મતભેદ ધરાવતા હતા, તેમ છતા,ં તેઓએ ®હોન માક"ને લેવી 

જોઈએ ક( iમણે તેમને પે�½Hયામા ંછોડ� દ�ધા હતા. પ1રણામે, તેઓ કંપની અલગ પડ� ગયા હતા અમને 

કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( બાના"બાસે જો¾ માક" લી�ુ ંઅને સાય$સ ગયા. પોલ િસલાસ સાથે ગયા અને ઉ�રની 

nલુાકાત લીધી "ચચ� મજ�તૂ બનાવ-ુ ં($ે1રતોના ં�ૃMયો 15: 36-41)." 

 

&:.;�: $ે1રતોના ંવાચંો �ૃMયો 16: 1-10.  

 

к&��: 
1. $થમ થોડા છદંો મા ંઆપણ ે�ણીએ છ�એ ક( પાઊલ ે_________________________ જોZુ,ં એક 

Zવુાન માણસ i ________________________ મા ંિશxય હતો. તેમણે ચચ" અને ચચ"માથંી $વાસ 

કર�ને પાઉલ અને િસલાસ સાથે જોડાયા. 

2. ચચ� )ુ ંથઈ ર�ુ ંછે (�લોક 5)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

3. �યાર( તેઓ nસુાફર� કરતા હતા Mયાર( પાઊલ અને તેના સાથીઓ એ નl� કરવાનો $યાસ કરતા 

હતા ક( ઈTનુી આMમા aાથંી આગળ વધવા માગંે છે (છદંો 6-7). તેઓ ____________________ 

ના નગર મા ંગયા (�લોક 8). 

4. અ]સુાર )ુ ંથZુ ં�લોક 9? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. તેઓ 5ૌઆઝ છોડ�ને ______________________________ (�લોક 10 એ) ની આગવેાની લેતા 

હતા. 0ૂથ )ુ ંતારણ કાઢુ ંહj ુ ં(�લોક 10 બી)? _________________________________________ 

 

 

(�>*$ш#: પાઊલ ઈTનેુ Mયા ંપહ`ચવા આjરુ હતા. તેમ છતા,ં તે �યા ંજ-ુ ંન હોત Mયા ંજ તે �યા ંજવા 

ઇgછતો હતો Mયા ંજ આMમા તેને જવા માગતો હતો. અમને ખબર નથી ક( ક(વી ર�તે આMમાએ પાઊલ અને 

તેના સાથીઓ સાથે વાત કર� હતી ક( તેઓ aા ંજ-ુ ંક( નહ�. અમે ફ>ત એટfુ ંજ �ણીએ છ�એ ક( આ 

�થાનોને દાખલ કરવા માટ( તેમને મ0ૂંર� આપવામા ંઆવી ન હતી. તેઓ nુ̈ યMવે પગ પર nસુાફર� કરતા 

હતા તે અ]zુિૂતથી, આ િમશનર�ઓમા ંિવકાસમા ંરહ(લી િનરાશાને ફ>ત એક જ ઇમે4જ�ગ કર� શક( છે. પછ� 

મકદોિનયાના માણસનો દશ"ન થયો. તેમના શ\દો સરળ હતા, "મકદોિનયામા ંઆવો અને અમાર� મદદ 

કરો." દ(ખીતી ર�તે, પાઊલે બી�ઓ સાથે yVxટ વહeચી દ�ધી હતી અને તેઓ એક સાથે જ જવા માટ( તૈયાર 

હતા. આ િનxકષ" એ હj ુ ંક( આ તે છે �યા ંભગવાન તેમને ગો�પેલ લાવવા માગ ેછે.  
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	�?: અમે yVxટકોણો અ]ભુવ ન હોવા છતા,ં હ0ુ Tધુી અમારા માટ( િશDણ આi માટ( ન`ધપા? યોXય 

છે. પોલ મ?ંી મા ંદ(વના માણસ હતો એક ભગવાન બાNFત�મા અને ભગવાન કરાર હ(ઠળ વસવાટ કરો છો 

તર�ક( ભગવાન તેમના હોવાનો દાવો કરવામા ંઆ�યો હતો અને ભગવાન પોલ પોતે ભગવાન બનવા માટ( 

પોતે બનાવવામા ંઆવી હતી. "�ુ ંતારો દ(વ થઈશ અને તમે મારા લોકો થશો (િયમ�યાહ 32:38 અને 2 

કોર�થી 6:16)." આ તમાર� અને મારા માટ( પણ તેની �હ(રાત છે. અમે 1 પીટર 2: 9 મા ંકહ(વાZુ ંછે, "પરંj ુ

તમે ______________________ �િત, એક શાહ� _________________________, ______________ રાx5, 

પોતાની ________________________ માટ( લોકો છો, ક( તમે તેમની __________________________ 

_______________________ _____________________________________________________ મા ંતમને 

________________________________________________માથંી તેમના શાનદાર મા ં______________. " 

પાઊલની iમ, અમને તેમની �jિુત �હ(ર કરવા કહ(વામા ંઆવે છે ક( iથી ^ધકાર ના�દૂ થઈ શક( છે અને 

$કાશ દર(ક જXયાએ લોકોના �દયમા ંઅને _વનમા ંચમકતો દ(ખાય છે. 
 

 

તો, $� ... જો, પાઊલની iમ, �ુ ંસેવાકાય"મા ં¦,ં તો માdંુ મ?ંાલય )ુ ંછે? ભગવાન aાથંી મને nકૂ� છે? 

$ભાવના મારા Dે?મા ંલોકો કોણ છે? મારા $ચાર કાય" માટ( �ુ ંકોણ ¦ ંતે લોકો કોણ છે? ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

પોલ મ?ંાલય તમારા અને ખાણ કરતા ંઅલગ હતી દર(કને તેના પોતાના અનRય મ?ંાલય આપવામા ં

આ�Zુ ંછે. અમે અRય લોકો સાથે સબંધંમા ંરહ�એ છ�એ iમણે પોતાની ર�તે ઊભલેા અને ભીખ માXયા ંછે, 

"મકદોિનયા પર આવો અને અમાર� સહાય કરો." અને એક મ?ંાલયમા ંiમ ક(, પાઊલની iમ, આપણ ે

તારણ કાઢુ ંછે ક( ઈqર( આપણને Tવુાતા" લાવવા માટ( બોલા�યા છે. સારા સમાચાર, તેમને માટ( તે 

આપણામા ંરહ( છે અને �યાર( આપણ ેતેમની જ�દગીમા ંઆવીએ છ�એ Mયાર( અમે ઈTનેુ મ?ંી સમD 

લાવીએ છ�એ અને તેમની સભંાળ લઈએ છ�એ. 
 

8$* L &��*: ઈT ુસાથેની સેવામા ંએક માણસ ક(  ી તર�ક(, મારા _વનમા ંમારા પિત ક( પMની સાથે 

ક(વી ર�તે _વીએ તે બાબતમા ં)ુ ંફરક પડ( છે? મારા બાળકો, ભ?ી_ અને ભ?ી�ઓ સાથે? મારા 

સહકાય"કરો, મારા બોસ, ઓ1ફસ કામદારો સાથે? મારા સાથી િવ�ાથ�ઓ અને િશDકો સાથે? મારા પડોશીઓ, 

�ટોર >લાક" , ટપાલ કમ"ચાર�ઓ અને 1ડEલવર� લોકો સાથે? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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 ���M N�� E8��O�� Lો�K? 

 

 

.(�8� 

 

વ� ુસતાવણી ચચ" ફ(લાવો અને વધારો થયો વ� ુવ� ુતી¼. 
 

પાઉલ અને િસલાસે ?ણ nસુાફરોની શbઆત કર�. તેઓ નવા $દ(શોમા ં$વાસ કરતા હોવાથી તેઓ ચાf ુ

રહ( છે. ર�તામા ંતેઓ સભા�થાનોમા ંઅને અRય રસ$દ �થળોએ ઉપદ(શ અને ઉપદ(શ કરતા. ફર� તેમની 

સાથે nસુાફર� કરો અને $વાસનો આનદં માણો. યહોવાએ fદુ�યા, iલર અને મે4જ�5(ટના �દય ખોHયા તે 

ર�તે આનદં શોધો. એવા માગ� શોધો ક( iમા ંતમારા _વન, તેમની iમ, ગો�પેલ ખાતર અRયને $ભાિવત 

કર� શક( છે.  
 

ગો�પેલ હમેંશા ં$િત1=યા આપે છે-ક(ટલાકએ આ સદં(શને �વીકાર� લીધો અને ક(ટલાકએ તેને અવગ£યા, 

ક(ટલાકએ તેને અવગ£Zુ ંઅને અRયોએ પણ તેની િવdુm લડ»ા. કોઈ વાધંો નહ�, તો પાઊલ અને િસલાસે 

વફાદાર રહ�ને ઈqરની સMય િવષે જણા�Zુ.ં 
 

આ માણસોને અિનવાય" સતાવણી માટ( �તે બાધંો. પાઊલે ¢ુઃખ કઈ ર�તે જોZુ?ં �યાર( ક(દમા ંઅથવા 5ાયલ 

પર તેમણે )ુ ંકZુ� તે 0ુઓ. સતાવણી અને વેદનાથી ડર-ુ ંતે નl� કરj ુ ંનથી ક( આ િમશનર�ઓ aા ંગયા, 

તેઓ )ુ ંક�ુ,ં અથવા ગો�પેલ ખાતર તેઓ માટ( )ુ ંકરવાની જbર છે તેથી આ િમશનર�ઓ સાથે સહન કરો 

અને તેમની પાસેથી શીખો. અને, તેમને સાભંળવા માટ( �5(Ri�ટ �થળે ગાઓ. તમાર� �તને Jછૂો, "જો �ુ ં

Mયા ંહોઉ તો )ુ ં�ુ ંગાઈશ?" 
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 ���M N�� E8��O�� Lો�K? 

 

 

.�4 = 

 

��� + 

 

.(�8�: પાઉલની યા?ા ચાf ુરહ� છે ... 

&:.;�: $ે1રતોના ંવાચંો �ૃMયો 16: 11-15.  
 

к&��: 
1. તેઓ સૌ $થમ ________________________ મૅલેડોિનયા, ગલા1ટયા અને કFપાડોિસયા iવા, એક 

ચોlસ શહ(ર નથી પરંj ુતે $દ(શમા ં1ફEલપી, થે�સાલોનીકા અને બેરા iવા શહ(રોનો સમાવેશ થાય 

છે. અમે 1ફEલપી  િવશે )ુ ંકહ(વાZુ ંછે(�લોક 12)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1ફEલપી એક શહ(ર હj ુ ં�યા ંરોમન સૈRયમાથંી ઘણા િન-�ૃ થયા હતા. ઘણા ય�દુ�ઓ Mયા ંરહ(તા 

હતા. વા�તવમા,ં સભા�થાન તર�ક( �થાિપત કરવા માટ( Jરૂતી ય�દૂ�ઓ ન હતા તેથી નદ�ની ન_ક 

શહ(રની બહાર $ાથ"ના]ુ ં�થાન �થાપવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ.ં આ b1ઢગત હj ુ ંતેથી પાઉલ અને િસલાસે 

Mયા ંભેગા થયેલા લોકો શોધવા માટ( નદ� તરફ ગયા. ન`ધ: દસ ય�દુ� Jdુુષોએ શહ(રમા ંસભા�થાન 

�થાપવાની જbર હતી. 

2. પાઊલ અને સીલાસ (�લોક 14) ને સાભંળનાર  ીઓમાથંી એક કોણ હતો? __________________ 

_____________________આપણે તેના િવશે )ુ ંશીખી શક�એ?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. $zએુ સદં(શને જવાબ આપવા માટ( તે]ુ ં�દય ખોHZુ ંfડુ�યાએ ક(વી ર�તે જવાબ આFયો (�લોક 

15)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 

4. પાઊલે તેના આમ?ંણનો જવાબ )ુ ંહતો? આ થાક(લા, z ૂ̈ યા,ં અને પહ(રનારા $વાસીઓની કHપના 

કરો, )ુ ંતમને લાગે છે ક( તેમને સમ�વવા માટ( ઘણો સમય લાXયો છે? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
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&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 16: 16-40. 
 

к&��: 
1. $ાથ"નાના �થાને પાઊલ અને િસલાસ તેમના માગ� કોણ આ�યા (છદંો 16-17)? આપણે તેના િવશે 

)ુ ંકહ(વાZુ ંછે? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. મા ં)ુ ંથZુ ં�લોક 18? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ન`ધ: "n�ુક(લીમા"ં માટ(નો Oીક શ\દ ડાયિપઓનો છે iનો અથ" છે થાક(fુ,ં કાઈં ચાf ુરાખવા પર 

થાક-ુ.ં 

3. આ છોકર�ની કબ�મા ંરહ(લી આMમાએ તેને (�લોક 18 બી) છોડ� દ�ધી. સેટની ઘટનાઓની એક 

સાકંળ! 

 એ. માEલકોએ )ુ ંકZુ� (�લોક 19)? _________________________________________________ 

 બી. તેમણ ેમે_�5(ટને )ુ ંક�ુ?ં ____________________________________________________ 

 સી. ભીડ ક(વી ર�તે $િતભાવ આપે છે (�લોક 22)? ____________________________________ 

 ડ�. મૅ4જ�5(ટસની �કુમ )ુ ંહતી? ___________________________________________________ 

 ઈ. પાઊલ અને સીલાસને )ુ ંથZુ?ં ________________________________________________ 

 એફ. iલર( )ુ ંકરવાનો આદ(શ આFયો હતો (�લોક 23)? _______________________________ 

 _. iલર )ુ ંકZુ�? ______________________________________________________________ 

4. માEલકો, મે4જ�5(ટસ, ભીડ અને iલર બધાએ પાઉલ અને િસલાસ સામેના �મુલામા ંભાગ લીધો 

હતો. વ�jઓુ છેHલ ેનીચે શાતં. ફર� એકવાર, ભગવાન તેમના નોકરો વતી કામ કર( છે. તે 

મSયરાિ?ની હતી. પોલ અને િસલાસ )ુ ંકર� રvા છે (�લોક 25)?  _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. મા ંભગવાન )ુ ંકર( છે �લોક 26? ___________________________________________________ 

6. બ�ુ ંપર iલરની $િત1=યા )ુ ંહતી (�લોક 27)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. પાઊલે )ુ ંક�ુ ં(�લોક 28)? ________________________________________________________ 

8. હવે iલરની $િત1=યા )ુ ંહતી? તેણે પાઊલ અને િસલાસને )ુ ંક�ુ ં(છદંો 29-30)? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

9. અને તેઓએ ક�ુ,ં “______________________________________________________________” 

10. પાઉલ અને િસલાસે $z]ુુ ંવચન બધાને આFZુ.ં પછ� )ુ ંથZુ ં(છદંો 33-34 એ)? 

 એ. ___________________________________________________________________ 

 બી. ___________________________________________________________________ 
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11. મા ંiલર િવશે )ુ ંકહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે �લોક 34 બી? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. અને, વાતા" ક(વી ર�તે સમાFત થાય છે? મે4જ�5(ટ  	ારા આપવામા ંઆવેલા આદ(શ )ુ ંહતો (�લોક 

35)? __________________________________________________________________________ 

13. iલર  	ારા સદં(શો પહ`ચાડવામા ંપાઊલની $િત1=યા )ુ ંહતી (પદંર 37)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. પાઊલે )ુ ંમાXZુ ં(�લોક 37 બી)? ___________________________________________________ 

15. પાઊલે કર(લી માગંનો )ુ ં$િતસાદ હતો (છદંો 38-39)? 

 એ. તેઓ હતા _____________________________ 

 બી. તેઓ આ�યા અને ___________________ તેમને 

 સી. તેઓ તેમને લીધો ________________________ 

 ડ�. તેઓએ તેમને િવનતંી કર� __________________ 

16. પાઊલ અને િસલાસ aા ંગયા (�લોક 40)? ___________________________________________ 

17. તેઓ Mયા ં)ુ ંકર( છે? ______________________________________________________________ 

અને પછ� તેઓ છોડ� ગયા.  
 

 

��� � 

 

/C�DEFE: 
 

1. લી1ડયાના મેRશન અને iલની ^ધારકોટડ� વgચે )ુ ંતફાવત છે! fદુ�યાના ઘરમા ંઅને iલમા ં

બનેંએ પણ ઈTનુી વાત અને ગીતમા ંવાત કર�. અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( iલમા ંતેઓ $ાથ"ના 

કર( છે અને ભગવાનને �તો? ગાતા હતા. લી1ડયાએ સાભં�Zુ ંઅને ક(દ�ઓએ સાભં�Zુ ંપાઊલ અને 

િસલાસે ઈTનેુ સાDી આપવા માટ( એક તક તર�ક( તેમના સજંોગોનો ઉપયોગ કય� હતો. તમારા 

િવચારો: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. તીમોથી અને fકુના મનમા ં)ુ ંથઈ ર�ુ ંહશે, કારણ ક( તેઓએ પાઊલ અને િસલાસને બ�રમા ં

naૂા હતા. )ુ ંતેઓ આગળ હશે? )ુ ંતેઓ aાર(ય પાઊલ અને સીલાસને ફર� જોશે? એલાઇવ? 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. િસલાસના મનમા ં)ુ ંચાલી ર�ુ ંહj ુ,ં કારણ ક( તે અને પાઉલને ભીડ 	ારા �મુલો, તોડવામા,ં કોઈ રન 

ન`ધાયો નહ�, ફાસંીએ લટકાવવામા,ં અને iલની ^દર ફeક� દ�ધી, ¤ત1રક કોષમા ંnકૂ� અને તેના 
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પગ શેરોમા ંરોકાયા? આપણા kાનને લીધે, તેમણે આ પહ(લા ંaાર(ય ક)ુ ંઅ]ભુ�Zુ ંનથી. )ુ ં¢ુઃખ! 

ગો�પેલ ખાતર )ુ ંદમન! ^Mયોખ ($ે1રતોના ં�ૃMયો 14:22) અને તીમોથી (2 તીમોથી 3:12) તેના 

શ\દોના અ]યુાયીઓને પાઊલના શ\દો યાદ કરો. તમારા િવચારો: ______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. લી1ડયા અને iલર $ભાવશાળ� લોકો હતા. અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( Eલ1ડયા બાNFત�મા પા�યા 

હતા અને તેના ઘરના સhયો (કાયદાઓ 16:15). અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( તરત જ iલર અને 

તેના બધા �ુ�ંુબીજનો બાNFત�મા પા�યા ($ે1રતોના ં�ૃMયો 16:33). �લોક 34 મા ંiલર આનદંથી 

ભરJરૂ છે કારણ ક( તે ભગવાનમા ંમાનતા હતા-તે અને તેના આખા �ુ�ંુબ. આ લોકો અRયો માટ( 

અRયો માટ(ના _વન પર $ભાવ પાડ( છે! તમારા િવચારો: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

	�?: તમાર� �તને $ભાવના Jdુુષ અથવા  ી તર�ક( ગણવા માટ( સમય કાઢો. તમે અRય લોકો પર 

$ભાવ છો ક( પછ� તમે તેન ેઅ]ભુવો છો ક( નહ�. તમે જોઇ રvા ંછો અRય લોકો તમે i ર�તે _વન પર 

$િત1=યા આપો છો, કટોકટ� સાથે �યવહાર કરો છો અને તમે ક(વી ર�તે તમારા _વનને ઈT ુતર�ક( �ણ ેછે 

તે ર�તે _વી રvા છો. 
 

1. $ભાવના તમારા D?ેમા ંલોકો કોણ છે? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. iમ iમ તમે કોઈના _વનમા ં$ભાવ તર�ક( _વતં રહ(વા માટ( સ1=ય વલણ લેતા હોવ, તમે 

ઇરાદાJવૂ"કની ઇરાદા સાથે તમારા _વનને ક(વી ર�તે _વી શકો? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મોટાભાગના લોકો બાળકોને $ભાિવત કર� શક( છે તમે ક(વી ર�તે બાળકના _વનને $ભાિવત કર� 

શકો છો, i તેમને ઈT ુસાથે ગાઢ સબંધંમા ંલાવી શક( છે? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

/���#�: મ?ંાલયમા ંતમારો ઉપયોગ કરવા માટ( ભગવાનનો આભાર અને તમારા વjુ"ળમાનંા સhયોની 

જવાબદાર�ને ઓળખનાર તર�ક( માગ"દશ"ન અને 1દશા માટ( Jછૂો. ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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��� = 

 

.(�8�: પાઊલના બી� િમશનર� $વાસમા ંબાક� રહ(લા પાચં શહ(રોમા:ં થે�સાલોનીક�, બે1રયા, એથેRસ, 

કોર�થ અને એફ(સસમા ંસમાવેશ થાય છે. આ નામો તમારા માટ( િવEચ? લાગે શક( છે, જો ક(, પાચં નવા 

કરારના J�ુતકોમા ંપાઉલ 	ારા આ શહ(રોમા ંચચ� લખવામા ંઆવતા હતા. સમાિવxટોના TEૂચમા ં0ુઓ અને 

બાઇબલના આ J�ુતકોને ઓળખો. 
 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

 

ચાલો આ શહ(રોમા ંથનાર� ઘટનાઓ પર સEંDFતમા ં0ુઓ 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 17: 1-9 વાચંો (થે�સાલોનીક�મા)ં 

 

к&��:  
1. પોલ )ુ ંઉપદ(શ (પrં>તઓ 2 બી -3)? ________________________________________________ 

2. તેમના $ચાર પ1રણામ )ુ ંહj ુ ં(�લોક 4)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. )ુ ંસતાવણી અને ¢ુઃખો આવી (છદંો 5-7 એ)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. આરોપ )ુ ંહતો (છદંો 6 બી, 7 બી) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. આ આDેપો માટ( લોકોની $િત1=યા )ુ ંહતી (છદંો 8-9)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

&:.;�: અિધિનયમ 17: 10-15 વાચંો (બેર(આમા)ં 
 

к&��: 
1. અમે )ુ ં (�લોક 11) િવશે �ણવા નથી? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. પાઊલના ઉપદ(શ ]ુ ંપ1રણામ )ુ ંહj ુ ં(�લોક 12)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. સતાવણી અને ¢ુઃખો )ુ ંથઈ ગયા (છદંો 13-15)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 17: 16-34 વાચંો (એથેRસમા)ં 

 

к&��: 
1. અમે એથેRસ (�લોક 16) અને એથેRસવાસીઓ િવશે )ુ ંશીખી શક�એ (�લોક 21)? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પાઊલે )ુ ંક�ુ ં(�લોક 18 બી)? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. મા ંઅ�£યા દ(વ િવષે પાઊલે )ુ ંશીખ�Zુ ંછદંો 24-31? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ક(ટલાકંનો $િતભાવ હતો (�લોક 32 એ)? _____________________________________________ 

બી�ઓ]ુ ં$િતસાદ )ુ ંછે (�લોક 32 બી)? ____________________________________________ 

અને (�લોક 34)? ________________________________________________________________ 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 18: 1-17 વાચંો (કોર�થમા)ં 
 

к&��: 
1. પાઊલ એથેRસમા ંફગાવી દ(વાયો અને કોર�થ ગયો. તે કોની સાથે મ�યા, શા માટ( તે કોર�થમા ં

હતા, અને તમે તેમના િવશે )ુ ંશી¨યા (છદંો 1-4)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. પૉલ )ુ ં$ચાર કય� (�લોક 5)? _____________________________________________________ 

3. સતાવણી અને ¢ુઃખો )ુ ંથઈ ગયા (�લોક 6 એ)? _______________________________________ 

4. પાઊલે તેમના મ?ંાલય િવષે )ુ ંક�ુ ં(�લોક 6 બી)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પાઊલે �યાર( પડોશીને ઘર( જઈને મ�Zુ ં(પrં>તઓ 7-8)? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. પાઊલે i અપમાનજનક સારવાર $ાFત કર� હતી તેમાથંી તે પહ(રવામા ંઆવે તે-ુ ંલાગે છે. ઈqર( 

તેમને ક(વી ર�તે આશીવા"દ આFયો (છદંો 9-11)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. ગાEલયો અખાયાના શાસનકાર હતા Mયાર( પાઊલને )ુ ંથZુ ંછે તે જો-ુ.ં ય�દુ�ઓએ પાઉલ પર 

�મુલો કરવા અને તેમને અદાલતમા ંલા�યા હતા અને તેમને "લોકોની િવdુm કાયદાની િવbm 

ભગવાનની ઉપાસના કરવા માટ( લોકોને સમ��યા" હોવાનો આરોપ naૂો હતો. ગાEલયોએ આ 

ક(સને રદબાતલ કરવા અને તેમને કોટ"માથંી બહાર કાઢવા આદ(શ આFયો હતો. પાઊલ પર �મુલો 

કરવાને બદલ,ે ય�દુ�ઓએ )ુ ંકZુ�? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. 1 કોર�થી 1: 1 મા ંઆપણે ધારણ કર� શક�એ ક( સોથોહ(Rસ પાઊલના nસુાફર� સાથી બની ગયા 

હતા. તેમણે પાઊલને પ? લ¨યો હતો, "પોલ, ભગવાનની ઇgછાને ______________________ 

અને ______________________ ના ________________________________, અને અમારા ભાઇ 

__________________," �લોક 2 : "ભગવાનની ______________________________ Tધુીમા ંતે 

છે ___________________________________________________________________..” 
 

 

��� A 

 

	9��#: પાઉલની iમ એક bપર(ખા િવકસાવવામા ંઆવી છે. તે હમેંશા ય�દુ� સભા�થાનમા ં�યા ંતેમણે 

શીખ�Zુ,ં ચચા", ઉપદ(શ અને સાEબત કરવા માટ( સમ��Zુ ંહj ુ ંક( ઇT ુE��ત છે iમણે ભોગવી અને 

મરણમાથંી સ_વન થ-ુ ંપડ·ુ ંહj ુ.ં દર(ક વખતે આ $િત1=યા થઈ. ક(ટલાક ય�દૂ�ઓ માનતા; ક(ટલાક ન 

હતા. ક(ટલાક Oીક માનતા હતા અને ક(ટલાક ન હતા. ક(ટલાક ઇxયા" હતા અને ક(ટલાક તોફાનોને કારણે હતા 

ક(ટલાકને સદં(શ $ાFત થયો છે અને ક(ટલાકએ તેમના કપડા છ�નવી લીધા ંછે અને તેમના કપડા ંછ�નવી 

લીધા ંછે. ક(ટલાક લોકોએ સદં(શો �વીકાય� અને અRય લોકોએ તેમના કાનની િવEચ?તાના અવાજ તર�ક( 

સદં(શો જોયો. લોકોએ i $િત1=યા આપી છે તેના પર પણ આપણે યાદ રાખ-ુ ંજોઈએ ક( JનુdુMથાન 

પામેલી _વતં ભગવાન તર�ક( ઈTનુો સદં(શો $િત1=યા આપે છે. 
 

આ જ સદં(શ આ વત"માન 1દવસની $િત1=યા માટ( ચાf ુરહ( છે. સદં(શ $ાFત થયો છે અથવા નકારવામા ં

આ�યો છે �યાર( એથેRસવાસીઓ આ િવષય િવશે પાઊલ સાથે વાત કરવા]ુ ંચાf ુરાખવા ઇgછતા હતા 

Mયાર( પણ પાઊલે એથેRસ છોડ·ુ ંહj ુ ંકારણ ક( તેઓ �ણતા હતા ક( તેઓ ક)ુકં કરવા]ુ ંઅને તેમના િવશે 

િવચારણા કર�ને અને નવા િવચારોને સાભંળતા હતા. તેમની $િત1=યા Jdુુષો અને તેમના સદં(શને નકાર� 

કાઢવાનો હતો. 
 

	�?: $� રહ( છે. સદં(શની માર� $િત1=યા )ુ ંછે? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
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	9��.#: 
 

1. iમ iમ આપણ ેસદં(શા $ાFત કય� છે તેમ આપણે જોZુ ંતેમ, ઘણા લોકોએ f1ુદયા, iલર અને 

સભા�થાનના શાસન iવા તેમના સમO પ1રવાર સાથે બાNFત�મા લી�ુ ંહj ુ.ં અRય લોકો, iમ ક( 

અ�ુલા અને િ$િસલા, અ]યુાયીઓ બની ગયા અને તેઓ $વાસ દરિમયાન પાઉલ સાથે જોડાયા. 

અRય લોકો, એપોલોની iમ, િવ�ાથ�ઓ હતા અને અRય �થળોએ nસુાફર� કર�ને ભાઈઓને 

$ોMસાહન આપતા હતા અને નવા માનનારાઓના િશDણ સાથે સહાય કરતા હતા. ચચ" વSયો અને 

ફ(લાયો. 
 

એ. $ે1રતોના ં�ૃMયો 16: 5 કહ( છે ક( _______________________ _____________________ મા ં

_________________________ હતા અને તેઓ _____________________________________ 

બી. અને $ે1રતોના ં�ૃMયો 19:20 મા ંતે કહ( છે, "ભગવાન ____________________________ ના 

________________ ને _____________________ અને અr�તMવમા ંછે ___________________ 

સી. $ે1રતોના ં�ૃMયો 19:17 કહ( છે ક( ભગવાન __________________ ની _____________________ 

હતી ___________________________.  
 

2. અમને ચચ� કહ(વામા ંઆવે છે, iમ ક( તેઓ ના0ુક હતા, પાઊલ અને િસલાસ, બાના"બાસ, તીમોથી 

અને બી�ઓ 	ારા તેમને મજ�તૂ અને ઉ�ેજન આપવાની જbર હતી. $ે1રતોના ં�ૃMયો 18:23 મા,ં 

ઉદાહરણ તર�ક(, અમે વાચંીએ છ�એ ક(, પાઊલે બધા જ િશxયોને મજ�તૂ બનાવતા સમO $દ(શમા ં

�થાનાતંર કર�ને એક જXયાએ nસુાફર� કર�. E��તીઓ તી¼ ¢ુઃખ સહન કર� રvા હતા અને 

ભગવાન તેમને ર0ૂ કર� હતી iઓ 	ારા અપ ઉઠાવી કરવાની જbર છે.  

3. $ે1રતોના ં�ૃMયો 19:21 મા ંઆપણને કહ(વામા ંઆવે છે ક( પાઊલે __________________ પર જવા]ુ ં

નl� કZુ�. તે જ સમયે એફ(સસમા ંવે�ટ (ઇTનુા અ]યુાયીઓ) પાછા ફયા" હતા. તેમની છેHલી 

nસુાફર�માથંી પાઊલના સદં(શામા ંડ(મે5�યસ નામના ચાદં�દાર હતા, i સમ�યા હતી. તેમના વેપાર 

અને અRય સબંિંધત વેપારમા ંઅRય લોકોને જોખમ મ�Zુ ંહj ુ ંકારણ ક( "પાઊલે એફ(સસમા ંઅને 

એિશયાના $ાતંમા ં(26 મી કલમ) મોટાભાગના લોકોને િવqાસ કય� હતો." પાઊલ ે)ુ ંક�ુ ં

($ે1રતોના ં�ૃMયો 19: 26)? "_______________________________________________________." 

તેમ]ુ ંવેપાર જોખમમા ંહj ુ ંઅને મહાન દ(વી]ુ ંમ1ંદર ક)ુ ંગણવામા ંઆવjુ ંનથી અને તેણી 

______________________________ થી પણ _________________________ હોઇ શક( છે, તેણીને 

એિશયા અને સમO િવqમા ં___________________________________________________. 

4. પાઊલ િસવાય દર(ક જણ ઘ`ઘાટમા ંહતા. દર(ક �યr>ત અ�વ�થ હતો પરંj ુપોલ લોકો Y�ુસે હતા 

અને રાડારાડ કરતા હતા. “____________________________________________________” 
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તે ભેગા થયેલા n ૂઝંવણમા ંહતા. $ે1રતોના ં�ૃMયો 19:32 બી કહ( છે, "મોટાભાગના લોકો �ણતા ન 

હતા ક( શા માટ( તેઓ Mયા ંહતા." આવા n ૂઝંવણમા ંપ1રણ�Zુ.ં બે કલાક Tધુી તેમણ ેપોકાર કય�, 

"એફ(સીના આટ¿િમસ]ુ ંમહાન છે (�લોક 24)!" છેHલ,ે શહ(રના કાર�ુનથી લોકો ભીડમા ંTઈૂ ગયા 

હતા અને તેમને Eબનઅ]ભુવી હક�કતની યાદ અપાવી હતી ક( એફ(સસ આટ¿િમસના મ1ંદરના વાલી 

છે. તેમણ ેઆગળ ક�ુ ંહj ુ ંક( પાઊલે આટ¿િમસને f ૂટં� નથી અથવા િન�દા કર� નથી અને જો 

દ(મેિ?અસને કોઈની િવdુm કોઈ ફ1રયાદ હતી ક( તે કોટ" સમD તે લાવવાનો છે. શહ(રની કાર�ુનની 

Eચ�તા )ુ ંહતી (�લોક 40)? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

િવધાનસભાને રદ કરવામા ંઆ�યો હતો અને ભીડ િવખરેાઇ હતી. 
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પાઉલે એફ(સસમા ંચચ"ને પોતાની ઇgછા nજુબ ક�ુ ંહj ુ ંઅને પા�ખાપવ" માટ( યbશાલેમ પાછા જવાની 

ઉતાવળમા ંહતા. Mયા ંતેમના િવરોધનો સામનો કરતા પહ(લા, થોડો સમય કાઢો અને પાઊલના પા?ને 

કાળ_Jવૂ"ક 0ુઓ. તેમણે સતાવણી અને વેદનાને Sયાનમા ંરા¨Zુ,ં ભગવાનએ તેમને i કાય" સ`FZુ ંહj ુ ંતે, 

તેમના િવqાસીઓની અપેDાઓ, અને તેમની સાથે ભાગીદાર� કરનાર માટ( તેમના $ેમની િવચારણા કરો. 
 

પાઊલે છેHલી િમશનર� nસુાફર�માથંી યbશાલેમ પાછા ફયા" પછ�, પાઊલ યા�બૂ, ઈTનુા ભાઈ અને 

વડ�લોને "તેમની સેવામા ંદ(વે Eબનય�દૂ� લોકોમા ંi કZુ� હj ુ ંતે સવ"ને �ણવાની ઇgછા રાખી હતી." iમણે 

સાભં�Zુ.ં  
 

�ૂંક સમયમા,ં તેમના _વનને ધમક� આપવામા ંઆવશે કારણ ક( તે એક Oીકને મ1ંદરમા ંલા�યો હતો, i 

ય�દુ� કાયદા $માણે �થળને Àxટ કર( છે. પાઊલની 1=યા )ુ ંથઈ? iઓએ તેમને ધરપકડ કર� હતી તેઓ 

)ુ ંદલીલ કર( છે? પ1રણામ )ુ ંહj ુ?ં ન_કથી સાભંળો )ુ ંતમે એવી વ�jઓુ સાભંળો છો i તમને ઈTનુી 

Tનુાવણી અને સ�ને યાદ કરાવે છે? 
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к&��: 
1. મકદોિનયા માટ( પાઊલે )ુ ંકZુ� ($ે1રતોના ં�ૃMયો 20: 1)?  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પોલ અપેDા હતી કરતા ંnસુાફર� ધીમી હતી �લોક અ]સુાર )ુ ંતેમના સફર િવલબં 3? _________ 

______________________________________________________________________________ 

3. છેવટ( તે 5ૌઆસના nસુાફર� સાથીઓ સાથે ફર� જોડાયો (છદંો 4-6). $ે1રતોના ંમા ંન`ધેલી ઘટના 

)ુ ંહતી �ૃMયો 20: 7-12? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પાઊલ યbશાલેમ જવા માટ( દોડવા લાXયો (છદંો 13-16) �લોક nજુબ શા માટ( તે ઉતાવળમા ંહતો 

16? ___________________________________________________________________________ 

5. પાઊલે મા ંકોને મોકHયા �લોક 17? __________________________________________________ 

એફ(સસની nસુાફર� કરતા આ વડ�લો િમલેતસમા ંઆ�યા. પાઊલે આ માણસોને )ુ ંક�ુ?ં 

એ. કલમ 18: ____________________________________________________________ 

બી. કલમ 19: ___________________________________________________________ 

સી. કલમ 20: ___________________________________________________________ 

ડ�. કલમ 21: ____________________________________________________________ 

6. પોલ માટ( વ�jઓુ n�ુક(લ હતા. ___________________________________________ એ પોલને 

_________________________________ પર જવા માટ( ફરજ પાડ�. તે શહ(રથી નગરની nસુાફર� 

દરિમયાન આMમાની ચેતવણી )ુ ંહતી (�લોક 23)? _____________________________________ 

7. પાઊલે પોતા]ુ ં_વન ક(વી ર�તે જોZુ ં(�લોક 24 એ)? ___________________________________ 

8. તે )ુ ંહj ુ ંક( તે બી� બધા ઉપર  ઉપર કર-ુ ંહj ુ ં(�લોક 24 બી)? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. પાઊલ ફર�થી આ એફ(સી વડ�લોને aાર(ય જોશે નહ� હવે તે તેઓને ઉ�જેન આપે છે ક( તેઓ 

દોડમા ંઊભા થાઓ, દોડ Jરૂ� કરો અને તેમના માગ� ચાલો. પાઊલ ેવડ�લોને )ુ ંક�ુ?ં 

  એ. �લોક 28 એ: _________________________________________________________ 

 બી. �લોક 28 બી: ________________________________________________________ 
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 સી. અSયાય 29-31: _______________________________________________________ 

10. છોડ-ુ ંસરળ ન હj ુ.ં તેમને ભગવાનને અને તેમના Oેસના શ\દને (32 �લોક) સ`Fયા પછ� 

આપણને �લોક મા ંકહ(વામા ંઆવે છે ક( તે ___________________________________________. 

તેઓ બધા ________________ તર�ક( તેઓ __________________________________ તેમને અને 

________________________________________________________________________ તેમને. 

11. )ુ ંવડ�લો સૌથી વ� ુ¢ુઃખ થZુ ં(�લોક 38)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. તેઓ પાઊલ સાથે વહાણમા ંહતા અને $વાસીઓએ તેમનો $વાસ ચાf ુરા¨યો હતો. તેઓ jરૂમા ં

ઉતયા" અને ઘણા 1દવસો Tધુી રvા. તેઓ શહ(રની બહાર અને બીચ પર હતા (અિધિનયમો 21: 5 

બી -6) તેઓ ______________________________________________________________ 

13. તેઓ એક જXયાએથી બી� �થળે, એક ઘરથી બી� �થળે ગયા અને ______________________ 

(�લોક 8) ના ઘર( રહ(તા.ં ન`ધ: આ તે જ 1ફEલપ છે i અમે $ે1રતોના ં�ૃMયો 8 મા ંવાgંયા છે, i 

સમbનમા ંચમMકા1રક Eચ¾ો કરા�યા હતા અને ઇિથયોિપયન �યઢંળની ઈTનુી Tવુાતા" $ગટ કરતા 

હતા. 

14. �લોક 11 મા ં$બોધકની ભિવxયવાણી સાથે, પાઊલને િવખેર� નાખવામા ંનહ� આવે અને 

__________________________ (�લોક 15) ની યા?ા ચાf ુરાખશે નહ�. $ે1રતોના ંમા ંચચ" 	ારા 

પાઊલના �વાગત]ુ ંવણ"ન કરો �ૃMયો 21:17: _______________________________________ 

15. �યાર( પાઊલ આ�યા Mયાર( તેમણે $થમ વ�jઓુમાથંી એક )ુ ંહj ુ ં(છદંો 18-19)? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

�
>*$ш#: આપણે i ર�તે પોતા]ુ ં_વન _�યા તે ર�તે પાઊલ]ુ ંપા? 0ુઓ. $ે1રતોના ંથી ક(ટલીક 

વ�jઓુનો િવચાર કરો �ૃMયો 20... 
 

1. �લોક 23 મા ંઆપણ ે�ણીએ છ�એ ક( પાઊલે n�ુક(લીઓથી આªય" પા�યા ન હતા. પિવ? 

આMમાએ તેમને ચેતવણી આપી હતી ક( ___________________________________________ 

2. �લોક 24 મા ંઆપણ ે_______________________ માટ( તેમના ઉMસાહ અને 0ુ�સાને અને ભગવાન 

ઇT ુપાસેથી $ાFત કર(લ ___________________ 0ુઓ. તે મ?ંાલય )ુ ંહj ુ?ં __________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. િવqાસમા ંલા�યા અને આSયા4Mમક સારસભંાળ રાખનારાઓ માટ( પાઊલની આશા હતી (ઉદાહરણ 

તર�ક( 28, ઉદાહરણ તર�ક(). તેઓ તમારા માટ( અને બધા ઘટેાના ઊન]ુ ંJમૂ}ુ ંમાટ( ________  
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_________________________________________________હતા, iમા ંપિવ? આMમા તમને 

_____________________\બનાવે છે, ભગવાનની ___________________ ની કાળ_ લ ેછે, i 

તેમણે પોતાની મેળે મેળવી છે ______________. 

4. છદંો મા ં36-38 અમે ગો�પેલ તેમની સાથે ભાગીદારો હતા iઓ માટ( પોલ ના $ેમ 0ુઓ. અમે 

એફ(સીના વડ�લોને છોડ»ા હતા તે n�ુક(લી િવશે વાgંZુ ંછે અને તેમને ક(વી ર�તે તેમની પાસેથી ¢ૂર 

Áટો કરવો હતો. 
 

	�?: 
1. તમારા પોતાના પા?નો િવચાર કરો તમારા અDર ક(વી ર�તે મજ�તૂ છે? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. જો કોઈ �ય1કતને તમને n�ુક(લીઓ િવશે તમારા અEભ$ાય વણ"વવા માટ( કહ(વામા ંઆ�Zુ ંહોત, તો 

તમે )ુ ંશેર કરશો? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તમે તમારા _વનમા ંક(વી ર�તે _વી રvા છો તે ગો�પેલ મેRસની ખાતર n�ુક(લીઓનો ભેદભાવ )ુ ં

કરશે? _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� � 

 

.(�8�: ઈqરની શr>તનો બાક�નો ભાગ, અમાર� શr>ત પોલની ધરપકડ, તેના 5ાયHસ અને રોમની 

nસુાફર�ની વાતા" પર Sયાન ક(VRyત કરશે. અમને યાદ છે ક( પાઊલ માટ(] ુ ં_વન સહ(fુ ંન હj ુ.ં $zએુ 

અનાRયાને ક�ુ ંહj ુ ંક( પાઊલ તેના નામ માટ( ઘ³ુ ંસહન કરશે ($ે1રતોના ં�ૃMયો 9: 15-16). સતત 

ય�1ૂદઓએ તેમને અ]સુયા" હતા, તેમને હ(રાન કયા" હતા અને તકલીફ ઊભી કર� હતી. પાઊલે સતાવણી, 

પcથરમારો, માર મારવામા,ં ધરપકડ કયા" અને iલમા ંફeક� દ�ધા. nMૃZ ુaાર(ય ¢ૂર નહોj ુ,ં તેમ છતા ં�યા ં

Tધુી તે ગયા Mયા ંTધુી તેમણે $ચાર કરવા]ુ ંચાf ુરા¨Zુ.ં 
 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 21: 27-36 વાચંો. iમ iમ તમે આ પrં>તઓ વાચંી તે લોકોના Y�ુસાને વણ"વે 

તેવા શ\દો માટ( 0ુઓ. )ુ ંતેમની $િત1=યા કારણ હતી? 
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к&��: 
1. આ ય�દુ�ઓ aા ંહતા (�લોક 27)? તેઓ પાઊલને ક(વી ર�તે �ણી શaા? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

2. તેઓ ______________________________________ ભીડ અને ______________________ પોલ. 

3. તેઓ )ુ ં�મૂો પાડતા હતા? તેમના આDેપો )ુ ંહતા (�લોક 28)? તે સામે શીખવે છે: 

એ. ___________________________________________________________________ 

બી. ___________________________________________________________________ 

સી. ___________________________________________________________________ 

4. તેમના અRય આરોપ )ુ ંહતો (�લોક 28 બી)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. છદંો મા ંy�ય વણ"ન 30-32: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. આ રમખાણો aા ંથઈ રvો છે? શહ(ર? ______________________ �થળ? ____________________ 

7. )ુ ંપાઊલને માયા" ગયા હતા? ______________________________________________________ 

8. કમાRડર )ુ ંકZુ� (�લોક 33)? _______________________________________________________ 

9. પછ� તેમણ ે)ુ ંચાલી ર�ુ ંહj ુ ંતે િવશે સMય શોધવાનો $યાસ કય�? તેમણે )ુ ંશી¨યા (�લોક 34)? 

______________________________________________________________________________ 

10. ભીડના 1હ�સા]ુ ંવણ"ન કરો (�લોક 35): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. ભીડ )ુ ં�મૂ પાડતા હતા (�લોક 36)? ________________________________________________ 

 

 

/C�DEFE: 
1. એક યbશાલેમમા ંઆ y�ય )ુ ંહj ુ ંઆªય" નથી પરંj ુઆªય" શકો છો. આવા 1હ�સાને કારણે )ુ ંથZુ?ં 

જો પાઊલે ઈqરની આkાપાલન કરતા હતા અને એિશયા માઈનોર (આ�િુનક jકૂÂ) અને 

આસપાસના િવ�તારોમા ંઈTનુી સાDી આપતા હતા, તો તેઓ ખર(ખર િવdુm લડતા હતા. તમારા 

િવચારો: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. અમે �લોક 36 શ\દો પહ(લા ંસાભં�Zુ ંછે. fકુ 23:18 અને યોહાન 19:15 0ુઓ. આ સદંભ"મા ં)ુ ંથઈ 

ર�ુ ંછે તે]ુ ંવણ"ન કરો. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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	�? /W���: જો તમે િવરોધ કય� હોય અથવા તમે �મુલો કય� હોય તો તમે આ લોકોની iમ ઝીણી 

ર�તે કાય" કરો છો તે-ુ ંતમે માનતા હોવ છો? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

��� = 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 21: 37-22: 21 વાચંો. $થમ, પાઊલ સમ�વે છે ક( તે કોણ છે. પછ� તે પોતાની 

0ુબાની આપે છે. આ પrં>તઓ મા ંઆ ઉક(લ-ુ ં0ુઓ.  
 

к&��: 
1. પોલ તેમની 0ુબાની આપવા માગંે છે. મા ં)ુ ંJછેૂ છે �લોક 37? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. પોલ લોકોને લોકો સાથે વાત કરવાની પરવાનગી $ાFત (�લોક 40). તે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કર( 

છે? _______________________ આ તે લોકોની ભાષા હતી iણે તેન ેસાભં�Zુ.ં અમને કહ(વામા ં

આવે છે ક( �યાર( તેઓ બોલતા હતા Mયાર( એક _____________________________________ 

3. Sયાનમા ંલો પાઊલે )ુ ંક�ુ:ં 

  એ. $થમ, તેમણે પોતાના Jવૂ"જોની �થાપના કર� (�લોક 3 એ) _______________________ 

 બી. તેમની િશDણની Jxૃઠzિૂમ )ુ ંહતી (�લોક 3 બી)?_________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 સી. તેમના zતૂJવૂ" વત"ન )ુ ંહj ુ ં(છદંો 4-5)? _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

ડ�. આગળ, તે તેના bપાતંર અ]ભુવને રોડ પર શેર કર( છે 

ઇTનુો $�: _________________________________________________________ 

શાઊલનો $�: ______________________________________________________ 

ઈTનુો જવાબ: ______________________________________________________ 

શાઊલનો $�: ______________________________________________________ 

ઈTનુો જવાબ: ______________________________________________________ 

 ઈ. મા ંઅનાRયા સાથે y�ય]ુ ંવણ"ન કરો છદંો 12-16: _______________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

એફ. જયાર( યbશાલેમ પાછો ફય� Mયાર( પાઊલે )ુ ંક�ુ ં(છદંો 17-20)? ____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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_. ભગવાન આદ(શ )ુ ંહતો (�લોક 21)? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

/C�DEFE: 
 

1. પોલ તેમના bપાતંર અ]ભુવ િવશે મહાન િવગતવાર �ય છે. કદાચ કોઈ અRય bપાતંરણ aાર(ય 

પોલ તર�ક( નાટºાMમક ન હોત. ભગવાન ઇT ુપોતે તેન ેબહાર કહ(વાય! bપાતંર તેજ�વી $કાશ, 

^ધMવ, અવાજ, અને આવા વ�jઓુ િવશે ©બૂ જ ન હતી. શાઉલના 1દલમા ંi બRZુ ંતે બ�ુ ં

bપાતંર થZુ.ં તે �યr>ત iણ ે�ટ�ફનની હMયાને મ0ૂંર� આપી હતી અને i �યr>તને આ માગ"ના 

અ]યુાયીઓ હતા તે પીડાતા, iલમા ંઅને સતાવણીને મ0ૂંર� આપી હતી, i પોતાને કોઈ રન 

ન`ધાયો નહ�, iલમા ંઅને સતાવે છે કારણ ક( હવે તે આ માગ"નો અ]યુાયી છે. . તેમણે બાNFત�મા 

લી�ુ.ં તેમણે તેમના પાપો ¢ૂર ધોવાઇ હતી તેમણ ેભગવાન ના નામ પર કહ(વાય. 
 

 એ. i લોકોએ તેને સાભં�Zુ ંતે માટ( અરામેઇકમા ંi બોલવામા ંઆવેfુ ંછે તેની 1ક�મત )ુ ંહશે? 

 ____________________________________________________________________________ 

 બી. )ુ ંમાર� પાસે �દય પ1રવત"ન 0ુબાની છે? માર� 0ુબાની )ુ ંછે? _______________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 સી. iઓ માર� વાત સાભંળે છે તેમના માટ( માર� 0ુબાની )ુ ંછે? _________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. $ે1રતોના ં�ૃMયો 22:21 જણાવે છે ક( $zએુ તેમને )ુ ંક�ુ ંહj ુ,ં "____________________, ક(મ ક( �ુ ં

___________________________ Tધુી તમને ________________ Tધુી ¢ૂર કર�શ. તે એક િમશન 

પર એક માણસ હતો, ભગવાન]ુ ંિમશન, ય�દૂ�તર Tધુી પહ`ચવા માટ(, ખોવાયેલા લોકો ઈqર ઇgછે 

છે ક( કોઇ મહાન 0ુ�સો હોય અને તે �ણતા હતા ક( શાઊલના bપાતં1રત �દય િનદ�ષ લોકો Tધુી 

પહ`ચવા માટ( તેમના િમશન માટ( તે જ મહાન 0ુ�સોનો ઉપયોગ કરશે અને તેનો ઉપયોગ કરશે. 

તમારા િવચારો: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

	�?: 
1. તમે ક(વી ર�તે $ખર છો? તમે ક(વી ર�તે દ(વની ઇgછાઓ માટ( ઉMસાહ� છો? તમે ક(વી ર�તે દ(વના 

કાય" માટ( ઉMસાહ� છો? )ુ ંતમે ભગવાન 	ારા મોકલાવેલા તર�ક( _વતામા ં©બુ ©શુી મેળવી શકો 

છો, િમશનમા ંએક તર�ક( _વતા છો? )ુ ંતમે ઈTનુા નામે n�ુક(લીઓ અને સતાવણી સહન કરવા 

તૈયાર છો? _____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

2. ભગવાન તમાર� §�મ અને મહMMવાકાDંાઓને 1દશામાન કરવાના તમાર� પોતાની ઇgછા ^ગે 

તમારા ક(ટલાકં િવચારો છે ક( iથી તેઓ તમને હાર� ગયેલા પહ`ચના તેમના િમશનમા ંઉપયોગ 

કર� શક(._________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ભાગ 4 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 22: 22-29 વાચંો. વાતા" રોમન સ�ાવાળાઓ માટ( ક(ટલીક n�ુક(લીઓ ઉભો કર( 

છે. 
 

к&��: 
1. પોલ મા? �લોક 21 મા ંજણા�Zુ ંહj ુ ંક( ભગવાન જણા�Zુ ંહj ુ ંક( તે તેને ¢ૂર ય�દૂ�તર માટ( 

મોકલવા કરશે દર(ક �યr>ત આ Eબ�¢ુ Tધુી કાળ_Jવૂ"ક સાભંળતા હતા. છદંો પછ� )ુ ંથાય        

છે 22-24? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. પોલ મા? �લોક 21 મા ંજણા�Zુ ંહj ુ ંક( ભગવાન જણા�Zુ ંહj ુ ંક( તે તેને ¢ૂર ય�દૂ�તર માટ( 

મોકલવા કરશે દર(ક �યr>ત આ Eબ�¢ુ Tધુી કાળ_Jવૂ"ક સાભંળતા હતા. છદંો પછ� )ુ ંથાય        

છે 22-24? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. તેઓએ તેન ેચા�કુ મારવા માટ( પોલને ખ{ચી લીધો. પાઊલના $�નો )ુ ંહતો (�લોક 25)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. તેથી, સેRgZ1ુરયન તેના કમાRડર અને 1રપો�્"સને ચલાવે છે, "આ ________________________ એ 

___________________________________ છે." કોઈ રોમન નાગ1રકને ચા�કુર�ગ, દખલ, અથવા 

તી¼ ¢ુઃખની સ� આપવામા ંઆવી નથી. તેઓ રોમન કાયદા 	ારા TરુEDત હતા. હવે એક સમ�યા 

છે. તેથી, કમાRડર પાઊલને $� કર( છે ક( i અહ(વાલને સમથ"ન આપે છે. તે રોમન નાગ1રક છે. 

હક�કતમા,ં પોલ કહ( છે, "�ુ ં________________________________________ 	ારા નાગ1રક હતો." 

5. અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( i લોકો તેમને ______________________ ને તાMકાEલક (�લોક 29) 

$� Jછૂવા મોકHયા હતા. કમાRડર પોતે __________________________________ હjુ.ં શા માટ(? 

______________________________________________________________________________ 
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��� B 

 

.(�8�: હવે પોલની 5ાયHસ શb થાય છે. તમે જોશો ક( પાઊલે ઈT ુi-ુ ંવલણ અપના�Zુ ંછે. તેમણે 

ભગવાન yVxટકોણથી ક)ુ ંખો�ંુ કZુ� નથી પરંj ુય�દૂ� yVxટકોણથી તેમણ ેગભંીરતાથી તેમના કાયદા]ુ ં

ઉHલઘંન કZુ� છે. $ે1રતોના ં�ૃMયો 21:36 મા ંઆપણે વાgંZુ ંછે ક( ભીડ રાડારાડમા,ં "તેની સાથે ¢ૂર રહો!" 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 22:22 મા ંઅમે ફર�થી વાચંીએ છ�એ ક( ભીડ રાડારાડ કર� ર�ુ ંછે, "તેને Jcૃવીથી Áટકારો 

આપો! તે _વવા માટ( 1ફટ નથી! "આ બધા ઘણા ંલાગ ેછે," તેને વધ�તભં પર માર� નાખવા! તેને વધ�તભં 

પર લગાડવો! "કાયદાઓના આ પછ�ના $કરણો તેમના અજમાયશ િવશે વાત કર( છે ય�દુ�ઓ તેમને 

મરણ પામે છે અને રોમનની ખબર નથી ક( તેમની સાથે )ુ ંકર-ુ,ં કારણ ક( તે એક નાગ1રક છે અને રોમન 

કાયદા]ુ ંઉHલઘંન કરવા ક)ુ ંકZુ� નથી. 
 

&:.;�: $ે1રતોના ંવાચંો �ૃMયો 22: 30-23: 11. 
 

 

к&��: 
1. કમાRડરને લાXZુ ંક( તે સામ ચહ(રો nકુાબલો માટ(નો સમય હતો. તે )ુ ં�ણવા માગતા હતા   

(�લોક 30)? ____________________________________________________________________ 

2. મા ંપાઊલે )ુ ં�હ(ર કZુ� 23: 1? ____________________________________________________ 

3. અનાRયાએ )ુ ંકZુ� (�લોક 2)? ______________________________________________________ 

4. પાઊલે )ુ ં�£Zુ ંન હj ુ ંક( અનાRયા $nખુ યાજક હતા, કહ( છે (1ક�Xસ 3)?_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. અમને કહ(વામા ંઆવે છે ક( પાઊલ �ણતા હતા ક( િવધાનસભામા ંફરોશીઓ અને સ¢ૂ1કઓ બનેં 

હાજર હતા. તેમણે આગળ )ુ ંક�ુ ં(�લોક 6) iણે િવવાદ ઊભો કય� અને 0ૂથને િવભા4જત કZુ� 

(�લોક 6 બી)? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. અ]સુરતા y�ય]ુ ંવણ"ન કરો (છદંો 9-10): ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. $zએુ તેમને વાત કર� હતી ક( $z ુતેને Eબનય�દુ�ઓને મોકલી રvો હતો, iમને તેઓ ઈqરના 

પસદં કર(લા લોકો ન હતા. તમે )ુ ંિવચારો છો અને શા માટ(? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. કમાRડર ફર� પાઊલના _વન માટ( ડર હતો તેથી તેમણે તેમને મહાસભામાથંી ¢ૂર કયા". તે રાત 

પછ� )ુ ંથZુ ં(�લોક 11)? __________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

પોલ રોમ જવા થશે 

 

&:.;�: $ે1રતોના ં�ૃMયો 23: 12-22 વાચંો. 
 

к&��:  
1. Fલોટ )ુ ંહતો અને તે શામેલ છે (છદંો 12-15)? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. કોણ આ Fલોટ િવશે સાભં�Zુ ં(�લોક 16)? _____________________________________________ 

3. તેમણે મા1હતી સાથે )ુ ંકZુ� (છદંો 17-21)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પાઊલના ભ?ી� ના કમાRડરના આદ(શનો )ુ ંઅથ" હતો (�લોક 22)? _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 23: 23-35. 
 

к&��: 
1. કમાRડર આદ(શ પછ� )ુ ં(છદંો 23-24)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. સમ1રયા અને 0ુદ(આ માટ( રોમન શાસન]ુ ંક¡સ1રયા nુ̈ યમથક હj ુ.ં ફ(Eલ>સ રોમ]ુ ં$િતિનિધMવ 

કરતા રા�યપાલ હતા. સૈિનકોએ સૈિનકો, ઘોડ(સવારો, અને ફ(Eલ>સનને ફ(Eલકસ સમD 5ાયલ સામે 

ઉભા રહ(વા માટ( પોલની સલામત nસુાફર� માટ( તૈયાર કયા". 

3. કમાRડર >લાઉ1ડયસ Eલિસયાસે ગવન"રને લ¨Zુ ંછે (છદંો 27-30). _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. સૈિનકોએ તેમના �કુમો હાથ ધયા" હતા અને પાઉલને ફાVHક1કયસને સ`Fયો હતો. અDર વાgંયા પછ� 

ફ(Eલક( )ુ ંકરવા]ુ ંનl� કZુ� (કલમ 35)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 �$� &���Xш$ 
 

 

.(�8� 

 

રોમમા ંપાઊલની nસુાફર� લાબંા અને કઠણ હતી. તેણે ફ(Eલકસ અને ફ(�તસ સમD અને પછ� રા� અOીપા 

સાથે n�ુક(લીઓનો સામનો કય�. iમ iમ તમે અhયાસ કરો છો તેમ તમે દ1રયાઈ સફર અને રોમના 

આગમન િવશે શીખી)ુ.ં ઈTએુ યbશાલેમ તરફ તેમના ચહ(રા Tયુો4જત અને =ોસ ટક� પોલ રોમ તરફ 

તેમના ચહ(રા Tયુો4જત અને aાર(ય તરંગો. 
 

ગવન"રો અને રા� સમD પોલ]ુ ંસ1=ય વલણ જોવો. તેમણે આગેવાની લીધી અને ઈqર( તેમના _વનમા ં

)ુ ંકZુ� છે તે કહ(વાની ઇgછા સાથે વાત કર�. તેમણે માનતા કોટ"ને સપંક" કય� હતો ક( તેમને "માય િવટનેસ" 

બનવાની બી_ તક આપવામા ંઆવી હતી અને તેમણ ેિનદ�ષ માણસ તર�ક( િવqાસJવૂ"ક બોHયા હતા. 
 

�ણો ક( દર(ક રા�યપાલો અને રા�એ પોલ િવષે )ુ ંક�ુ ંહj ુ.ં રોમ માટ( રફ હોડ� સવાર� માટ( અટક�. 

રોમમા ંતમારા િવલEંબત આગમનની ઉજવણી કરો અને iમ તમે સાભંળો છો ક( પાઊલે ભગવાન ઇT ુ

E��ત િવશે શીખ�Zુ ંતર�ક( ભગવાન સાÃા�ય �હ(ર "બધા નીડરતા સાથે અને અડચણ વગર." 
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&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 24  
 

к&��: 
1. ફ(Eલ>સ પહ(લા ંઅRસસ, વડ�લો અને વક�લ ટ�ુ"લસ  	ારા પાઊલ સામે કરવામા ંઆવેલા આDેપો )ુ ં

હતા (પાઠ 5-8)? 

 એ. �લોક 5 એ ___________________________________________________________ 

 બી. �લોક 5 બી __________________________________________________________ 

 સી. �લોક 6 _____________________________________________________________ 

અને ય�દુ�ઓએ આ જ આરોપો સાચા હોવા]ુ ં�હ(ર કZુ� (�લોક 9). 

2. �ૂંકમા ંપાઊલે પોતાના બચાવમા ં)ુ ંક�ુ ં(છદંો 10-21): 

 એ. �લોક 14 એ __________________________________________________________ 

 બી. �લોક 14 બી _________________________________________________________ 

 સી. �લોક 15 ____________________________________________________________ 

3. વ�મુા,ં પાઊલે તેમના આરોપીઓની દલીલ નકાર� કાઢ� (�લોક 18): માર� સાથે કોઈ ભીડ ન હતી 

અને �ુ ંકોઇ પણ અશાિંત અથવા ખળભળાટમા ંસામેલ નહોતી. 

4. �લોક 21 મા ંપોલ )ુ ંકહ( છે તે અજમાયશ પર એક કારણ છે? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ફ(Eલ>સે બેઠક �થEગત કર� તેમનો િનણ"ય )ુ ંહતો (છદંો 22-23)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

�લોક 22 મા ંન`ધ-ુ ંરસ$દ છે ક( ફ(Eલકસ "i ર�તે સાર� ર�તે પ1રEચત છે." 

6. પોલ અને ફ(Eલ>સ વgચે િવકિસત એક રસ$દ સબંધં. ફ(Eલ>સ પોલ માટ( મોકલશે. પાઊલે )ુ ંક�ુ ં

(�લોક 24-25)? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ફ(Eલ>સ, બી_ તરફ, કંઈક બી�ની આશા રાખતો હતો. તે )ુ ંહj ુ ં(�લોક 26)? ________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. બે વષ" પસાર $ાતંના ગવન"ર તર�ક( ફ(Eલ>સ  કોણ સફળ થયા (�લોક 27)?__________________ 

______________________________________________________________________________ 

અJણૂ" �યાપાર ફ(Eલકસ )ુ ંફ(�ટસ માટ( છોડ� હતી? ______________________________________ 

 

 

�ш����": વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 25.  
 

к&��:  
1. કÄસર�આ ફ(�ટસમા ંપહ`gયા પછ� તરત જ _________________________________________ 

Mયા ં)ુ ંથZુ ં(�લોક 2)? ___________________________________________________________ 

2. ય�દુ� નેતાઓ )ુ ંઇgછતા હતા (�લોક 3 એ)? _________________________________________ 

3. તેમના Fલોટ )ુ ંહતો (�લોક 3 બી)? _________________________________________________ 

4. ફ(�તસે તેમને )ુ ંક�ુ ં(છદંો 4-5)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. કોટ" બોલાવો પોલ તેમને પહ(લા ંલાવવામા ંઆવી હતી થી આપણે )ુ ંશી¨યા �લોક 7? __________ 

______________________________________________________________________________ 

6. પાઊલે પોતાના બચાવમા ં)ુ ંક�ુ ં(�લોક 8)? __________________________________________ 

7. �લોક 9 મા ંફ(�તસ િવશે )ુ ંSયાનમા ંરાખીએ? તેમણે પાઊલને )ુ ંક�ુ?ં ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. છદંો મા ં�થાન લે છે ક( િવિનમય )ુ ંછે 10-11? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. પોલ સીઝર માટ( અપીલ ફ(�ટસ તેની કાઉrRસલને મ�યા અને �હ(ર કZુ�, “___________________ 

_____________________________________________________________________________” 

 

 

�
>*$ш#: કોઈ પણ મદદ કર� શકતો નથી પરંj ુ11 મી કલમમા ં"મને આFયો" શ\દનો ઉHલેખ કર( છે. 

ફર� એક વાર આ શ\દો આપણને ઈTનુી Tનુાવણીની યાદ અપાવે છે. તેન ેઅ¥ાસ, પછ� કાયાફાસને અને 

િપલાતને સ`પી દ(વામા ંઆ�યો, પછ� હ(રોદને અને પીલાતને પાછો સ`પી. છેHલ,ે તેને વધ�તભં પર માર� 

નાખવા માટ( આપવામા ંઆ�યો હતો (જહોન 19:16). કોઈ પણ ઈT ુસાથે )ુ ંકર-ુ ંતે �ણjુ ંન હj ુ ંઅને 

છેવટ(, કોઈ પણ �ણતો ન હતો ક( પોલ સાથે )ુ ંકર-ુ ંજોઈએ. આપણા _વનમા ંપણ એ જ તક આપવામા ં

આવે છે. �ુ ંઈT ુસાથે )ુ ંકર�શ? )ુ ં�ુ ંતેન ે$ાFત કરવા જઈ રvો ¦ ંઅથવા �ુ ંતેને બી_ કોઈ �યr>તને 

સ`Jુ ં¦ ંઅને તેની સાથેના સબંધંને µકૂ� રvો ¦ ંક( i આ ¢ુિનયામા ંઅને આગળના _વન અને nrુ>તની 

તક આપે છે? તમારા િવચારો: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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	9��#: અમે એ-ુ ંઅ]મુાન કર� શક�એ ક( ફ(�તસ થો}ુ ંઅ�વ�થ હj ુ ંક( ફ(Eલ>સે તેના માટ( આ અJણૂ" 

�યવસાય છોડ� દ�ધો હતો. તે પાઊલ સાથે )ુ ંકરવાના હતા? ય�દૂ�ઓએ તેમને િન�દા કરવાની ઇgછા 

�ય>ત કર� હતી પરંj ુફ(�તસે આOહ કય� હતો ક( રોમન કાયદોએ આરોપીઓનો સામનો કરવાનો આદ(શ 

આFયો છે અને તે આરોપીઓ સામે આરોપો સામે પોતાનો બચાવ કરવાની તક છે. યbશાલેમ મોકલવાની 

જXયાએ, પાઊલે સીઝરને અપીલ કર�. ફ(�તસે રા� આર�Åપાને તેની Æ	ધા સમ�વી હતી, i ક(ર(િસયામા ં

બિનÇસ સાથે nલુાકાત લેતા હતા. ફ(�તસે એ સમ��Zુ ંક( ય�દુ� આગેવાનો અને પાઊલ વgચેનો િવવાદ 

તેમના ધમ" સાથે સકંળાયેલા છે. દ(ખીતી ર�તે, ફ(�તસને "ઈT ુનામનો _વતો માણસ i કંઈ _વતો હતો તે 

િવષે કંઈ �ણતો ન હતો." તે )ુ ંકર( છે? $ે1રતોના ં�ૃMયો 25:22 મા ંઅOીપાએ ફ(�તસને ક�ુ,ં ___________ 

____________________________________________________________________________________” 

 

 

к&��: 
1. $ેDક bમમા ંવાતાવરણ )ુ ંહj ુ ં�યાર( પાઊલ દાખલ થયો હતો (�લોક 23)? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ફ(�ટસ બોલે છે આ સભા માટ( તેમનો $ાથિમક હ(j ુ)ુ ંછે (છદંો 24-27)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. પોલ આરોપ સામે તેમના સરંDણ $�jતુ કરવાની તક આપવામા ંઆવે છે. તેના $ારંEભક 

િનવેદનનો સાર )ુ ંછે ($ે1રતોના ં�ૃMયો 26: 4-8)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. શા માટ( પોલ માને છે ક( તેઓ 5ાયલ પર છે (�લોક 8)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. પાઊલની zતૂકાળ )ુ ંહતી (છદંો 9-11)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. છદંો મા ં12-18 પોલ તેમના bપાતંર 0ુબાની શેર. યbશાલેમમા ં$ે1રતો ($ે1રતોના ં�ૃMયો 22) સાથે 

પાઉલે i વાત કર� હતી તેમાથંી ક(ટલીક કલમો JનુરાવિતÇત છે. છદંો પર કાળ_Jવૂ"ક 0ુઓ 15-18 

ન`ધ કરો ક( ઈTએુ પાઊલને )ુ ંક�ુ:ં 
 

એ. �લોક 16: આ _____________________ માટ( તમાર� પાસે ______________________ છે, 

__________ તમે ___________________ અને તર�ક( _______________________________ 

બી. કલમ 17: તમને તમારા _________________________________________________ અને 

______________________________ થી િવત1રત કરવા માટ( 

સી. કલમ 17 બી -18: �ુ ં_____________ ને _____________ ને તેમ]ુ ં__________ છે, iથી 

તેઓ __________________________ થી ________________________________ Tધુી અને 



56 

 

_____________________ થી _____________________ ની શr>તથી, _____________ ના 

_____________ અને ______________________ ના ____________________________ ને 
________________________________________________________________________ 

_____________ મા ં______________________. 

7. પાઊલે i સદં(શો તેમણે $ચાર કય� હતો  )ુ ંહતો (�લોક 20 બી)? 

 એ. તેઓ ________________________________ અને 

 બી. ________________ ભગવાન માટ(, 

 સી. તેમની સાથે રાખવામા ં________________ રvા _______________________________ 

8. પાઊલે તેની 0ુબાની િવશે )ુ ંક�ુ ં(છદંો 22-23)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. ફ(�તસે �મૂ પાડ�ને પોલનો બચાવ કય� હતો: “ _____________________________________ 

_______________________________________________________________________” 

10. ફ(�તસ પાઉલને કહ( છે ક( તે પાગલ નથી પરંj ુસાચા અને વાજબી છે. તે આOીપા  ને )ુ ંTચૂવે છે 

(�લોક 26)? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. આOીપા  )ુ ંJછેૂ છે (�લોક 27)? ___________________________________________________ 

12. આOીપાના $િતભાવ  )ુ ંછે (�લોક 28)? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. પૉલનો $િતભાવ )ુ ંછે? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. પછ� ફ(�તસ, રા� અOીપા, બેિનÇસ, અને બી�ઓ તેમની સાથે બેસતા bમ છોડ� દો. )ુ ંપોતાને 

વgચે ચચા" છે (�લોક 31)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. અમે આગFપાને ફ(�jસુને )ુ ંકહ�એ છ�એ? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

��� = 

 

�
>*$ш#: પાઉલ, આરોપીઓને Sયાનમા ંલવેા માટ( થોડો સમય લો, �યા ં$ેDક bમમા ંવૉ1ક�ગ, �યા ં

ગવન"ર અને રા� હાઇ ર(VRકÈગ અિધકાર�ઓ અને શહ(રના અOણી Jdુુષો સાથે બેઠા હતા (અિધિનયમો 

25:23). જો તમે પાઊલ હતા, તો તમને )ુ ંલાગશે? હવે તમારા માથામા ં)ુ ંચાલશે? )ુ ંતમને ડર લાગ ેછે? 

નવ"સ? તગં? તમને લાગ ેછે ક( પોલ ક(વી ર�તે લાગjુ ંહj ુ?ં $ે1રતોના ં�ૃMયો 26: 2 0ુઓ. પાઊલ આ 

$ેDકોને ક(વી ર�તે 0ુએ છે? )ુ ંતમે નબળાઈ ક( તાકાત અ]ભુવો છો કારણ ક( તે પોતાની �તને �થાપે છે 
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અને તેનો બચાવ શb કર( છે? પૉલને એવી તકની આપણી પાસે તક મળ� હતી ક( તે તેનો હતો! પોલ કોઈ 

પણ �યr>તના અપરાધથી n>ુત થવા n>ુત માણસ તર�ક( દ(ખાયો. ભગવાન તેમની પાસે )ુ ંકહ(વા માગે છે 

તે તેમની વાતા" કહ� શકતા હતા. તે એક માણસને િમશન પર મોકHયો હતો, i લોકોની ¤ખો ઉઘાડ( છે 

અને તેમને ^ધકારમાથંી $કાશ તરફ વાળવા માટ(, શેતાનની શr>તથી ભગવાન તરફ �ય છે, iથી તેઓ 

પાપોની માફ� અને તે લોકો વgચ ેએક �થાન મેળવી શક(. ઈTમુા ંિવqાસ 	ારા પિવ? છે! 
 

	�? /W���: માર� પાસે એવી ક(ટલીક પ1રr�થિતઓ )ુ ંછે i મને એવી આશા �હ(ર કરવાની તક આપે 

છે i મને છે? _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

/���#�: ઓ ઈT,ુ iમ તમે પાઉલને મોકHયા છે, તમે પણ મને તમે i તમે નથી �ણતા મોકલો. તમે 

તેમને હ(j ુમાટ( મને મોકલો. તમે મને તેમની ¤ખો ખોલવા અને તેમને ^ધકારમાથંી $કાશ તરફ ફ(રવવા 

માટ( મોકલો છો. તમે મને શેતાનની શr>તથી ઈqર તરફ પાછા મોકલવા માટ( મોકલી આપો iથી તેઓ 

પાપોની માફ� મેળવી શક( અને તમારામા ં¯mાથી )mુ હોય. સ`પણી માટ( મને મજ�તૂ બનાવો. મને 1હ�મત 

અને 1હ�મત આપજો ક( i _વે છે અને મારામાનંી આશાને બાધંી આપે છે. ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

��� A 

 

.(�8�: છેHલામા ંઆ િનણ"ય ઇટાલી માટ( હકંારવામા ંઆ�યો હતો (અિધિનયમો 27: 1). પોલ અને અRય 

ક(દ�ઓને 4જZEુલયસની જવાબદાર� સ`પવામા ંઆવી હતી, i ઇr�પ1રઅલ ર(4જમેRટના સેRgZ1ુરયન હતા. 

અમને ખાતર� છે ક( બધા કોણ પાઊલ સાથે $વાસ કર( છે, પરંj ુઆપણ ે�ણીએ છ�એ ક( એ1ર�ટાµુ"સ તેની 

સાથે હતા અને અમે �કુ ઓફ એ>¶સના લેખક fકુને ધારણ કર� શક�એ છ�એ, કારણ ક( �યr>તગત 

સવ"નામ "અમે" નો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો. અમે વહાણમા ંબેઠા. અમે સnyુ બહાર nકૂ� તમે યાદ 

કર� શકો છો, એ1ર�ટાµુ"સ, મકદોિનયાના પાઊલના nસુાફર� સાથી, એ એફ(સસ  મા ં�Hુલડ દરિમયાન ભીડ 

	ારા એક જFત કરવામા ંઆ�યો હતો ($ે1રતોના ં�ૃMયો 19:29). 
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&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 27: 1-12. 
 

к&��: 
1. મા ં0ુEલયસ અને પાઊલ વgચેના સબંધં િવશે )ુ ંકહ(વાZુ ંછે �લોક 3? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

તે લગભગ એ-ુ ંલાગ ેછે ક( પાઊલ તેના િમ?ોને મળવા માટ( છોડવામા ંઆ�યા હતા અને તે ફર�થી 

સnyુ Tધુી પહ`ચતા પહ(લા ંવહાણમા ંપાછા આવવાની ધારણા હતી. તે એ-ુ ંલાગjુ ંનથી ક( તે 

સાકંળો Tધુી મયા"1દત છે અને રDકની સાવચેતીભયા" ¤ખ હ(ઠળ nકૂવામા ંઆવે છે. 

2. તમે �લોક 4-12 થી વાgંયા પછ� ©બૂ જ ઝડપથી )ુ ંન`ધ કરો છો? સnyુની r�થિત )ુ ંછે? 

 એ . �લોક 4: ____________________________________________________________ 

 બી. કલમ 7: ____________________________________________________________ 

 સી. કલમ 7: ____________________________________________________________ 

 ડ�. કલમ 7: ____________________________________________________________ 

 દા.ત. કલમ 8: __________________________________________________________ 

 એફ. �લોક 9: ___________________________________________________________ 

3. આ $વાસ શb થઈ હતી પરંj ુઅમે �ણીએ છ�એ ક( ઘ³ુ ંસમય Yમુા�Zુ ંછે અને સઢવા માટ(ના 

¯ેxઠ સીઝન zતૂકાળમા ંછે. હવે તે ઑ>ટોબરના $ારંભમા ંસFટ(�બરના ^તમા ંહj ુ ંઅને નૌકાદળ 

ખતરનાક હj ુ ં(�લોક 9). મા ંપાઊલની ચેતવણી )ુ ંહતી �લોક 10? ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. પૉલની ચેતવણી સૈRયn>ુત, પાયલોટ અથવા વહાણના માEલક 	ારા Sયાન આપવામા ંઆવી ન 

હતી. બ�મુતી નો િનણ"ય )ુ ંહતો (�લોક 12)? __________________________________________ 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 27: 13-26. 
 

к&��: 
1. હ1રક(ન દળ Tધુી પહ`ચતા પવન સાથે જહાજ તોફાનથી પકડવામા ંઆ�Zુ ંહj ુ.ં હવે પડકાર એ છે 

ક( બ¨તરવાળા જહાજને એકસાથે રાખવા. તેઓ ______________________________ (�લોક 18) 

ના જગાડવા]ુ ંશb કZુ�. 

�લોક 19 અમને કહ( છે ક( તેઓ પણ પcથરમારો ____________________________________ 

2. મા? પવન અને તોફાનના મો�ંન ેકારણે જ ખલાસીઓને દોડવાથી ડર લાગતો હતો પરંj ુઅમને 

કહ(વામા ંઆ�Zુ ંછે ક( તોફાનમા ંવધારો થયો છે અને તેઓ Tયૂ" અથવા તારાઓના નેિવગેશનલ 

સહાય િવના પણ હતા. બોટ પરના લોકો  માટ( માનિસક )ુ ંથઈ ર�ુ ંછે (�લોક 20 બી)? ________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. પછ� પોલ આવે છે "�ુ ંતમને કહ(વામા"ં િનવેદન તે )ુ ંકહ( છે (�લોક 21)? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. પોલ પણ Jdુુષો $ોMસા1હત કર( છે (�લોક 22): _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. દ(વ¢ૂતનો સદં(શ )ુ ંહતો (છદંો 23-24)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. તેથી, મા ંસારા સમાચાર )ુ ંછે �લોક 25? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. મા ંખરાબ સમાચાર )ુ ંછે �લોક 26? _________________________________________________ 

 

 

(�>*$ш#: )ુ ંતે રસ$દ નથી ક( બ�મુતીનો િનણ"ય ¯ેxઠ િનણ"ય નથી? �લોક 12 મા ંઅમને કહ(વામા ં

આ�Zુ ંછે ક( મોટાભાગના લોકોએ િનણ"ય લીધો છે. ચેતવણી હોવા છતા,ં જોખમો હોવા છતા,ં મોટાભાગના 

લોકોએ સલાહને અવગણવાનો િનણ"ય લીધો. િનણ"યથી, પાઊલ અને તેમની સાથે nસુાફર� કરનારાઓ 

ભયકંર સજંોગોમા ંહતા. આ Áદં� હોડ� દોરડા 	ારા મળ�ને રાખવામા ંઆવી હતી. Ê z ૂ̈ યા હતા. કાગ� અને 

જહાજનો સામનો ઓવરબોડ" ફeકવામા ંઆ�યો હતો અને પછ� 20 �લોક આવે છે: "અમે આખર( બચાવી 

લેવાની આશા છોડ� દ�ધી." આશા ગઈ હતી. છેHલી વાત એ છે ક( આવા સમયે સાભંળ-ુ ંકોઈ �યr>ત કહ( 

છે, "મ{ તમને ક�ુ.ં" તેમ છતા,ં પાઊલે i ક�ુ ંતે બરાબર છે. પરંj ુતે બધા તેમણે જણા�Zુ ંહj ુ ંક(, નથી. 

ભગવાનએ પાઊલને ખાતર� આપી ક( તે રોમ પહ`ચાડશે. તેમણ ેદયા± ર�તે પાઊલને i લોકો તેમની સાથે 

ગયા હતા તેમને _વન આFZુ ંહj ુ.ં $ે1રતોના આ શ\દોથી, પાઊલ માનતા હતા ક( દ(વે ક�ુ ંછે ક( તે )ુ ં

કરશે તે ખર(ખર કરશે. 
 

	�?: 
1. �યાર( તમને એ-ુ ંલાXZુ ંક( તમારા _વનને તોફાનોથી ¦ટકારો થયો છે iણે આ કોસ" ચાf ુરાખવો 

n�ુક(લ બના�Zુ ંછે? _______________________________________________________________ 

2. તમે મોટાભાગના િનણ"યને અ]સુર� રvા છો Mયાર( તમારા અ]ભુવ )ુ ંછે? બાળકની iમ? નાગ1રક 

તર�ક(? નેતા / અ]યુાયી તર�ક(? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. )ુ ંમોટાભાગના િનણ"યથી તમે તમાર� માRયતાઓ, માRયતા, તમારા નૈિતક µકુાદામા ંસમાધાન કર� 

શકો છો? જો એમ હોય તો, ક(વી ર�તે? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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��� B 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 27: 27-44. 
 

к&��:  
1. ચૌદ રાત માટ( જહાજને સnyુ પર ચડ( છે. ખલાસીઓને લાXZુ ંક( તેઓ જમીન ન_ક આવી રvા છે. 

ભયભીત છે ક( હોડ� ખડકોની િવdુmમા ંભાગંી પડ( છે, તેઓ _વન બૉટ પર જહાજથી બચવા માટ( 

$યMન કરતા હતા. પાઊલે લ�કર અને સૈિનકોને )ુ ંક�ુ ં(�લોક 31)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

તેથી, સnyુમા ંખોવાયેલો છેHલો વ�j ુ_વનશૈલી હતી.   

2. પોલ હવે તેમને _________________________ (�લોક 33) માટ( $ોMસા1હત કર( છે. પાઉલ માનતા 

હતા ક( તેઓ બચી જશે પરંj ુતેઓ _વન ટકાવી રાખવા માટ( તેમની શr>ત �ળવી રાખવા માટ( 

ખાવા માટ( જbર� છે. તેમણે તેમને ખાવા ક�ુ ંઅને પછ� તેમણે રોટલી લીધી, આભાર આFયો, તે 

તોડ»ો, અને ખાય શb કZુ� Jરૂતી સરળ લાગે છે! કારણ ક( તેમણે બોડ" પરના અRય લોકોને આ-ુ ં

કરવા માટ( $ોMસા1હત કરવામા ંઆ�યા હતા. બોડ" પર ક(ટલા હતા? _________________________ 

3. તેઓ )ુ ંખાઈ ગયા પછ� (�લોક 38)? ________________________________________________ 

4. $ભાતમા ં)ુ ંથZુ ં(છદંો 39-44)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. પાઉલે i ક�ુ ંતે જ ર�તે જહાજ ચાલી હતી. સૈિનકો )ુ ંકરવા ઇgછતા હતા (�લોક 42)? 

______________________________________________________________________________ 

6. સેRgZરુ�નનો િનણ"ય )ુ ંહતો (�લોક 43)? _____________________________________________ 

7. ક(ટલાક Jdુુષો ઓવરબોડ" �દૂકો લગા�યા હતા અને અRયોએ વહાણના અRય �ુકડાઓ અથવા 

વહાણ પર પકડ»ા હતા. આ ર�તે ______________________________________ (�લોક 44 બી). 
 

 

�
>*$ш#: જહાજ વહાણને બચાવી (�લોક 31). વહાણ સફ"ના પાઉVRડÈગ 	ારા �ુકડાઓમા ંjટૂ� ગZુ ં

(�લોક 41). આ �ુકડાઓ iઓ તર� શaા નથી તેમના માટ( _વાદોર� બની (�લોક 44). આ વહાણમા ં

ખલાસીઓ, ક(દ�ઓ, સૈિનકો અને લ�કરના સૈિનકોનો સnદુાય હતો. Mયા ં276 નૌકાદળ હતા. બધા 276 

સાચવવામા ંઆવી હતી. i પ1રr�થિતઓમા ંઆ Jdુુષો પોતાને મ�યા હતા તેઓ કઠોર હતા. તેમની 

આસપાસના બધા જહાજોને બોલાવતા હતા. સફ"એ જહાજને ચ1કત કZુ� સેRડબારએ જહાજને આ0ુબા0ુ 

ચલાવવા]ુ ંકારણ આFZુ ંહj ુ.ં હ0ુ Tધુી પોલ જણા�Zુ ંહj ુ ંક(, "જો આ __________________ મા ંJdુુષો 

____________________________, તમે ____________________ (31 �લોક) ન હોઈ શક(." આ વહાણ 



61 

 

તોફાન 	ારા આ Jdુુષો ધરવામા ંઆ જહાજને 276 માણસો બચાવી શકાય છે. ભગવાન તોફાન દરિમયાન 

વહાણ Jરૂ� પાડવામા ંઅને તોફાન 	ારા તેને એકસાથે રાખવામા.ં 

ભલે તે વહાણ �ુકડાઓ ભાગંી નાખંવામા ંઆવી હતી, છતા ંપણ �ુકડાઓ દર(કને સલામતીમા ંજમીન Tધુી 

પહ`ચવા સDમ બના�Zુ ંહj ુ.ં આપણ ે_વનના ંતોફાનોની iમ િવqાસ આપણા માટ( જહાજ બની �ય છે. 

સેRટ. પાઊલે તીમોથીને લ¨Zુ ંહj ુ ંક( તેન ેસાર� લડાઈ લડવા, ¯mા અને સારા ^તઃકરણનો સામનો કરવો. 

પછ� તે Eચ? તર�ક( જહાજનો ભગંારનો ઉપયોગ કર�ને �ય છે. તે 1ટમોથીને કહ( છે, "_________________ 

	ારા આમાનંા ક(ટલાકં લોકોએ તેમની ધાિમÇકતાના ___________________________ (1 તીમોથી 1:19) અને 

1 તીમોથી 6:21 મા ંપાઊલ ______________________ થી _____________________ ધરાવતા લોકો િવશે 

બોલે છે____________________________________.  
 

	�?: 
1. િવqાસની સાર� લડાઈ લડવા માટ( તમને કોણ ઉ�જેન આપે છે? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. િવqાસની સાર� લડાઈ લડવા તમે કોણ છો? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. જયાર( _વન તોફાની બને છે, િવqાસ આપણને n�ુક(લીમા ંસહન કરવા માટ( સDમ કર( છે. iમની 

¯mા આવા સમય દરિમયાન તમારો િવqાસ મજ�તૂ કર( છે તે માટ( 0ુઓ. 

4. િવqાસની સાર� લડાઈ લડનાર, આપણા $z ુઈT ુE��તે પણ બી�ઓ માટ( િવqાસ $દાન કરવા 

માટ(ની તક 0ુઓ. 
 

 

&:.;�: વાચંો $ે1રતોના ં�ૃMયો 28. 
 

к&��: 
1. ટાJ ુ_____________________ હતી (�લોક 1). દર(ક �યr>ત 1કનારા પર TરુEDત ર�તે પહ`gયા 

2. અમે ટાJ ુિવશે )ુ ંક�ુ ંછે (�લોક 2)? _________________________________________________ 

3. છદંો મા ંપોલ )ુ ંથZુ ંક( હતી ઘટના 3-6? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ટાJવુાસીઓનો ^ત  )ુ ંહતો (�લોક 6)? _____________________________________________ 

4. પ[\લયસ (�લોક 7) કોણ હતા અને તેમણ ે)ુ ંકZુ�? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. માHટા પર �યાર( પોલ મ?ંાલય )ુ ંહj ુ ં(છદંો 8-9)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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6. ?ણ મ1હના પછ� તેઓ દ1રયામા ંબહાર આ�યા. અમે વહાણ િવશે )ુ ં�ણીએ છ�એ (�લોક 11)? 

______________________________________________________________________________ 

7. તેઓ િસક(Ìસુથી ર(ગીયમથી Jિુતોલી Tધુી ગયા અને છેHલે આ�યા ં______________________ 

8. )ુ ંતેમના લાબંા અને કઠણ $વાસ  પછ� પોલ $ોMસા1હત (�લોક 15)? ______________________ 

9. રોમમા ંરોમની રહ(તા _વનની r�થિત )ુ ંહતી? _________________________________________ 

 

 

��� P 

 

CшY;: લાબંા સમય Tધુી પાઊલ રોમમા ંઆ�યા હતા. Mયા ંકોઈ પણ નૌકાઓ અથવા આ�િુનક દર�યાઇ 

સnyુ લાઇનસ" ન હતા i તેમને અને અRય ક(દ�ઓને વહન કર(લા હતા. તેમણે iની સાથે તે સાકંળવામા ં

આવી હતી તે લોકોની દયા હતી. રોમના _વનમા ંતેમને શીખવવાની તક Jરૂ� પાડ�. ય�દુ� નેતાઓએ 

તેમને એક સાથે બોલા�યા હતા. તેઓ તેમને વાતા"ની બા0ુ કહ�ને શbઆત કર( છે. 
 

તે )ુ ંકહ( છે? 

1. કલમ 17 બી: _____________________________________________________________ 

2. કલમ 17 સી: ______________________________________________________________ 

3. કલમ 18: ________________________________________________________________ 

4. કલમ 19: ________________________________________________________________ 

5. કલમ 19 બી: _____________________________________________________________ 

 

શા માટ( પાઊલે ક�ુ ંછે ક( તે સાકંળોમા ંછે (�લોક 20)? _________________________________________ 

ઇઝરાયાની આ આશા )ુ ંછે ક( પાઊલ વાત કર( છે? =ોસ સદંભ" 0ુઓ: $ે1રતોના ં�ૃMયો 26: 6. $ે1રતોના ં

�ૃMયો 23: 6 અને $ે1રતોના ં�ૃMયો 24:15 પણ 0ુઓ. ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ય�દુ� નેતાઓ પાઊલને કહ( છે ક( તેમને ય�1ૂદયાથી કોઈ વાતચીત મળ� નથી અને અહ�થી આવેલા 

____________________________________ ના કોઈ પણ �યr>તએ તેમના િવશે ખરાબ કંઈ �£Zુ ંનથી 

(�લોક 21). જો ક(, તેઓ આ સ$ંદાય (ધ વે) િવશે સાભં�Zુ ંહj ુ ંઅને તે િવશે )ુ ંકહ(વા માગતો હતો તે 

ઇgછતા હતા. તેથી, તેઓએ મળવાની ગોઠવણ કર�. 
 

 

 

 

 



63 

 

к&��: 
1. પાઊલે તેઓને )ુ ંસમ��Zુ?ં _______________________________________________________ 

2. લૉ અને પયગબંરો 	ારા ઈT ુિવષે તેમને સમ�વવા માટ( પાઊલ )ુ ંકરવાનો $યMન કય�? 

$ે1રતોના ં0ુઓ �ૃMયો 17: 3. ___________________________________________________ 

3. તેમની ઉપદ(શો]ુ ંપ1રણામ )ુ ંહj ુ ં(છદંો 24-25)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. �લોક 26 અને 27 અ]સુાર પિવ? આMમાએ ય�દુ� લોકો માટ( $બોધક યશાયાહ (યશાયાહ 6: 9-

10) 	ારા )ુ ંક�ુ ંહj ુ?ં 

 એ. તમે ખર(ખર ______________________ હશે પરંj ુaાર(ય નહ� ____________________ 

 બી. તમે ખર(ખર ______________________ હશે પરંj ુaાર(ય નહ� ____________________ 

 સી. આ લોકો માટ( ______________________ ઉગાડ»ો છે ___________________________ 

 ડ�. અને તેમના ___________________ સાથે તેઓ ભાXયે જ કર� શક( છે ________________ 

 ઈ. અને તેમની પાસે ______________________ છે _______________________________ 

 એફ. તેઓ તેમની સાથે ________________ થવી જોઈએ નહ� ________________________ 

 _. અને _________________ તેમની સાથે ______________________________________ 

 એ. અને તેમની સાથે ___________________________________________________________ 

 �ુ.ં ____________________, અને �ુ ંતેમને ________________________ _________________. 

5. પછ� મોટા તેથી આવે છે પાઊલે આ ય�1ૂદ આગેવાનોને )ુ ંશી¨યા (�લોક 28)? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 તેમણે �હ(ર કZુ�, "અને તેઓ સાભંળશે!" િવદ(શીઓ સાભંળશે! 

6. આગામી બે વષ" માટ( પોલ ભાડ( રહ(લા મકાન અને ________________________ બધાને i તેમને 

જોવા આ�યા હતા, _______________ અને _______________ ____________________________ 

ના _______________ અને __________________________________________________ િવશેના 

_____________________________ અને __________________________  વગર (�લોક 30-31). 

 

�
>*$ш#: અિધિનયમો]ુ ંJ�ુતક સમાFત થાય છે. એક ર�તે, અમે ઘણા ંબધા ં$�ો સાથે છોડ� ગયા 

છ�એ. પોલ ક(વી ર�તે 5ાયલ બહાર ચાf ુહતી? )ુ ંતે aાર(ય iલમાથંી બહાર આવી ગયો હતો? તેમણે 

aાર(ય રોમનો 	ારા $કાિશત કરવામા ંઆવી હતી? )ુ ંતે રોમમા ંnMૃZ ુપામે છે? એને ) ુથZ?ુ તે રસ$દ છે 

ક( fકુને તે શેર કરવા માટ( એટલા જ મહMMવJણૂ" ગણે છે ક( નહ�. HZકુ( િથયો1ફલસ ($ે1રતોના ં�ૃMયો 1: 1) 

ને આ સદં(શા�યવહાર મોકHયો તે પહ(લા ંકદાચ બાક�નો ઉક(લ લાવવામા ંઆ�યો ન હતો. થીઓ1ફલસ એક 
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પરદ(શી હતા fકુ( �કૂ fકુ (fકૂ 1: 1-4) અને અSયાય HZકુ તેને �ણવા ઇgછે છે ક( Tવુાતા", ઈT ુE��તમા ં

િવqાસ 	ારા nrુ>તની Tવુાતા", બધા જ લોકો માટ( છે ક( i ય�દૂ� ક( ય�દુ� છે. તે તેના માટ( હj ુ,ં એલi, 

1ફEઝિશયન, અને તે િથયો1ફલસ માટ( હતો તે તમારા માટ( છે, i તમે છો અને તે મારા માટ( છે. તે ફોજદાર� 

અને રા� માટ( છે, સnmૃ અને ગર�બ, માદંા અને nMૃZ.ુ ઈT ુદર(ક માટ( છે! ચાલો બધા બી� દ(શો iવા 

બનીને સાભંળો! ચાલો આપણે બધા પાઊલ iવા બનીએ ક( 1હ�મતભેર અને અવરોધ વગર ભગવાન 

સાÃા�ય સમ�વે અને ભગવાન ઇT ુE��ત િવશે શીખવવામા!ં 
 

/���#�: હ( �વગ" અને Jcૃવીના $z ુદ(વ, તમે ભયભીત છો અને અÍત ર�તે અમને દર(કને (ગીતશા  

139: 14) બનાવી છે. તમે અમને તમાdંુ �વbપ બનાવી દ��ુ ંછે અને હ0ુ Tધુી પાપ તમે અમને ¢ૂર રાખવા 

માટ( લડ»ા છે. અમારા માટ( તમારા $ેમ, જોક(, $ચEલત છે. તમારા $ેમને આપના એકનો એક મા? દ�કરો 

આપણો ઉmારક બRયો (જહોન 3: 16-17). તમારો $ેમ તમે બનાવેલા વgચે કોઈ તફાવત નથી (રોમનો 

10: 12-13). તમે અમને યાદ કરાવે છે ક( તમાર� પાસે બધા માનવ�તને બચાવી લેવાની અને સMયના 

kાનમા ંઆવ-ુ ંપડશે (1 તીમોથી 2: 3-6). હવે, બાNFત�મામા ંતમે તમારા પિવ? આMમા 	ારા આપણામા ં

રહ(વા આ�યા છો. તેમણ ેઇT ુ	ારા આપણા છે ક( તમારા $ેમ kાન સાથે અમને શીખ�Zુ ંછે તમે અમાર� 

આMમાઓ માટ( ¢ુxટ એક સામે Zmુ બRZુ ંઅને ઇT ુઅમારા િવ>ટર છે! અમને જોવા માટ( સDમ કરો ક( 

તમાર� _ત એ આપણા બધા માટ( છે, ભલે આપણે કોણ છ�એ તે કોઈ પસદંગી નથી. �ુ ંતમને આભાર અને 

$શસંા આપવા]ુ ંબધં કર�શ ન1હ. �ુ ંમા]ુ ં¦ ંક( તમે મને તમારા માટ( રાજ¢ૂતો તર�ક( મોકHયા છે અને તમે 

મને સમાધાનનો સદં(શો આFયો છે (2 કોર�થી 5:17, 20-21). તમે તેને iણે પાપ કZુ" છે તે મારા માટ( પાપ 

કZુ� છે, iથી કર�ને �ુ ંદ(વ]ુ ંRયાયીપ³ુ ંકર� શ�ંુ. __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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C#Zк[����: સદ�ઓના Jરૂાવાઓએ $ે1રતો 'સ$ંદાય' તર�ક( ઓળખાતા િવqાસમા ંિવqાસ �ય>ત કય� છે. 

$ે1રતોના ં�ૃMયોની ચોપડ�નો અhયાસ કરવાનો આ શ\દો યોXય લાગ ેછે. 
 

 

K.\@I]& ' M̂J 

 

�ુ ંઈqર પરમેqર, �વગ" અને Jcૃવીના સÎનહાર, માનીએ છ�એ. 

અને ઈT ુE��તમા ંઆપણા એક મા? J?ુ, આપણા $z,ુ 

i પિવ? આMમા 	ારા કHપના કરવામા ંઆવી હતી 

�ુમા1રકા મેર�નો જRમ, 

પિંતયસ પીલાત હ(ઠળ સહન, 

વધ�તભં પર માર� નાખવામા ંઆ�યો, nMૃZ ુપા�યો અને દફનાવવામા ંઆ�યો. 

તેમણે નરક મા ંઉતર�, 

?ી� 1દવસે nતૃ માથંી Yલુાબ. 

તે �વગ"મા ંગયા 

અને ભગવાન જમણી બા0ુ િપતા ઓલમાઇટ� બેસે છે. 

Mયાથંી તે _વતા અને nતૃકોનો Rયાય કરવા આવશે. 

�ુ ંપિવ? આMમામા ંમાને છે, 

પિવ? E��તી ચચ", સતંોની Eબરાદર�, 

પાપોની માફ�, 

શર�રના JનુdુMથાન 

અને શાqત _વન આમીન. 
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&��Y� 
અEભનદંન! તમે ઈqરની શr>ત, અમાર� શr>તનો અhયાસ Jણૂ" કય� છે. તમે $ારંEભક E��તી ચચ" સાથે 

પ1રEચત થયા છો અને તે યbશાલેમમા ંક(વી ર�તે -Æૃm પા�Zુ ંછે, 0ુડાઆ, સમbન અને રોમમા ંસતાવણી 

	ારા ફ(લાZુ ંછે. તમે $ારંEભક ચચ"ના આદતો શી¨યા છો અને ક(વી ર�તે તેઓ એક સાથે J�ૂ અને Ïેડ અને 

$ાથ"ના તોડવા સાથે ફ(લોિશપ શેર. અમે પીતર અને પાઊલથી પ1રEચત બRયા, ચચ"ની થાભંલાઓ i 

ય�દુ�ઓ અને ય�દૂ�તર બનેં તરફ પહ`gયા. પીટર i યbશાલેમમા ંચચ"ને લલચાવનાર અને પોલ 	ારા 

મોકલવામા ંઆવેલા ચચ"ન ેમોકલવામા ંઆ�યો હતો, i તેમના સાથીઓ સાથે �યાપક િમશન1ર nસુાફર� પર 

$વાસ કરતા હતા. અમે એ પણ જોZુ ંક( સતાવણી ચચ"ના Eચ�Àશંને ક(વી ર�તે ખરાબ કર� હતી અને 

પાઉલ, બાના"બાસ અને િસલાસ iવા લોકો ચચ"ની �થાપના કરવા માગંે છે તે મોટ( ભાગે પcથરમારો, ક(દ, 

ચા�કુ વડ( મારવામા ંઆ�યા હતા અને nતૃકો માટ( છોડ� દ(વાયા હતા. હ0ુ Tધુી આપણે શbઆતના ચચ"ના 

તાકાત અને 1હ�મત જોયા છે કારણ ક(, ઈT ુE��તના સાDીઓ રથમા ંઉMTકુતાJવૂ"ક ચઢતા હતા અને 

બાNFત�મા માટ( પાણીમા ંનીચે પહ`gયા હતા, સભા�થાનમા ંિવqાTપુણ ે$ચાર કરતા હતા અને ઘરોમા ં

ઉપદ(શ કરતા હતા. તેઓ માનતા હતા ક( પ�તાવો દર(કને પાપોની માફ� આપે છે. બાNFત�મા 	ારા ભગવાન 

તેમના િશxયો અને િવqના વફાદાર સાDી હોવાના કામ માટ( તેમને સશr>તકરણ લોકોના _વનમા ંતેમના 

આMમાને લા�યા. 
 

$ે1રતોએ આMમાની શr>તથી લોકોના �દયને બદલીને ફ>ત ઈTનુા અ]યુાયીઓ જ નહ� પરંj ુતેમના સાDી 

પણ ખોHયા. ગો�પેલ ની ઘોષણા )ુ ંસતંો, સnદુાયો સnદુાયો વધારો થયો છે, i માને સાથે મળ�ને 

લાવવામા ંઆવે છે. $ે1રતોના ંJ�ુતકમા ંઆપણ ેજોઈ શક�એ છ�એ ક( ઇTમુા ં¯mા લાવવા માટ( બી�ઓને 

લાવવા માટ( લોકો 	ારા ભગવાન કાય"રત છે. $ે1રતો એ ચચ"ની વધતી જતી ઘટના છે કારણ ક( મેcZ ુ28: 1 

9 -20 મા ંઈTનુા શ\દો માટ( Jdુુષો અને  ીઓએ વચન આFZુ ંહj ુ.ં તે Oેટ કિમશન છે i આપણને યાદ 

અપાવે છે ક( અમને િશxયો શીખવવા, બાNFત�મા આપવા અને િશxયો બનાવવા માટ( મોકલવામા ંઆવે છે. 
 

હવે તમારા માટ( સમીDા કરવાની સમય છે યાદ રાખો, આ એક પર�Dણ નથી, આ ઉ�જેક $વાસમા ંતમને 

અને તમાર� $ગિતની ખાતર� કરવા માટ(ની એક તક છે. ®હોન તેમના િશxયોને ઈTનુા શ\દો યાદ રાખો 

20:21 "iમ _______________________ પાસે _____________ છે, તેમ છતા ંપણ �ુ ં______________ 

¦.ં" ચાલો આપણ ે$ારંEભક ચચ"ના ક(ટલાક અ]ભુવોની સમીDા કર�એ કારણ ક( તે તેમના િમશનમા ં
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ભગવાન સાથે જોડાવા માટ(] ુ ંઆમ?ંણ �વીકાZુ� છે . લોકોને ઈT ુસાથે જોડાવા માટ( મોકલવામા ંપિવ? 

આMમાને યાદ કરો: 
 

&�"��        кો; �ોк]�ો ��ો?   ����� N�� ���? 

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 1: 8 

 

  

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 2: 1-13 

 

  

 

અિધિનયમો 3: 1-10 

 

  

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 6: 1-7 

 

  

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 8: 26-40 

 

  

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 9: 1-19 

 

  

 

અિધિનયમ 10 

 

  

 

$ે1રતોના ં�ૃMયો 13: 1-3 

 

  

 

અિધિનયમ 16 

 

  

 

અિધિનયમો 23-26 
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$ે1રતોના ં�ૃMયો 28: 17-31 

 

  

 

દર(ક 1દવસ �યા ંઆપણ ે_વીએ છ�એ Mયા ંTધુી આપણા િવqાસની સાDી આપવાની તક મળે છે. 

$ે1રતોના ં�ૃMયોમા ંઆપણ ેઘણી અલગ પ1રr�થિતઓ િવશે વાgંZુ ંછે iમા ંિશxયોને તેમની સાDી આપવાની 

તક મળ� હતી અને તેઓ E��ત, i મસીહ, i �યિથત થયા હતા પરંj ુ_વનમા ંઉછેયા" હતા તે િવશે સાµુ ં

�ણવાની તક આપે છે. દર(ક પોતાના / તેણીના પોતાના અનRય અ]ભુવથી શેર કર(fુ ંછે. $Mયેકએ સાચા 

)ુ ંસાEબત કZુ�. $Mયેકને 1હ�મતથી તેમનામા ંકામ પર ઈqરની શr>તની શr>ત 	ારા 0ુએ છે. પરંj ુતેમાથંી 

કોઈ બોલવા માટ( તૈયાર ન હj ુ.ં તેમાનંા કોઈએ તે િવચારથી ડYમુY ુઅથવા અr�થરતા ઉભી કર� હતી ક( 

તેમને આશા છે ક( તેમની પાસે તેઓની પાસે કારણ હોવા]ુ ંકારણ આપવા]ુ ંકહ(વામા ંઆવી શક( છે. તેઓ 

શેર કરવા આjરુ હતા તેઓ ઈરાદાJવૂ"ક રહ(તા હતા iમને મોકલવામા ંઆ�યા હતા અને મદદ કર� શaા 

નહોતા પરંj ુતેઓએ i વ�jઓુ જોયેલી અને સાભંળેલી હતી તેના િવશે વાત કર� હતી ($ે1રતોના ં�ૃMયો 

4:20). 
 

પીટર નવા માને ____________________ _______________________ _______________________ 

________________________ માટ( __________________બનાવવા માટ(_______  ... (1 પીટર 3:15). 

તમારા સાDીને આપની પાસે i આશા છે તેનો કારણ આપો. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

/���#�: 
ઈTમુા ં1હ�મત અને ભરોસાથી, iણે તમને તેના સાDી બનવા માટ( મોકHયો છે, અને તેના પિવ? આMમામા ં

તમને ઉgચથી kાન આFZુ ંછે અને વચન આFZુ ંછે ક( તમે બોલવા માટ( શ\દો અને ક(વી ર�તે કહ� શકો છો 

તેમને (મેcZ ુ10: 1 9 -20), તમાર� $ાથ"ના લખીને $ાથ"ના કરો ક( ઈqર તમને િપતા આપશે, તેમની ઘણી 

તક અને તેમના આMમા 	ારા 1હ�મતથી i વ�jઓુ તમે શીખવવામા ંઅને શીખી છે તે િવશે વાત કરો. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

વધારાની આ}ુઅવ±ં જોડાણ બાઇબલ અhયાસ ડાઉનલોÐસ કોઇ પણ ખચ" પર ઉપલ\ધ છે. 

મ?ંાલય વેબ સાઇટ ની nલુાકાત લો:: www.crosscm.org. 

અમને તમાર� પાસેથી સાભંળવા દો! 

સપંક" 1ટફની: admin@crosscm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


