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એઝરધ્યા 9:7 અત્મિધ્યારધ્યા પપત તઓનધ્યા સત્મિધરથી અત્મિમે ઘણધ્યા અપરધ્યાધ કધધ્યાર્થ છમે; અત્મિમે અત્મિધ્યારધ્યા રધ્યાજા તરધ્યા 
અત્મિધ્યારધ્યા ધધ્યાજકકોએ અત્મિધ્યારધ્યા પધ્યાપકોનમે કધ્યારણમે અત્મિધ્યારરી જાતનમે અનધ દદેશકોનધ્યા રધ્યાજાઓનમે હવધ્યાલમે 
કરરી દરીધથી છમે અનમે અત્મિમે તરવધ્યારનમે, બરંદરીવધ્યાસનમે, લ બરંટફધ્યાટનમે અનમે બમેઆબરૂનમે વશ રધધ્યા છરીએ 
અનમે અત્મિનમે અપત્મિધ્યાપનત કરવધ્યાત્મિધ્યારં આવધધ્યા છમે. આજે અત્મિમે એ જ બમેહધ્યાલ દશધ્યાત્મિધ્યારં છરીએમે.

એઝરધ્યા 9:13 અત્મિધ્યારધ્યારાઁ દય ષટ કત્મિકોનર્ને લથીધમે તરધ્યા અત્મિધ્યારધ્યા ત્મિકોટધ્યા અપરધ્યાધનમે લથીધમે અત્મિધ્યારધ્યા પર જે કઇ
વથીતયયરં છમે, તમે સવર્થ નમે ત્મિધ્યાટદે, હદે ધહકોવધ્યા અત્મિધ્યારધ્યા દદેવ, જેટલથી રવથી જકોઇએ તમે કરતધ્યારં તત્મિમે અત્મિનમે
રકોડરી પશકધ્યા કરરી છમે; વળરી અત્મિધ્યારધ્યાત્મિધ્યારંરથી તત્મિમે આટલધ્યાનમે બચધ્યાવથી પણ લથીધધ્યા છમે.

નહદેમધધ્યા 9:2 તમે બધધ્યારં જેઓનધ્યા પ બવર્થજ ઇસધ્યાએલથી હતધ્યા, તમેઓએ પકોતધ્યાનમે પવદદેશથીઓરથી જયદધ્યા કધધ્યાર્થ 
અનમે તમેઓએ ઉભધ્યા રઇનમે પકોતધ્યાનધ્યા અનમે પકોતધ્યાનધ્યા પ બવર્થજકોનધ્યા પધ્યાપ કબ બલ કધધ્યાર્થ.

ગથીતશધ્યાસ 24:3,4 ધહકોવધ્યાનધ્યા પવર્થત પર કકોણ ચઢરી શકશમે? તમેનધ્યારં પપવત્રસરધ્યાનત્મિધ્યારં કકોણ ઊભકો રહરી
શકશમે? 4 ફકત તમેઓ જેત્મિનધ્યા હધ્યાર શયદ્ધ છમે અનમે હૃદધ પનત્મિર્થળ છમે, તમેઓએ ત્મિધ્યારધ્યા નધ્યાત્મિનધ્યા જબઠધ્યા
સત્મિ લથીધધ્યા નરથી, તમેઓ જેત્મિણમે ખકોટધ્યારં વચનકો આપધધ્યારં નરથી, અનમે જબઠ્ઠુ બકોલધધ્યારં નરથી. તમેઓજ 
ધહકોવધ્યાનધ્યા પવર્થત પર ચઢરી શકશમે.

ગથીતશધ્યાસ 73:13 ત્મિમે ત્મિધ્યારરંુય હૃદધ શયદ્ધ રધ્યાખયયરં છમે, અનમે ત્મિધ્યારધ્યા હધ્યાર પનદકોરર્થ રધ્યાખધધ્યા છમે; પણ તમેરથી 
કકોઇ પવશમેર ફધ્યાધદકો નરથી.

ધશધ્યાધધ્યા 59:2 પણ તત્મિધ્યારધ્યા પધ્યાપકોએ તત્મિધ્યારરી અનમે દદેવનથી વચચમે આડ ઊભથી કરરી છમે; તત્મિધ્યારધ્યારં 
પધ્યાપનમે કધ્યારણમે તમે તમેત્મિનમે દશર્થન આપતકો નરથી કદે નરથી સધ્યારંભળતકો.

ધશધ્યાધધ્યા 64:6 અત્મિમે બધધ્યા અપપવત્ર રઇ ગધધ્યા છરીએ. અત્મિધ્યારધ્યારં ધત્મિર્થકધ્યાધર્યો સયદ્ધધ્યારં ત્મિમેલધ્યા વસકો જેવધ્યા છમે.
અત્મિમે બધધ્યારં પધ્યારંદડધ્યાનથી જેત્મિ ચથીત્મિળધ્યાઇ ગધધ્યા છરીએ અનમે અત્મિધ્યારધ્યારં પધ્યાપ પવનનથી જેત્મિ અત્મિનમે 
તધ્યાણથી જાધ છમે.

ચપત્મિર્મિધધ્યા 5:25 તત્મિધ્યારધ્યા પકોતધ્યાનધ્યા દય ષકત્મિકોરર્થી વરસધ્યાદ તત્મિધ્યારધ્યારથી પવમયખ રઇ ગધકો. અનમે તત્મિધ્યારધ્યારં 
પકોતધ્યાનધ્યા પધ્યાપમે તત્મિનમે કયદરતનધ્યા આશથીવધ્યાર્થદરથી વરંચચત રધ્યાખધધ્યા છમે.

હકોપશધધ્યા 13:8 જેનધ્યારં બચચધ્યારં ઝૂટવથી લમેવધ્યાધધ્યા હકોધ એવથી રરીંછણનથી જેત્મિ હયરં તત્મિનમે ચથીરરી નધ્યાખથીશ; 
અનમે પસસિંહનથી જેત્મિ હયરં તત્મિધ્યારકો ભક કરરીશ.



દધ્યારરધમેલ 9:8,9 “હદે ધહકોવધ્યા, આ સવર્થ દદેશકોત્મિધ્યારં અત્મિધ્યારદે શરત્મિધ્યાવધ્યાનયરં છમે, અત્મિધ્યારધ્યા રધ્યાજાઓનમે, 
આગમેવધ્યાનકોનમે અનમે અત્મિધ્યારધ્યા વડવધ્યાઓનમે. કધ્યારણ, અત્મિમે બધધ્યાએ તત્મિધ્યારરી પવરૂદ્ધ પધ્યાપ કધધ્યાર્થ છમે, 
અત્મિમે તત્મિધ્યારધ્યા અપરધ્યાધથી બનધધ્યા છરીએ. 9 “અત્મિધ્યારધ્યા ધહકોવધ્યા દદેવ, તત્મિમે તકો દધધ્યાળુ છકો અનમે કત્મિધ્યા
કરકો છકો, પણ અત્મિમે તત્મિધ્યારરી સધ્યાત્મિમે બળવકો પકોકધ્યાધર્યો છમે.

ત્મિધ્યાકર્થ 9:24 પપતધ્યા ઘણકો ઉતમેતજત રધકો. તમેણમે કહયરં, ‘હય રં જરયરંર પવશધ્યાસ કરયરં છરં. ત્મિનમે વધધ્યારદે પવશધ્યાસથી 
બનધ્યાવધ્યાત્મિધ્યારં ત્મિદદ કર!

લ બક 11:2 ઈસયએ પશષધકોનમે કહયરં, “જધધ્યારદે તત્મિમે પધ્યારર્થનધ્યા કરકો તધધ્યારદે આ રરીતમે પધ્યારર્થનધ્યા કરકો:‘ઓ બધ્યાપ,
અત્મિમે પધ્યારર્થનધ્યા કરરીએ છરીએ કદે તધ્યારયરં નધ્યાત્મિ સદધ્યા પપવત્ર ત્મિનધ્યાઓ. અત્મિમે પધ્યારર્થનધ્યા કરરીએ છરીએ કદે 
તધ્યારયરં રધ્યાજધ આવકો. (ત્મિધ્યાથરથી 6:10)

ધકોહધ્યાન 14:6 ઈસયએ ઉતર આપધકો, “હય રં ત્મિધ્યાગર્થ છરં. હય રં સતધ છરં અનમે જીવન છરં. પપતધ્યા પધ્યાસમે જવધ્યાનકો
ત્મિધ્યાગર્થ ફકત ત્મિધ્યારધ્યા દધ્યારધ્યા છમે.

ધકોહધ્યાન 17:15 હયરં તનમે તમેઓનમે આ દય પનધધ્યાત્મિધ્યારંરથી બહધ્યાર લઈ જવધ્યાનયરં કહદેતકો નરથી. પણ હયરં તનમે 
દય ષટ પધ્યાપત્મિધ્યારંરથી (શમેતધ્યાનરથી) તમેઓનમે સલધ્યાત્મિત રધ્યાખવધ્યાનયરં કહયરં છરં.

ધધ્યાકબબનકો 4:8 દદેવનથી નજીક આવકો અનમે દદેવ તત્મિધ્યારરી પધ્યાસમે આવશમે. તત્મિમે પધ્યાપથી છકો. તમેરથી તત્મિધ્યારધ્યા
જીવનત્મિધ્યારંરથી પધ્યાપ દબર કરકો. તત્મિમે દય પનધધ્યા અનમે દદેવ બરંનમેનમે એક સધ્યારમે અનયસરવધ્યા ત્મિધ્યાગકો છકો. 
તત્મિધ્યારરી પવચધ્યારધધ્યારધ્યાનમે પનત્મિર્થળ બનધ્યાવકો.

રકોત્મિનકોનમે પત્ર 6:12-14 તત્મિધ્યારધ્યા ત્મિર્થતધ શરરીરત્મિધ્યારં પધ્યાપનમે રધ્યાજ કરવધ્યા ન દકો અનમે તત્મિધ્યારરી પધ્યાપનથી 
દયવધ્યાર્થસનધ્યાનમે આધથીન રશકો નરહ. તત્મિધ્યારયરં પધ્યાપય યકત શરરીર જકો તત્મિનમે પધ્યાપકત્મિર્થ કરવધ્યા પમેરત યરં 
હકોધ તકો તત્મિધ્યારદે એનધ્યારથી ગમેરત્મિધ્યાગર્ને દકોરવધ્યાઈ જવયરં નરહ. 13 પધ્યાપકત્મિર્થત્મિધ્યારં તત્મિધ્યારધ્યા શરરીરનધ્યારં 
અવધવકોનમે સત્મિપપર્મિત ન કરકો. અપનષટ કધ્યાધર્યો કરવધ્યાનધ્યા સધ્યાધન તરરીકદે તત્મિમે તત્મિધ્યારધ્યારં શરરીરકોનકો 
ઉપધકોગ ન કરકો. પરરંત ય તત્મિધ્યારદે પકોતમે દદેવનમે સત્મિપપર્મિત રઈ જવયરં જકોઈએ. જે લકોકકો ત્મિરણ 
પધ્યાત્મિથીનમે પણ હવમે ફરરીરથી સજીવન રધધ્યા છમે એવધ્યા તત્મિમે રધ્યાવ. તત્મિધ્યારધ્યારં શરરીરનધ્યારં અવધવકો 
દદેવનમે સત્મિપપર્મિત કરકો જેરથી શયભ કધ્યાધર્યો ત્મિધ્યાટદે એનકો ઉપધકોગ રધ્યાધ. 14 હવમે ‘પધ્યાપ’ તત્મિધ્યારકો 
‘ત્મિધ્યાચલક’ રઈ શકશમે નરહ. શધ્યા ત્મિધ્યાટદે? કદેત્મિ કદે તત્મિમે પનધત્મિશધ્યાસનધ્યા બરંધનત્મિધ્યારં નરથી. હવમે તત્મિમે 
દદેવનથી કતપધ્યા હદેઠળ જીવથી રહધ્યા છકો.

રહબ બઓનમે પત્ર 9:28 તમેત્મિ ચખ્રિસતમે પણ ઘણધ્યા લકોકકોનધ્યા પધ્યાપ પકોતધ્યાનમે ત્મિધ્યારમે લમેવધ્યા એક જ વખતમે 
બચલદધ્યાન આપયયરં અનમે હવમે તમે લકોકકોનધ્યા પધ્યાપ ત્મિધ્યાટદે નરહ પરરંતય જેઓ આતયરતધ્યારથી તમેનથી રધ્યાહ 



જકોઈ રહધ્યા છમે તમેત્મિનકો ઉદ્ધધ્યાર કરવધ્યા ચખ્રિસત બથીજી વખત આવનધ્યાર છમે.
1 ધકોહધ્યાનનકો પત્ર 1:9 પણ જકો આપણમે આપણધ્યારં પધ્યાપકો કબ બલ કરરીએ છરીએ, તકો દદેવ આપણધ્યારં પધ્યાપ

ત્મિધ્યાફ કરશમે. આપણમે દદેવ પર પવશધ્યાસ કરરી શકરીએ છરીએ. દદેવ જે સતધ છમે તમે જ કરદે છમે. 
આપણમે કરદેલધ્યા બધધ્યારં ખકોટધ્યારં કધ્યાત્મિકોત્મિધ્યારંરથી દદેવ આપણનમે શયધધ કરદે છમે.

ત્મિધ્યાફરી બધ્યાઈબલ - Forgiveness Scriptures

ત્મિધ્યાથરથી 6:12-15 જે રરીતમે અત્મિમે અત્મિધ્યારયરં ખરધ્યાબ કરનધ્યારનમે ત્મિધ્યાફરી આપથી છમે, તમે રરીતમે ત યરં પણ અત્મિમે 
કરદેલધ્યા પધ્યાપકોનથી ત્મિધ્યાફરી આપ. 13 અનમે અત્મિનમે લધ્યાલચત્મિધ્યારં પડવધ્યા દઈશ નરહ; પરરંત ય શમેતધ્યાનરથી 
અત્મિનમે બચધ્યાવ. 14 હધ્યા, જકો ત યરં બથીજાઓનધ્યારં દય ષકત્મિર્યો ત્મિધ્યાફ કરશમે, તકો આકધ્યાશનકો પપતધ્યા તધ્યારધ્યારં પણ
દય ષકત્મિર્યો ત્મિધ્યાફ કરશમે. 15 પરરંત ય જકો ત યરં તધ્યારયરં ખરધ્યાબ કરનધ્યારનમે ત્મિધ્યાફ નરહ કરદે તકો આકધ્યાશનકો 
પપતધ્યા તનમે પણ ત્મિધ્યાફ નરહ કરદે.

ત્મિધ્યાથરથી 18:21,22,35 પછરી પપતર ઈસય પધ્યાસમે આવધકો અનમે તમેનમે પ બછયયરં, “પભય ત્મિધ્યારકો ભધ્યાઈ, ત્મિધ્યારરી 
પવરૂદ્ધ અપરધ્યાધ કધધ્યાર્થ જ કરદે તકો ત્મિધ્યારદે તમેનમે કદેટલથી વધ્યાર ત્મિધ્યાફરી આપવથી? શયરં સધ્યાત વધ્યાર?” 22 
ઈસયએ ઉતર આપધકો, “હય રં તત્મિનમે કહયરં છરં, સધ્યાત વધ્યાર નરહ પણ સધ્યાત વધ્યાર કરતધ્યારં પણ વધધ્યારદે 
અનમે તધ્યારરી પવરૂદ્ધ અપરધ્યાધ ચધ્યાલય રધ્યાખમે તકો પસતધકોતમેર વખત તધ્યારદે તમેનમે ત્મિધ્યાફરી આપવથી 
જકોઈએ.” 35 એ જ પત્મિધ્યાણમે તત્મિમે તત્મિધ્યારધ્યા ભધ્યાઈઓ અનમે બહદેનકોનમે તત્મિધ્યારધ્યા હૃદધરથી ત્મિધ્યાફ કરરી 
દકો. નરહ તકો જે રરીતમે રધ્યાજા વર્થતધકો તમે રરીતમે ત્મિધ્યારધ્યા આકધ્યાશત્મિધ્યારંનકો બધ્યાપ તત્મિનમે ત્મિધ્યાફ નરહસિં કરદે.”

ત્મિધ્યાકર્થ 11:25/26 જધધ્યારદે તત્મિમે પધ્યારર્થનધ્યા કરકો છકો, અનમે તત્મિમે ધધ્યાદ કરકો છકો કદે તત્મિમે બથીજા કકોઈ એક 
વધકકત સધ્યારમે કઈક કધ્યારણસર ગયસસમે રધધ્યા છકો. તકો તમે વધકકતનમે ત્મિધ્યાફ કરકો.’

લ બક 6:37 “બથીજા લકોકકોનકો નધધ્યાધ તત્મિમે નધ્યા કરકો. એટલમે તત્મિધ્યારકો નધધ્યાધ પણ રશમે નરહ. બથીજા 
લકોકકોનકો પતરસકધ્યાર નધ્યા કરકો. એટલમે કકોઈ તત્મિધ્યારકો પતરસકધ્યાર કરશમે નરહ. બથીજા લકોકકોનમે ત્મિધ્યાફ કરકો
તમેરથી તત્મિનમે ત્મિધ્યાફરી ત્મિળશમે.

લ બક 11:4 અત્મિમે કરદેલધ્યારં પધ્યાપ ત યરં ત્મિધ્યાફ કર, કધ્યારણ કદે અત્મિમે અત્મિધ્યારધ્યા પતધમેક અપરધ્યાધથીઓનમે ત્મિધ્યાફ 
કરરીએ છરીએ. અનમે અત્મિનમે પરરીકણત્મિધ્યારં નધ્યા લધ્યાવકો પણ ભ બરંડધ્યાઇરથી અત્મિધ્યારકો છૂટકકો કર.”

લ બક 17:3,4 તમેરથી સધ્યાવધધ્યાન રહકો!“જકો તધ્યારકો ભધ્યાઈ પધ્યાપ કરદે તકો તમેનમે કહદે કદે તમે ખકોટકો છમે. પણ તમે 
જકો દય :ખ વધકત કરદે અનમે પધ્યાપ કરવધ્યાનયરં બરંધ કરદે તકો તમેનમે ત્મિધ્યાફ કર. 4 જકો તધ્યારકો ભધ્યાઈ 
રદવસત્મિધ્યારં સધ્યાત વધ્યાર કરંઈ ખકોટયરં કરદે, અનમે દરદેક વખતમે તધ્યારરી પધ્યાસમે પધ્યાછકો આવમે અનમે કહદે કદે, હય રં 



રદલગથીર છરં. તકો ત યરં તમેનમે ત્મિધ્યાફ કર.
લ બક 23:34 ઈસયએ કહયરં કદે, “હદે બધ્યાપ, આ લકોકકોનમે ત્મિધ્યાફ કર. જેઓ ત્મિધ્યારરી હતધધ્યા કરરી રહધ્યા છમે. તમેઓ

શયરં કરરી રહધ્યા છમે તમે તમેઓ જાણતધ્યા નરથી.સસૈપનકકોએ પધ્યાસધ્યા ફફકરીનમે જયગધ્યાર રમધકો અનમે નકરી કયયર્થ 
કદે ઈસયનધ્યા લ બગડધ્યારં કકોણ લમેશમે.

પમેરરતકોનધ્યારં ક્રતધકો  8:22 તયરં પસતધ્યાવકો કર! તતેં આ જે કરંઈ ખરધ્યાબ કયયર્થ છમે તધધ્યારંરથી તયરં પધ્યાછકો વળ. 
પભયનમે પધ્યારર્થનધ્યા કર. કદધ્યાચ તધ્યારધ્યા અંત:કરણનધ્યા આ પવચધ્યારનમે તમે ત્મિધ્યાફ કરશમે.

રકોત્મિનકોનમે પત્ર 4:7 તમેનમે ધનધ છમે.“જધધ્યારદે લકોકકોનધ્યા અપરધ્યાધકો ત્મિધ્યાફ કરધ્યાધ છમે, અનમે જેઓનધ્યારં પધ્યાપકો 
ઢરંકધ્યાઈ જાધ છમે, તમેઓનમે ધનધ છમે!

એફદેસથીઓનમે પત્ર 1:7 ચખ્રિસતત્મિધ આપણકો તમેનધ્યા રકતરથી ઉદ્ધધ્યાર રધકો. દદેવનથી સમ તદ્ધ કતપધ્યારથી 
આપણનમે પધ્યાપકોનથી ત્મિધ્યાફરી ત્મિળરી છમે.

એફદેસથીઓનમે પત્ર 4:32 એકબથીજા સધ્યારમે ભલધ્યા રધ્યાઓ અનમે પ બણર્થ પમેત્મિધ્યાળ બનકો. જે રરીતમે ચખ્રિસતત્મિધ્યારં 
દદેવમે તત્મિનમે કત્મિધ્યા આપથી છમે તમેત્મિ તત્મિમે એકબથીજાનમે કત્મિધ્યા કરકો.

કલકોસસથીઓનમે પત્ર 1:14 પયત્રએ આપણનમે છકોડધ્યાવવધ્યા ત્મિધ્યાટદે રકત્મિત ચયકવથી છમે. તમેનધ્યાત્મિધ્યારં જ આપણનમે
આપણધ્યા પધ્યાપકોનથી ત્મિધ્યાફરી પધ્યાપત રઈ છમે.

કલકોસસથીઓનમે પત્ર 2:13-15 તત્મિમે તત્મિધ્યારધ્યા પધ્યાપથી સવભધ્યાવ અનમે તત્મિધ્યારરી પધ્યાપથી કધ્યાધધ્યાનથી તધ્યાકધ્યાતરથી 
બરંધધ્યાધમેલધ્યા હતધ્યા, તમેરથી તત્મિમે આતતત્મિક રરીતમે મ બએલધ્યા હતધ્યા. પરરંત ય ચખ્રિસત સધ્યારમે દદેવમે તત્મિનમે જીવતધ્યા
કધધ્યાર્થ અનમે દદેવમે આપણધ્યા પધ્યાપકોનથી ત્મિધ્યાફરી આપથી. 14 આપણમે દદેવનધ્યા પનધત્મિનકો ભરંગ કધર્યો તમેરથી 
આપણમે દદેવધ્યાદધ્યાર બનધધ્યા. જે પનધત્મિકોનમે અનયસરવધ્યાત્મિધ્યારં આપણમે પનષફળ રહધ્યારં, તમેનમે કરજનથી 
ધધ્યાદરી દશધ્યાર્થવમે છમે. પરરંત ય દદેવમે આપણયરં બધયરં જ કરજ ત્મિધ્યાફ કયયર્થ. દદેવમે આપણયરં કરજ લઈ લથીધયરં 
અનમે તમેનમે વધસતરંભ પર ખથીલધ્યારથી જડરી દરીધ યરં. 15 આતતત્મિક શધ્યાસકકો અનમે સતધ્યાઓનમે દદેવમે 
પરધ્યાજીત કધર્યો. વધસતરંભ વડદે દદેવમે જધ ત્મિમેળવધકો અનમે તમે શધ્યાસકકો અનમે સતધ્યાઓનમે પરધ્યાજીત 
કધધ્યાર્થ. દદેવમે જગતનમે બતધ્યાવયયરં કદે તમેઓ સધ્યાત્મિર્થથધહરીન હતધ્યા.

1 ધકોહધ્યાનનકો પત્ર 2:12 વહધ્યાલધ્યા બધ્યાળકકો, હય રં તત્મિનમે લખયરં છરં, કધ્યારણ કદે તત્મિધ્યારધ્યારં પધ્યાપકો ચખ્રિસત દધ્યારધ્યા 
ત્મિધ્યાફ કરવધ્યાત્મિધ્યારં આવધધ્યારં છમે.
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