
કલરીંગ પેજ ડાઉનલોડ કરવા કોઇ પણ ચિત્ર પર ક્લીક કરો. બાળકો માટે (૫-૧૧) રંગીન 
િોપડીમા ઇશ્વરની પ્રાર્થના

જો તમે અમારા કલર પષૃ્ઠોમારં્ી ફક્ત એકનો 
ઉપયોગ કરો છો, તો આ મીની પોસ્ટર એક 

સરસ બનાવે છે
દૈનિકયાદગીરી

ઈશ્વર સાથે સપંકકમા ંરહો.

બીજા માણસો સાથે પ્રાથકિા કરવાિી ટેવએ
એક એવી બાબત છે કે જે દ્વારા બાળક મડંળી
સાથે, ઈશ્વર સાથે અિે કુટંુબ સાથે જોડાયેલ

રહહ શકે છે.

આ સ્લાઇડશોિો ઉદે્દશ માતાનપતા, દાદા 
દાદી અિે મડંળીિા સેવકોિે એક વસ્ત ુજે 
છે જે સૌથી વધ ુજરૂરી છે તે આપે છે ... 

ઇશ્વર સાથેિો સબંધં.

http://lordsprayercoloring.com/pdf/gujaratipdf/lpgujaratiposter.pdf


કોઇ બાળક માટે પ્રાથકિા સાચી બિવા એ માટે ઇશ્વર િી પ્રાથકિા શીખવી 
એ પહલે ુસારંુ પગલ ુછે.

(કલરીંગ પેજ ડાઉનલોડ કરવા કોઇ પણ ચિત્ર પર ક્ક્લક કરો.)

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-1gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-2gujarati.pdf


પ્રાથકિા કરવાનુ ંશીખવુ ંઘણી પખુ્ત મદદ લે છે. 
કલરીંગ પેજ ડાઉિલોડ કરવા કોઇ પણ ચચત્ર પર ક્લલક કરો. 

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-3gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-4gujarati.pdf


બાળક િો પહલેો જવાબ હતો કે પ્રાર્થના પહલેી વખત બાઇક ચલાવી કે 
પસુ્તક વાચંીએ તેવી હોય છે....  જે ક્યારે િા ભલૂી સકે.

http://lordsprayercoloring.com/pdf/gujaratipdf/lp5gujarati.pdf
http://lordsprayercoloring.com/pdf/gujaratipdf/lp6gujarati.pdf


çkeò {kýMkku MkkÚku «kÚkoLkk fhðkLke xuð yu yuf çkk¤fLku {tx¤e
MkkÚku SðLkÃkÞoík òuzðk suðe çkkçkík Au.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-7gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-8gujarati.pdf


«kÚkoLkkLkwt yuf {níðLkwt MknMÞ yu Au fu ík{u çkkRçk÷Lkk ð[Lkku
ðøkh Mkk[e heíku «kÚkoLkk fhe þfku Lkrn, yLku «kÚkoLkk ðøkh ík{u 

çkkRçk÷Lkk ð[Lkku Mk{S þfku Lkrn.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-9gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-10gujarati.pdf


બધી પ્રાથકિાિો ઇશ્વર સાથે િો સબંધં દશાકવે છે.
તમારા બાળકોિે જૌડાયેલા રાખે છે.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-11gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-12gujarati.pdf


પ્રાયનિતિી પ્રાથકિા... એ પોતાિા દાતિી બ્રસ કરવા જેવી 
બાબત છે. એવુ ંહોવુ ંજોઈએ કે તમે દરરોજ કરવુ ંજોઇએ.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-13gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-14gujarati.pdf


કેવી રીતે અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમારા બાળકો ગભંીરતાથી અિે 
નિયનમતરીતે કરશે.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-15gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-16gujarati.pdf


બધા પોતાિી લાગણીઓિા સ્વભાવથી સઘંર્ક કરે છે.  બાળપણિી સૌથી મોટી
નિરાશાનું કારણ તમારી સાથે પ્રાથકિા કરિાર કોઇ જ િ હોય એ હોય છે.

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-17gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-18gujarati.pdf


ગચણતિી જેમ પ્રથકિાન ુપણ રહસ્ય છે.. અભ્યાસ, અભ્યાસ, અભ્યાસ. 
વધ ુમદદ મ।ટે મલુાકાત લો. www.teachustopray.com

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-19gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-20gujarati.pdf


કલરીંગ પેજ ડાઉનલોડ કરવા કોઇ પણ ચિત્ર પર ક્ક્લક કરો.

આપણા સપિાઓિે જણાવો?      આ સ્લાઇડિે આગળ ધપાવશો?

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-21gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-20gujarati.pdf


પ્રાથકિાિી મદદ માટે મલુાકાત લો www.teachustopray.com

https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-23gujarati.pdf
https://teachustopray.com/pdf/gujaratipdf/lords-prayer-24gujarati.pdf


અમે આ કોઇડો ત્રણ કારણોસર સમર્પિત
છીએ.
1. વધારે પડતા ભયભીત માતા ર્પતા 

માટે પણ આ એક શરુઆતનુ ંસ્ર્ળ 
છે.

2. શ્બ્દોનો આકાર બાળકોના મગજને 
ધ્યાનમા રાખીને બનાવામા આવ્યા 
છે.

3. આ એક સપંણથ ઘરમા ંસન્ડે સ્કલૂ 
લેવા જેવુ ંછે. માતા ર્પતાની સામાન્ય 
મદદ અર્વા તો માતા ર્પતાની મદદ 
ન પણ મળે તો પણ બાળક શીખી 
શકે છે. (હમંેશા બાળકો સારે્ પ્રાર્થના 
કરો કે  ઈશ્વર તેમના વિનોની અને 
હૃદયની સમજ આપે.

આ સસંારમા ંપર્વત્ર આત્મા, પર્વત્ર 
ઈશ્વરના વિનો, માત-ર્પતા અને અન્ય 
ર્વશ્વાસીઓની સહાય વગર કોઇ પણ 
બાળક પ્રાર્થના કરતા શીખી શકે નિહ.



અમારી પ્રાથકિા છે કે આ રગીિ પેજિા ઉપયોગ દ્વારા 
માતનૃપતાઓિે પોતાિા બાળક સાથે સમય પસાર કરવાિી 
તક આપે છે અિે જ્યારે તમે સાથે મળીિે રંગપરૂણી કરો 
ત્યારે તમારા માટે પ્રથકિાનુ ંમહત્વ શુ ંછે તે સમજાઓ.

અમે આસા છે કે તમે આ સ્લાઈડ શો િે આગળ શેર કરશો.


