
Gujarati - આધધધ્યાતતત્મિક યયદ પરરિચધ બધ્યાઈબલ - SW Intro Scriptures

લ લક 17:5 પપ્રેરરિતતોએ પભયનપ્રે કહયહ, “અત્મિધ્યારિતો વવિશધ્યાસ વિધધ્યારિ!”

રિતોત્મિનતોનપ્રે પત 10:17 આત્મિ, સયવિધ્યાતધ્યાર સધ્યાહભળવિધ્યાથથ વવિશધ્યાસ આવિપ્રે છપ્રે. જધધ્યારિર કતોઈ વધકકત 

લતોકતોનપ્રે ખખ્રિસત વવિષપ્રે કહર છપ્રે તધધ્યારિર એ સયવિધ્યાતધ્યાર લતોકતોનપ્રે સધ્યાહભળવિધ્યા ત્મિળપ્રે છપ્રે.
લ લક 11:1 એક વિખત ઈસય એક જગધધ્યાએ પધ્યાથરનધ્યા કરિતતો હતતો. જધધ્યારિર ઈસયએ પધ્યાથરનધ્યા કરિવિધ્યાનથ 
પ લરિર કરિર તધધ્યારિર તપ્રેનધ્યા વશિષધતોત્મિધ્યાહનધ્યા એકર તપ્રેનપ્રે કહયહ, “ધતોહધ્યાનપ્રે તપ્રેનધ્યા વશિષધતોનપ્રે પધ્યાથરનધ્યા કરિતધ્યા 
શિથખવયયહ. પભય તત્મિપ્રે પણ અત્મિનપ્રે પધ્યાથરનધ્યા કરિતધ્યા શિથખવિતો.”

1 વતત્મિતોથથનપ્રે 2:1-4  ખખ્રિસત ઈસયનતો પપ્રેરરિત પધ્યાઉલ તરિફથથ કયશિળતધ્યા હતો. દરવિ આપણધ્યા તધ્યારિનધ્યારિ 

તથધ્યા ખખ્રિસત ઈસય જેનધ્યાત્મિધ્યાહ આપણથ આશિધ્યા છપ્રે તપ્રેનથ આજધ્યાથથ હયહ પપ્રેરરિત છહ. 2 હવિપ્રે વતત્મિતોથથનપ્રે 
કહયહ છહ. તપ્રેથથ તયહ ત્મિધ્યારિધ્યા ખરિધ્યા દરકરિધ્યા સત્મિધ્યાન છપ્રે. દરવિ આપણધ્યા બધ્યાપ તથધ્યા ખખ્રિસત ઈસય આપણધ્યા 
પભય તરિફથથ તનપ્રે તપ્રેનથ કકપધ્યા, દધધ્યા અનપ્રે શિધ્યાહવત પધ્યાપત થધ્યાઓ. 3 ત્મિધ્યારિર ઈચછધ્યા છપ્રે કર તયહ 
અફરસસત્મિધ્યાહ રિહર. જધધ્યારિર હયહ ત્મિકદતોવનધધ્યાત્મિધ્યાહ ગધતો તધધ્યારિર ત્મિમ તનપ્રે તપ્રે આજધ્યા આપથ હતથ. તધધ્યાહ 
એફરસસત્મિધ્યાહ કરટલધ્યાએક લતોકતો ખતોટયહ વશિક્ષણ આપથ રિહધ્યાહ છપ્રે. તપ્રે લતોકતો તધધ્યાહ ખતોટર બધ્યાબતતોનયહ 
વશિક્ષણ ન આપપ્રે એવિતો તપ્રેઓનપ્રે હયકત્મિ કરિવિધ્યા તયહ તધધ્યાહ જ રિહરજે. 4 જે વિધ્યાતધ્યારઓ સધ્યાચથ નથથ અનપ્રે
વિહશિધ્યાવિળરઓત્મિધ્યાહ આવિતધ્યાહ નધ્યાત્મિતોનથ લધ્યાહબથ ધધ્યાદરઓત્મિધ્યાહ તપ્રેઓ તપ્રેઓનતો સત્મિધ ન બગધ્યાડર એવયહ 
તયહ તપ્રેઓનપ્રે કહરજે કરત્મિ કર તપ્રે બધ્યાબતતો ત્મિધ્યાત દલથલબધ્યાજીનપ્રે જ ઉતપ્રેજે છપ્રે. દરવિનધ્યા કધ્યાધરત્મિધ્યાહ તપ્રે 
બધ્યાબતતો જરિધ્યાધ ઉપધતોગથ હતોતથ નથથ. વવિશધ્યાસથથ જ દરવિનયહ કધ્યાધર વસદ થધ્યાધ છપ્રે.

ઝખધ્યાધધ્યાર 3:1,2 તધધ્યારિબધ્યાદ દરવિદલતપ્રે ત્મિનપ્રે પમયખ ધધ્યાજક ધહતોશયઆનપ્રે ધહતોવિધ્યાનધ્યા દરવિદલત પધ્યાસપ્રે 
ઊભપ્રેલતો બતધ્યાવધતો, અનપ્રે તપ્રેનથ જત્મિણથ બધ્યાજયએ તપ્રેનધ્યા ઉપરિ આરિતોપ મ લકવિધ્યા ત્મિધ્યાટર શિપ્રેતધ્યાન ઊભતો
હતતો. 2 ધહતોવિધ્યાનધ્યા દરવિદલતપ્રે શિપ્રેતધ્યાનનપ્રે કહયહ, “ધહતોવિધ્યા તનપ્રે ઠપકતો આપતો, ઓ શિપ્રેતધ્યાન! 

ધરૂશિધ્યાલપ્રેત્મિનપ્રે પસહદ કરિનધ્યારિ ધહતોવિધ્યા તનપ્રે ઠપકતો આપતો! આ ત્મિધ્યાણસ અકગનત્મિધ્યાહથથ ઉપધ્યાડર 
લથધપ્રેલધ્યા ખતોધણધ્યાણ જેવિતો નથથ?”

એફરસથઓનપ્રે પત 6:12 આપણયહ આ યયદ આ પ કથવિથનધ્યા લતોકતો સધ્યાત્મિપ્રે નથથ. પરિહત ય આપણપ્રે તતો 



અંધકધ્યારિનધ્યા અવધપવતઓનથ, અવધકધ્યારિરઓ અનપ્રે તપ્રેઓનથ સતધ્યાઓ સધ્યાત્મિપ્રે આકધ્યાશિથ સથધ્યાનતોત્મિધ્યાહ 
દય ષટતધ્યાનધ્યાહ આતતત્મિક લશકરિતો સધ્યાત્મિપ્રે આપણપ્રે લડર રિહધ્યા છરએ.

એફરસથઓનપ્રે પત 6:10,11 ત્મિધ્યારિધ્યા પતનપ્રે પ લરિતો કરિતધ્યાહ હયહ તત્મિનપ્રે પભયત્મિધ્યાહ અનપ્રે તપ્રેનધ્યા સધ્યાત્મિરથધનધ્યા 
બળત્મિધ્યાહ શિકકતત્મિધ્યાન થવિધ્યા કહયહ છહ. 11 દરવિનયહ સહપ લણર બખતરિ (રિક્ષણ) પહરરિતો કર જેથથ તત્મિપ્રે 
શિપ્રેતધ્યાનનથ દય ષટ ચધ્યાલબધ્યાજી સધ્યાત્મિપ્રે લડર શિકતો.

એફરસથઓનપ્રે પત 6:13-17 અનપ્રે તપ્રેથથ તત્મિપ્રે દરવિનધ્યાહ સવિર હવથધધ્યારિતો સજી લતો કર, જેથથ ભ લહડધ્યા 
રદવિસપ્રે તત્મિપ્રે દઢર ઊભધ્યા રિહર શિકતો અનપ્રે તત્મિપ્રે યયદ પ લરયહ કધધ્યાર પછર પણ શિકકતવિધરક હશિતો. 14 

તપ્રેથથ સતધથથ તત્મિધ્યારિર કત્મિરિ બધ્યાહધતો; અનપ્રે પધ્યાત્મિધ્યાખણક જીવિન જીવિથનપ્રે તત્મિધ્યારિર છધ્યાતથનયહ રિક્ષણ 

કરિતો. 15 અનપ્રે તત્મિધ્યારિધ્યા પગપ્રે શિધ્યાહવતનથ સયવિધ્યાતધ્યારનથ તતૈધધ્યારિરરૂપથ જતોડધ્યાહ ધધ્યારિણ કરિતો કર જેથથ તત્મિપ્રે 
શિકકતપ લવિરક ઊભધ્યા રિહર શિકતો. 16 અનપ્રે વવિશધ્યાસનથ ઢધ્યાલનતો પણ ઉપધતોગ કરિતો કર જેથથ તત્મિપ્રે 
દય ષટતધ્યા બળતધ્યા ભધ્યાલધ્યાઓ હતોલવિથ શિકશિતો. 17 દરવિનધ્યા તધ્યારિણનપ્રે તત્મિધ્યારિધ્યા ટતોપ તરિરકર 
અપનધ્યાવિતો. અનપ્રે આતત્મિધ્યાનથ તલવિધ્યારિ, જે દરવિનયહ વિચન છપ્રે તપ્રે લતો. 

રહબ લઓનપ્રે પત 4:12 કરત્મિ કર દરવિનતો શિબદ જીવિહત છપ્રે અનપ્રે રક્રિધધ્યાશિથલ છપ્રે. બપ્રેધધ્યારિર તરિવિધ્યારિ કરિતધ્યાહ 
પણ તપ્રે વિધય તથકણ છપ્રે. તપ્રે જીવિ અનપ્રે આતત્મિધ્યાનપ્રે જયદધ્યા પધ્યાડર છપ્રે. સધ્યાહધધ્યા અનપ્રે ત્મિજજ્જાનધ્યા બપ્રે ભધ્યાગ 

કરિર છપ્રે. અનપ્રે આપણધ્યાહ હ્રદધનધ્યા ઊંડધ્યા વવિચધ્યારિતોનતો નધધ્યાધ કરિર છપ્રે અનપ્રે હ્રદધનધ્યા વવિચધ્યારિતો અનપ્રે 
ભધ્યાવિનધ્યાઓનપ્રે પધ્યારિખનધ્યારિ છપ્રે.

લ લક 4:8 ઈસયએ ઉતરિ આપધતો, “શિધ્યાસતોત્મિધ્યાહ લખયયહ છપ્રે તપ્રે પત્મિધ્યાણપ્રે: ‘તધ્યારિર તધ્યારિધ્યા દરવિ પભયનયહ ભજન 

કરિવયહ જતોઈએ. તધ્યારિર એકલધ્યા તપ્રેનથ જ સપ્રેવિધ્યા કરિવિથ!”‘
એફરસથઓનપ્રે પત 6:18 હત્મિપ્રેશિધ્યા આતત્મિધ્યાત્મિધ્યાહ પધ્યાથરનધ્યા કરિતો. હરિવિખત પધ્યાથરનધ્યા તથધ્યા વવિનહતથ કરિતો 
અનપ્રે તત્મિધ્યારિતો જરૂરિર બધથ જ વિસત યનથ ધધ્યાચનધ્યા કરિતો. આત્મિ કરિવિધ્યા ત્મિધ્યાટર હત્મિપ્રેશિધ્યા તતૈધધ્યારિ રિહતો. 
વનરયસતધ્યાહર થઈ છતોડર નધ્યા દતો અનપ્રે પભયનધ્યા બધધ્યા સહતતો ત્મિધ્યાટર પધ્યાથરનધ્યા કરિતો.

1 શિમયએલ 17:45-47 દધ્યાઉદર જવિધ્યાબ આપધપ, “તયહ ત્મિધ્યાહરિર સધ્યાત્મિપ્રે તરિવિધ્યારિ, ભધ્યાલતો નપ્રે કટધ્યારિર લઈનપ્રે 
આવધતો છપ્રે, પરિહત ય હયહ તધ્યારિર સધ્યાત્મિપ્રે જે ઇસધ્યાએલથ સતૈનધનયહ તત અપત્મિધ્યાહન કયયર છપ્રે; તપ્રેનધ્યા જીવિતધ્યા 
દરવિ સવિરસત્મિથર ધહતોવિધ્યાનધ્યા નધ્યાત્મિપ્રે આવધતો છહ. 46 આજે ધહતોવિધ્યા તનપ્રે ત્મિધ્યાહરિધ્યા હધ્યાથત્મિધ્યાહ સયપત કરિર 
દરશિપ્રે અનપ્રે હયહ તધ્યારિતો જીવિ લઈશિ. આજે હયહ તધ્યારયહ ત્મિધ્યાહથ યહ કધ્યાપથ નધ્યાખથશિ અનપ્રે તધ્યારિધ્યા શિબનપ્રે 



પક્ષથઓનપ્રે અનપ્રે જહગલથ પધ્યાણથઓનપ્રે ખધ્યાવિધ્યા આપથશિ; અત્મિપ્રે બથજ્જા પખલસતથ સતૈવનકતોનધ્યા શિબતોનયહ
પણ આત્મિ જ કરિરશયહ. તધધ્યારિર સત્મિસત જગત જ્જાણશિપ્રે કર ઇસધ્યાએલત્મિધ્યાહ દરવિ છપ્રે. 47 અહહ ભપ્રેગધ્યા 
થધપ્રેલધ્યા સસ કતોઈ જ્જાણપ્રે કર, ધહતોવિધ્યાનપ્રે રિક્ષણ કરિવિધ્યા ત્મિધ્યાહટર નથથ જરૂરિ તરિવિધ્યારિનથ કર નથથ જરૂરિ 

ભધ્યાલધ્યાનથ; યયદત્મિધ્યાહ વવિજધ ધહતોવિધ્યાનતો છપ્રે અનપ્રે તપ્રે તત્મિનપ્રે અત્મિધ્યાહરિધ્યા હધ્યાથત્મિધ્યાહ સપપથ દરશિપ્રે.”
લ લક 10:17-20 જધધ્યારિર 72 ત્મિધ્યાણસતો તપ્રેઓનતો પવિધ્યાસ કરિરનપ્રે પધ્યાછધ્યા ફધધ્યાર તધધ્યારિર તપ્રેઓ ઘણધ્યા પસન 

હતધ્યા. તપ્રેઓએ કહયહ, “પભય, જધધ્યારિર અત્મિપ્રે તધ્યારિધ્યા નધ્યાત્મિનતો ઉપધતોગ કધર તધધ્યારિર ભ લતતો પણ અત્મિનપ્રે 
તધ્યાબપ્રે થધધ્યા.” 18 ઈસયએ તપ્રે ત્મિધ્યાણસતોનપ્રે કહયહ, “ત્મિમ શિપ્રેતધ્યાનનપ્રે આકધ્યાશિત્મિધ્યાહથથ વિથજળરનથ પપ્રેઠર 
પડતતો જતોધતો. 19 ધધધ્યાનથથ સધ્યાહભળતો! ત્મિમ તત્મિનપ્રે સપર અનપ્રે વિહછરઓ પરિ ચધ્યાલવિધ્યાનતો 
અવધકધ્યારિ આપધતો છપ્રે. ત્મિમ તત્મિનપ્રે શિતયહનથ બધથ જ તધ્યાકધ્યાત કરિતધ્યાહ વિધધ્યારિર તધ્યાકધ્યાત આપથ છપ્રે. 
તત્મિનપ્રે કશિધ્યાથથ ઇજ્જા થનધ્યારિ નથથ. 20 પણ આનહદ કરિતો. આતત્મિધ્યાઓ તત્મિનપ્રે તધ્યાબપ્રે થધધ્યા તપ્રેથથ 
આનહદર થશિતો નરહ. એટલપ્રે નરહહ કર તત્મિધ્યારિર પધ્યાસપ્રે સધ્યાત્મિથધથ છપ્રે, તપ્રેનપ્રે બદલપ્રે તત્મિધ્યારિધ્યા નધ્યાત્મિ 

આકધ્યાશિત્મિધ્યાહ લખપ્રેલધ્યાહ છપ્રે તપ્રેથથ આનહદ પધ્યાત્મિતો.”
2 કરરિહથથઓનપ્રે 10:3-5 અત્મિપ્રે આ દય વનધધ્યાત્મિધ્યાહ જીવિથએ છરએ. પરિહત ય જે રિરતપ્રે દય વનધધ્યા ઝઘડર છપ્રે તપ્રે 
રિરતપ્રે અત્મિપ્રે ઝઘડતધ્યા નથથ. 4 દય વનધધ્યા વિધ્યાપરિર છપ્રે તપ્રેનધ્યા કરિતધ્યાહ જયદધ્યા પકધ્યારિનધ્યા શિસતોથથ અત્મિપ્રે 
લડરએ છરએ. અત્મિધ્યારિધ્યા શિસત્મિધ્યાહ દરવિનયહ સધ્યાત્મિરથધ છપ્રે. દય શત્મિનનધ્યા ત્મિજબ લત સથધ્યાનનતો આ શિસ 

નધ્યાશિ કરિર શિકર છપ્રે. અત્મિપ્રે લતોકતોનધ્યા વિધ્યાદવવિવિધ્યાદનતો નધ્યાશિ કરિરએ છરએ. 5 અનપ્રે દરિરક વિસત ય જે 

દરવિનધ્યા જધ્યાનનથ વવિરૂદ ઉદભવિપ્રે છપ્રે તપ્રેનતો અત્મિપ્રે નધ્યાશિ કરિરએ છરએ. અત્મિપ્રે દરિરક વવિચધ્યારિનપ્રે કબજે
કરિર, તપ્રેનપ્રે તધજી ખખ્રિસતનથ આધથનતધ્યાત્મિધ્યાહ લધ્યાવિથએ છરએ.

2 વતત્મિતોથથનપ્રે 1:7 કરત્મિ કર દરવિપ્રે આપણનપ્રે ભધનતો આતત્મિધ્યા નરહ, પણ સધ્યાત્મિરથધનતો તથધ્યા પપ્રેત્મિનતો 
તથધ્યા સધ્યાવિધ બયધધધનતો આતત્મિધ્યા આપધતો છપ્રે.

ત્મિધ્યાથથથ 12:28,29 પણ હયહ તતો ભ લતતોનપ્રે કધ્યાઢવિધ્યા દરવિનધ્યા આતત્મિધ્યાનધ્યા સધ્યાત્મિરથધનતો ઉપધતોગ કરયહ છહ. જે 

બતધ્યાવિપ્રે છપ્રે કર હવિપ્રે દરવિનયહ રિધ્યાજધ તત્મિધ્યારિર નજીક આવિથ રિહયહ છપ્રે. 29 જતો કતોઈએ બળવિધ્યાનનધ્યા 
ઘરિત્મિધ્યાહ પવિપ્રેશિ કરિવિતો હતોધ અનપ્રે તપ્રેનથ વિસત યઓ ચતોરિર લપ્રેવિથ હતોધ તતો, પહરલધ્યા તતો બળવિધ્યાન 

ત્મિધ્યાણસનપ્રે તત્મિધ્યારિર બધ્યાહધથ દરવિતો જતોઈએ, પછર જ તપ્રે ત્મિધ્યાણસનધ્યા ઘરિત્મિધ્યાહ કતોઈપણ વધકકત તપ્રેનથ 
વિસત યઓનથ ચતોરિર કરિર શિકર છપ્રે.



એફરસથઓનપ્રે પત 1:13 તત્મિધ્યારિર સધ્યાથપ્રે પણ આવયહ જ છપ્રે. તત્મિપ્રે સતધનયહ વિચન તત્મિધ્યારિધ્યા તધ્યારિણનથ 
સયવિધ્યાતધ્યાર સધ્યાભળર. જધધ્યારિર તત્મિપ્રે આ સયવિધ્યાતધ્યાર સધ્યાહભળર તધધ્યારિર તત્મિપ્રે ખખ્રિસતત્મિધ્યાહ વવિશધ્યાસ કધર. અનપ્રે 
ખખ્રિસત થકર દરવિપ્રે પવવિત આતત્મિધ્યા રૂપપ્રે પતોતધ્યાનયહ ખચહન તત્મિધ્યારિધ્યાત્મિધ્યાહ પસથધ્યાવપત કયયર. આત્મિ 

કરિવિધ્યાનયહ દરવિપ્રે વિચન આપયયહ હત યહ.
પપ્રેરરિતતોનધ્યાહ ક્રિતધતો 19:6 પછર પધ્યાઉલપ્રે તપ્રેનતો હધ્યાથ તપ્રેઓનધ્યા પરિ મ લકતો અનપ્રે પવવિત આતત્મિધ્યા તપ્રેઓ 

પરિ આવધતો. તપ્રેઓ જયદર જયદર ભધ્યાષધ્યાઓ બતોલવિધ્યા લધ્યાગધધ્યા અનપ્રે પબબૅંેપ્રેધ કરિવિધ્યા લધ્યાગધધ્યા.
ત્મિધ્યાકર 16:15-18 ઈસયએ વશિષધતોનપ્રે કહયહ, “દય વનધધ્યાત્મિધ્યાહ દરિરક જગધધ્યાએ જ્જાઓ, પતધપ્રેક વધકકતનપ્રે 
સયવિધ્યાતધ્યાર કહતો. 16 જે કતોઈ વધકકત વવિશધ્યાસ કરિર અનપ્રે બધ્યાધપતસત્મિધ્યા લપ્રે તપ્રે તધ્યારિણ પધ્યાત્મિશિપ્રે. પરિહત ય 
જે વધકકત વવિશધ્યાસ ધરિધ્યાવિતથ નથથ તપ્રે ગયનપ્રેગધ્યારિ ગણધ્યાશિપ્રે. 17 અનપ્રે જે લતોકતો વવિશધ્યાસ કરિર છપ્રે 
તપ્રેઓ સધ્યાખબતથ તરિરકર આવિધ્યા પકધ્યારિનધ્યા ચત્મિતકધ્યારિતો કરિવિધ્યા સત્મિથર થશિપ્રે. તપ્રેઓ લતોકતોત્મિધ્યાહથથ 
અશયદ આતત્મિધ્યાઓનપ્રે બહધ્યારિ કધ્યાઢવિધ્યા ત્મિધ્યારિધ્યા નધ્યાત્મિનતો ઉપધતોગ કરિશિપ્રે. તપ્રેઓ કદર શિથખધધ્યા નથથ 
તપ્રેવિથ ભધ્યાષધ્યાઓત્મિધ્યાહ બતોલશિપ્રે. 18 ઈજ્જા પધ્યામધધ્યા વિગરિ તપ્રેઓ સપરનપ્રે તપ્રેત્મિનધ્યા હધ્યાથત્મિધ્યાહ પકડશિપ્રે. 
ઇજ્જા વિગરિ વવિષપધ્યાન કરિશિપ્રે. તપ્રેઓ ખબત્મિધ્યારિ લતોકતો પરિ હધ્યાથ મ લકશિપ્રે અનપ્રે ખબત્મિધ્યારિ લતોકતો સધ્યાજ્જા 

થશિપ્રે.”
1 ધતોહધ્યાનનતો પત 1:9 પણ જતો આપણપ્રે આપણધ્યાહ પધ્યાપતો કબ લલ કરિરએ છરએ, તતો દરવિ આપણધ્યાહ 
પધ્યાપ ત્મિધ્યાફ કરિશિપ્રે. આપણપ્રે દરવિ પરિ વવિશધ્યાસ કરિર શિકરએ છરએ. દરવિ જે સતધ છપ્રે તપ્રે જ કરિર છપ્રે. 
આપણપ્રે કરિરલધ્યા બધધ્યાહ ખતોટધ્યાહ કધ્યાત્મિતોત્મિધ્યાહથથ દરવિ આપણનપ્રે શયધધ કરિર છપ્રે.

વનગરત્મિન 20:5 તત્મિધ્યાહરિર તપ્રેત્મિનપ્રે સધ્યાષટધ્યાહગ પણધ્યાત્મિ કરિવિધ્યા નરહ કર તપ્રેત્મિનથ પ લજ્જા કરિવિથ નરહ. કધ્યારિણ કર
હય હ જ તત્મિધ્યાહરિતો દરવિ ધહતોવિધ્યા છહ. ત્મિધ્યાહરિધ્યા લતોકતો બથજ્જા દરવિતોનથ પ લજ્જા કરિર એ ત્મિનપ્રે પસહદ નથથ. જે 

ત્મિધ્યાહરિર વવિરયદ પધ્યાપ કરિર છપ્રે, તપ્રેઓ ત્મિધ્યાહરિધ્યા દય શત્મિન બનપ્રે છપ્રે, અનપ્રે હયહ તપ્રેત્મિનપ્રે અનપ્રે તપ્રેત્મિનધ્યા સહતધ્યાનતોનપ્રે
તથજી અનપ્રે ચતોથથ પપ્રેઢર સયધથ સજ્જા કરિરશિ.

ગથતશિધ્યાસ 109:17  બથજ્જાઓનપ્રે શિધ્યાપ દરવિધ્યાનયહ તપ્રેનપ્રે ગત્મિતયહ હત યહ; ભલપ્રે શિધ્યાપતો તપ્રેનથ ઉપરિ આવિપ્રે. 
તપ્રેણપ્રે બથજ્જા કતોઇનપ્રે કદર આશિથવિધ્યારદ આપધધ્યા નથથ; તપ્રેથથ ભલપ્રે આશિથવિધ્યારદતોનપ્રે તપ્રેનધ્યાથથ દલરિ 

રિહરવિધ્યા દતો.
નધધ્યાધધ્યાધથશિતો 16:16 દલથલધ્યાહ દરિરિતોજ તપ્રેનપ્રે આ સવિધ્યાલ પ લછતથ અનપ્રે દબધ્યાણ કરિતથ એટલપ્રે 



આખરિર થધ્યાકરનપ્રે તપ્રેણપ્રે તપ્રેનપ્રે કધ્યાહથથ શિકકત ત્મિળપ્રે છપ્રે, તપ્રે સધ્યાચયહ રિહસધ જણધ્યાવિથ દરધયહ.
એફરસથઓનપ્રે પત 4:26  જધધ્યારિર તત્મિપ્રે ક્રિતોવધત થધ્યાઓ તધધ્યારિર પધ્યાપ કરિવિધ્યા ન પપ્રેરિધ્યાશિતો. અનપ્રે આખતો 
રદવિસ ક્રિતોવધત પણ ન રિહરશિતો.

રિતોત્મિનતોનપ્રે પત 14:12  આત્મિ, પતોતધ્યાનધ્યા જીવિન વવિષપ્રે આપણધ્યાત્મિધ્યાહનથ દરિરક વધકકતએ દરવિનપ્રે 
જવિધ્યાબ આપવિતો પડશિપ્રે.

1 ધતોહધ્યાનનતો પત 2:23/24  તત્મિપ્રે આરિહભથથ જે સધ્યાહભળયયહ છપ્રે તપ્રે તત્મિધ્યારિધ્યાત્મિધ્યાહ રિહતો, આરિહભથથ જે તત્મિપ્રે
સધ્યાહભળયયહ છપ્રે તપ્રે જતો તત્મિધ્યારિધ્યાત્મિધ્યાહ રિહર તતો તત્મિપ્રે પણ પયતત્મિધ્યાહ તથધ્યા વપતધ્યાત્મિધ્યા રિહરશિતો. તપ્રેનથ ખધ્યાતરિર 
રિધ્યાખજતો.

ધતોહધ્યાન 14:6 ઈસયએ ઉતરિ આપધતો, “હયહ ત્મિધ્યાગર છહ. હયહ સતધ છહ અનપ્રે જીવિન છહ. વપતધ્યા પધ્યાસપ્રે 
જવિધ્યાનતો ત્મિધ્યાગર ફકત ત્મિધ્યારિધ્યા દધ્યારિધ્યા છપ્રે.

ત્મિધ્યાથથથ 11:28-30  “તત્મિધ્યારિધ્યાત્મિધ્યાહનધ્યા જે થધ્યાકર ગધધ્યા છપ્રે અનપ્રે ભધ્યારિર બતોજ વિહન કરિર રિહધ્યા છપ્રે તપ્રેઓ 

ત્મિધ્યારિર પધ્યાસપ્રે આવિતો. અનપ્રે હયહ તત્મિનપ્રે વવિસધ્યાત્મિતો આપથશિ. 29 તત્મિપ્રે ત્મિધ્યારિતો બતોજ ઉઠધ્યાવિતો અનપ્રે ત્મિધ્યારિર 
પધ્યાસપ્રેથથ શિથખતો. કધ્યારિણ હયહ દરન અનપ્રે નમ છહ તપ્રેથથ તત્મિધ્યારિધ્યા જીવિત્મિધ્યાહ વવિસધ્યાત્મિતો પધ્યાત્મિશિતો. 30 ત્મિધ્યારયહ
જે કધ્યાધર તત્મિનપ્રે સવિથકધ્યારિવિધ્યા કહયહ છહ તપ્રે સહરલયહ છપ્રે અનપ્રે તત્મિધ્યારિધ્યા પરિ જે બતોજ મ લકય છહ તપ્રે 
ઊંચકવિધ્યાત્મિધ્યાહ હલકતો છપ્રે.

2 કરરિહથથઓનપ્રે 6:2 દરવિ કહર છપ્રે કર, “ધતોગધ સત્મિધપ્રે ત્મિમ તત્મિનપ્રે સધ્યાહભળધધ્યા, અનપ્રે તધ્યારિણનધ્યા રદવિસપ્રે ત્મિમ 
તત્મિનપ્રે ત્મિદદ કરિર.” ધશિધ્યાધધ્યા 49:8 હયહ તત્મિનપ્રે કહયહ છહ કર, “ધતોગધ સત્મિધ” હત્મિણધ્યાહ છપ્રે. અનપ્રે 
“તધ્યારિણનતો રદવિસ” પણ હત્મિણધ્યાહ છપ્રે.

રિતોત્મિનતોનપ્રે પત 10:13 હધ્યા, શિધ્યાસ કહર છપ્રે, “પભયત્મિધ્યાહ વવિશધ્યાસ રિધ્યાખનધ્યારિ દરિરક વધકકત તધ્યારિણ 

પધ્યાત્મિશિપ્રે.”
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