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નનિરર્ગમનિ 15:9  શતત મનિમચમ બબડડ ચછ,  ‘હતમ પકડડીશ પચચળ પડડી,  અનિછ હતમ તછમનતમ ધનિ સધળ
લઈશ. હતમ બધતમ જ મચમરડી તરવચર વડડ લઈ જઈશ. હતમ મચમરડ મચમટડ બધતમજ રચખખીશ.’

નનિરર્ગમનિ 18:21  વધચરચમચમ દડવનિન ડર રચખનિચર,  તથચ સવર્ગ લનકનમચમથખી હનનશયચર અનિછ
નવશચસપચત હનય, તથચ લચમચરૂશતનિછ નધકચરતચ હનય એવચ મચમણસનનિછ પસમદ કરડીનિછ તછઓનિછ
હજાર હજાર, સન સન, પચચચસ પચચચસ અનિછ દશ દશ મચમણસનનિચ ઉપરડીઓ નનિયતકત કરન.

નનિરર્ગમનિ 20:14  “તમચમરડ વયભભિચચર કરવન નિહહ.

નનિરર્ગમનિ 20:17 “તમચમરચ પડનશખીનિચ ઘરનિખી લચલસચ રચખવખી નિહહ;  તમચમરચ પડનશખીનિખી પતનિખી,  કડ
તછનિચ દચસ,  કડ તછનિખી દચસખી,  કડ તછનિન બળદ,  કડ તછનતમ રધછડત મ,  કડ તમચમરચ પડનશખીનિખી કનઈ પણ
વસસ તનિખી લચલસચ રચખવખી નિહહ.”

રણનિચ 11:4  ઇસચએલખીઓ સચથછનિચ કડટલચક લનકન સચરતમ સચરતમ ખચવચનિચ લચલચત હતચ;  તછઓનિછ
નમસરનિન ખનરચક યચદ આવયન. ઇસચએલખીઓમચમ પણ અસમતનષ વધતચમ તછઓએ રનદણચમ રડવચ
લચગયચ. “અરડ! અમનિછ ખચવચ મચમટડ મચમસ કનણ આપશછ?

પતનિનનિર્નિયમ 5:21  “તમચમરચ પડનશખીનિખી પતનિખીનિખી કચમનિચ કરવખી નિહહ, તછમ તછનિચ ઘર કડ ખછતર, દચસ
કડ દચસખી, પશત, રધછડચમ કડ અનય કનઈ પણ વસસ તનિન કબજન કરવચનિખી ઇચચચ કરવખી નિહહ.”

પતનિનનિર્નિયમ 12:20  “જયચરડ તમચમરચ દડવ યહનવચ પનતછ વચનિ આપયચ મતજબ તમચમરન નવસતચર
વધચરડ તયચરડ તમનિછ જન મચમસ ખચવચનિખી ઈચચચ થચય તન ખચવતમ હનય એટલતમ ખચવચનિખી છૂટ ચછ.

પતનિનનિર્નિયમ 22:22  “જન કનઈ પતરતષ અનય પહરભણત સખી સચથછ વયભભિચચર કરતચમ પકડચય, તન તછ
બમનિછનિછ-તછ સખીનિછ તથચ વયભભિચચર કરનિચર પતરતષનિછ દડહચતદમડનિખી નશકચ કરવખી.  આ રડીતછ
ઇસચએલમચમથખી દત ષટતચ દદર થશછ.

યહનશતઆ 7:21  લ દમટનિખી વસસ તઓમચમ મચમરડી નિજર નશનિચર દડશનિચ એક સતમદર ઝભભિચ ઉપર અનિછ
બસન તનલચ ચચમદડી અનિછ પચચસ તનલચ સનનિચનિખી લરડડી ઉપર પડડી અનિછ મચમરતમ મનિ લલચચયતમ
તછથખી મછ એ વસસ તઓ ઉપચડડી લખીધખી અનિછ મચમરચ તમબતમચમ જમખીનિમચમ દચટડી દડીધખી ચછ. ચચમદડી સસૌથખી
નિખીચછ ચછ.”

રખીતશચસ 10:3  ખરડખર દત ષટ લનકન તછમનિખી દત ષટ ઇચચચઓનતમ અભભિમચનિ કરડ ચછ;  લનભિખીઓનિછ
યહનવચમચમ નવશચસ હનતન નિથખી, અનિછ તછઓ તછમનિખી નનિનિંદચ કરડ ચછ.



રખીતશચસ 78:18  તછઓએ હઠડીલચઇ કરડીનિછ દડવનિખી કસનટડી કરડી,  દડવ તછઓનિછ આપતચહતચ તછ
કરતચમ જતદચ જ ખનરચકનિખી મચરણખી કરડી.

રખીતશચસ 78:30  પણ તછઓ તછમનિખી ભ દખનતમ નનિયમતણ કરડી શકચમ નિહહ,  અનિછ મચમસ હજ પણ
તછમનિચ મમોંઢચમ મચમ હસ તમ.

રખીતશચસ 81:12  તછથખી તછઓનિછ મમ જવચ દડીધચ તછમનિચ અંધચહરયચમ તથચ હઠડીલચ મચરછરર;  અનિછ
તછઓનિખી ઇચચચ પ્રમચણછ જવવચ દડીધચ.

રખીતશચસ 106:14 રણમચમ તછઓ પનતચનિખી ઇચચચઓનિછ આધખીનિ થયચ, અનિછ વછરચનિ ભ દનમમચમ દડવનિખી
પરડીકચ કરડી!

રખીતશચસ 119:36 તમચરચ કરચર પર ધયચનિ આપવચ મચટડ મનિછ મદદ કરન નિહહ કડ,  કડવખી રડીતછ
ધનિવચનિ બનિવતમ તછનિચ પર.

નિખીનતવચનિન 1:19 પ્રતયછક ધનિનિચ લનભિખીનિચ મચરનરર આવચ જ ચછ.  આવતમ ધનિ તછનિચ મચભલકનનતમ જ
સતયચનિચશ વચળછ ચછ.

નિખીનતવચનિન 6:25  તછનિચ રૂપ સસૌંદયર્ગનિખી કચમનિચ કરતન નિહહ અનિછ તછનિચ આંખનિચમ પનપચચમથખી
સપડચઇશ નિહહ.

નિખીનતવચનિન 15:27 જ લનભિખી ચછ તછ પનતચનિચ કતટત મબનિછ મચથછ આફત નિનતરડ ચછ,  પરમસ ત જ લચમચનિછ
નધકચરડ ચછ તછ શચમનતથખી જવછ ચછ.

નિખીનતવચનિન 21:25,26 આળસત વયહકતનિખી ઇચચચઓ જ તછનિછ મચરડી નિચખછ ચછ.  કચરણ,  તછનિચ હચથ
કચમ કરવચનિખી નિચ પચડડ ચછ. 26 દતર્જનિ આખન હદવસ લનભિ જ કયચર્ગ કરડ ચછ.  પરમસ ત ધમખીરર છૂટડ
હચથછ આપછ ચછ.

નિખીનતવચનિન 28:16  સમજણ વરરનિન શચસનિકતચર્ગ જતલમન વધચરડ ચછ,  પણ લનભિનિન જનિછ
નતરસકચર ચછ તછ લચમબન સમય રચજય કરશછ.

યશચયચ 56:11 તછઓ બધચ ખચઉધરચ કદતરચ ચછ, જ કદડી ધરચતચ નિથખી, તછઓ એવચ ઘછટચમપચળકન ચછ
જ કશતમ સમજતચ નિથખી.  તછઓ ફકત પનતચનિચ જ હહતનિન નવચચર કરડ ચછ,  નિછ શક હનય તછટલતમ
પનતચનિચ મચટડ મછળવવચનિન પ્રયતનિ કરડ ચછ.

યશચયચ 57:17 તછમનિચમ લનભિ અનિછ પચપનિછ કચરણછ ગતસસછ થઇનિછ મમ તછમનિછ ફટકચયચર હતચમ અનિછ મમ
તછમનિચથખી મચરડી જાતનિછ છમપચવખી દડીધખી હતખી. ચતચમ તછમણછ હઠપ દવર્ગક મનિમચનયચ મચરછરર જવચનતમ
ચચલત રચખયતમ.

ચનમર્નિયચ 6:13  “કચરણ કડ તછઓ બધચ સચમચનય મચણસથખી મચમડડીનિછ ચછક ઉચચ અનધકચરડી સતધખી સવર્ગ



તછમનિચ લનભિ દચરચ ખનટચ લચભિન મછળવછ ચછ, અનિછ તછમનિચ પ્રબનધકન અનિછ યચજકન પણ તછવખી જ
ચછતરચમણખી રડીતછ વતછરર ચછ!

ચનમર્નિયચ 22:17  પણ તનિછ તન સવચથર્ગ નસવચય બખીજત મ કશતમ જનવચનિછ આંખન જ નિથખી,  નિથખી તનિછ
નનિદનષર્ગન તમ લનહડી રડડવચ અનિછ ઘચતકડી અતયચચચરન કરવચ નસવચય બખીજા કશચ નવચચર આવતચ.
આ યહનવચનિચ વચનિ ચછ.

ચનમર્નિયચ 51:13 તમછ બચભબલનિખી નિદડીઓનિછ કચમઠડ વસવચટ કરન અનિછ તછનિખી નવપતલ સમ મદદ્ધિનિછ મચણન.
તચરન અંત આવયન ચછ; તચરડી જવનિદનરડી કપચઇ જશછ.

યનમર્નિયચનિન નવલચપ 6:9 અનિછ પચડી તછઓ નવદડશખી પ્રજાઓમચમ વછરનવખછર થઇ દડશવટન ભિનરવશછ.
તયચમ તછઓ મનિછ યચદ કરશછ અનિછ તછમનિછ સમજાશછ કડ તછમનિચ હૃદયન દરચબચજ નિખીવડડી મ દનતર્નિઓ
ઉપર મનહડી પડડચ હતચમ તછથખી તછમનિછ શરમચવવચ મચટડ મમ તછમનિછ સજા કરડી હતખી. આમ, પનતછ
કરડલચમ ધ મણચજનિક કમતયન બદલ તછમનિછ પનતચનિચ પર નતરસકચર થશછ.

યનમર્નિયચનિન નવલચપ 14:4,5  તછઓનિછ કહડ કડ,  ‘યહનવચ મચરચ મચભલક કહડ ચછ:  ઇસચએલમચમ જઓ
અપનવત મ દનતર્નિઓનિખી પ દજા કરડ ચછ અનિછ પચડી મચરડી મદદનિછ મચટડ નવનિમતખી કરવચ પ્રબનધક પચસછ
આવછ ચછ,  હતમ તછમનિછ કહડીશ કડ તમચરડી અપનવત મ દનતર્નિ પચસછ મદદ મચમરવચ જાવ. 5  તછમનિચમ
મનિમચમ એમ ઠસચવવચનિન પ્રયતનિ કરતમ છમ કડ, તછઓ તછમનિખી અશતદ્ધિ મ દનતર્નિઓનિછ લખીધછ મચરચ મચટડ
અજાણયચ જવચ બનિખી રયચમ ચછ.’

યનમર્નિયચનિન નવલચપ 22:12  “‘તચરડ તયચમ લનકન પપૈસચ લઇનિછ ખ દનિ કરડ ચછ,  પનતચનિચ ઇસચએલખી
ભિચઇઓનિછ ધખીરડલચ નિચણચ ઉપર વયચજ લછ ચછ અનિછ નિફચ મચટડ તછમનિખી પચસછ વધચરડ ભિચવ પડચવછ
ચછ, મનિછ તન સતમ ભ દલખી જ રઇ ચછ.’ આ યહનવચ મચરચ મચભલકનિચ વચનિ ચછ.

યનમર્નિયચનિન નવલચપ 33:31 એટલછ મચરચ લનકન રમભિખીર હનવચનિન ઢમોંર કરડીનિછ તચરડી આરળ બછસખીનિછ
તચરતમ સચમભિળછ ચછ. પણ હતમ તછઓનિછ કહતમ છમ, તછનતમ પચલનિ કરવચનિખી ઇચચચ તછમનિખી નિથખી. યહનવચનિછ
પ્રછમ કરવચ નવષછ તછઓ મધતર વચતન કરડ ચછ પણ હૃદયનમચમ તછઓનિછ દ્રવય પર વધત સનિછહ ચછ.

હનનશયચ 4:12 વયભભિચચરનિચ ભ દતછ તછમનિછ રછરમચરછરર દનરવયચ ચછ.
હનનશયચ 5:4  તછઓનિચ દત ષટ કમતયન તછમનિછ દડવ તરફ પચચચ ફરતચમ દદર રચખછ ચછ.  કચરણકડ તછઓનિચ

હૃદયમચમ વયભભિચચરડી આતમચ દચરચ પકડચયછલચ ચછ, અનિછ તછઓ યહનવચનિછ નિથખી જાણતચ.
મખીખચહ 2:2  તછઓ ખછતરન મછળવવચનિખી ઇચચચ રચખછ ચછ તછથખી તછનિછ ઘછરડી વળછ ચછ,  તછઓ ઘર

મછળવવચનિખી ઇચચચ રચખછ ચછ તછથખી તછનિછ પડચવખી લછ ચછ. તછઓ વયહકતનિછ તછનિખી સમપનત મચટડ ચછતરડ
ચછ, તછઓ વચરસદચરનિછ તછનિચ વચરસચ મચટડ ઠરછ ચછ.



નિચહદમ 3:4  આ સવર્ગનતમ કચરણ એ ચછ કડ,  નનિનિવછહ એક વછશયચ જવખી બનિખી રઇ ચછ,  જાદત હક્રિયચમચમ
પ્રવખીણ નનિનિવછહનિરરડ પનતચનિખી સતમદરતચથખી વછશયચરખીરડીથખી પ્રજાઓનિછ લનભિચવખી અનિછ તછઓનિછ
જાળમચમ ફસચવખી દડીધચ. નનિનિવછહડ તછનિચ જાદતથખી પહરવચરનનિછ આકનષતર્ગ કયચર્ગ.

હબચકતક 2:9 એવચ મચણસનનતમ ભિચનવ સચરતમ નિથખી, જઓ લ દમટનિચ દ્રવયથખી પનતચનતમ ઘર ભિરડ ચછ અનિછ
ખ દબ ઊંચછ બચમધછલચ મચળચનિખી જમ એમનિછ સમકટનથખી સતરભકત રચખવચ મથછ ચછ.

મચથથખી 5:28 પરમસ ત હતમ તમનિછ જણચવતમ છમ કડ જન તમછ કનઈ સખીનિછ પચમવચનિખી ઈચચચથખી તછનિચ તરફ
નિજર કરન તન તમછ તમચરચ મનિથખી તછનિખી સચથછ વયભભિચચર કયર ચછ.

મચકર્ગ 4:19  પણ પચડી તછમનિચ જવનિમચમ આવખી બચબતન આવછ ચછ. જવખી કડ આ જવનિનિખી ભચનિંતચઓ,

ખ દબ પપૈસચનિન ખનટન મનહ,  અનિછ બખીજ બધખીજ જાતનિખી વસસ તઓનિખી કચમનિચ.  આ વસસ તઓ
વચનિનિચ નવકચસનિછ અટકચવછ ચછ. તછથખી તછ વચનિ તછ લનકનનિચ જવનિમચમ ફળદચયખી થસતમ નિથખી.

મચકર્ગ 7:22  વયભભિચચર,  સવચથર્ગ,  લનકનનતમ ખરચબ કરવતમ,  વયથર્ગ જવનિ,  પચપનિચમ કચમન કરવચ,
અદડખચઇ, લનકનનિખી નનિનિંદચ કરવખી, નમથયચ દમભિ કરવન અનિછ મ દખચર્ગઈભિયતર જવનિ.

લ દક 3:14  સપૈનનિકનએ યનહચનિનિછ પ દચયતમ, “અમચરતમ શતમ?  અમચરડ શતમ કરવતમ જનઈએ?”યનહચનિછ તછઓનિછ
કહતમ, “બળજબરડીથખી કનઈનિખી પચસછથખી પપૈસચ લછશન નિહહ. કનઈનિછ મચટડ જતઠત મ બનલશન નિહહ. તમનિછ
જ કમઈ પરચરમચમ મળછ ચછ તછમચમ સમતનષ રચખન.”

લ દક 12:15 પચડી ઈસતએ તછઓનિછ કહતમ, “સચવધચનિ રહન અનિછ બધચજ પ્રકચરનિચ સવચથર્થીપણચ સચમછ
જાગ્રત રહન. વયકકત તછનિખી મચભલકડીનિખી ઘણખી વસસ તઓમચમથખી જવનિ પ્રચપત કરડી શકતન નિથખી.”

લ દક 16:14 ફરનશખીઓ આ બધખી વચતન ધયચનિથખી સચમભિળતચ હતચ. ફરનશખીઓએ ઈસતનિખી ટડીકચ કરડી
કચરણ કડ તછઓ પપૈસચનિછ ચચહતચ હતચ.

યનહચનિ 8:44 તમચરન નપતચ શછતચનિ ચછ, અનિછ તમછ તછનિચ દડીકરચ ચન. તછ જ ઈચચછ ચછ તછ કરવચ તમછ
ઈચચન ચન.  શછતચનિ શરતમઆતથખી જ ખ દનિખી હતન.  શછતચનિ હમમછશચ સતયથખી નવરૂદ્ધિ ચછ અનિછ તછથખી
તછનિચમચમ સતય નિથખી. જદઠત મ બનલવતમ તછ તછનિન સવભિચવ ચછ. હચ, તછ જતઠન ચછ. અનિછ તછ જદઠચનિન બચપ ચછ.

પ્રછહરતનનિચમ ક્રિતયન 20:33  જયચરડ હતમ તમચરડી સચથછ હતન,  તયચરડ મમ કદચનપ કનઇનિચ પપૈસચ કડ સતમદર
વસનનિખી ઈચચચ કરડી નિથખી.

રનમનિનનિછ પત 1:24-29  મચત અનનિષટ કચયર કરવચનિખી ઈચચચનિછ કચરણછ લનકનનતમ જવનિ આમ
પચપમય બનિખી રયતમ. તછથખી દડવછ તછઓનિછ તયચર કયર અનિછ તછઓનિછ મનિ ફચવછ તછમ પચપનિચ મચરર
ચચલવચ દડીધચ.  લનકનએ નિપૈનતક અપનવતતચનિચ કચયરમચમ રનકચઈનિછ પચપ કયચર્ગ અનિછ તછઓનિચ
શરડીરનતમ અપમચનિ કયતર્ગ. 25  દડવ નવષછનિચ સતયનિન અનિચદર કરડીનિછ એ લનકનએ અસતયનિન



વછપચર ચલચવયન. જણછ દરડક વસસ તઓનતમ સર્જનિ કયતર્ગ તછ દડવનિખી સછવચ-ભિકકત કરવચનિછ બદલછ એ
લનકન દડવ સર્ગજત ભિસૌનતક વસસ તઓનિખી ભિકકત તથચ ઉપચસનિચ કરવચ લચગયચ ખરડખર તન
લનકનએ ઉતપન્નકતચર્ગનિખી સવર્ગકચળ સસ તનત કરવખી.  આમખીનિ. 26 લનકનએ એવચમ પચપખી કચયર કયચર્ગ
તછથખી,  દડવછ તછમનિછ તરચનડડી દડીધચ અનિછ તછઓનિખી ઈચચચ મતજબ તછઓનિછ શરમજનિક
મનિનનવકચરમચમ રચખયચ.  પતરતમષન સચથછ સવચભિચનવક રડીતછ લગનિ સબમધ મચણવચનતમ સખીઓએ બમધ
કયતર્ગ.  તછનિછ બદલછ અનય સખીઓ સચથછ સખીઓ અસવચભિચનવક વયવહચર કરવચ લચરખી. 27 એ જ
પ્રમચણછ,  સખીઓ સચથછ સવચભિચનવક લગનિ સમબમધ ભિનરવવચનિછ બદલછ પતરતમષન પણ એકબખીજા
સચથછનિખી સજાતખીય ઈચચચથખી બળવચ લચગયચ.  આમ પતરતમષન એકબખીજા સચથછ શરમજનિક
વયવહચર કરવચ લચગયચ.  તછથખી આવચ અયનગય વયવહચરનિછ કચરણછ તછઓનિછ પનતચનિખી ભ દલનતમ
યનગય ફળ પનતચનિછ શરડીરડ ભિનરવવતમ પડડતમ. 28 દડવ નવશછ સચચતમ જચનિ મછળવવતમ એ જ મહતવનિખી
બચબત ચછ એમ લનકન સમજ શકચ નિહહ. તછથખી દડવછ આવચ લનકનનિન તયચર કયર અનિછ તછઓનિછ
નિકચમચ અનિછ અનવચચરડી મચરર જવચ દડીઘચ. જ નિ કરવતમ જનઈએ એવતમ લનકન કરતચ આવયચ ચછ.
29 સવચથર્ગ, નધકચર, અનનિષટ એમ દરડક પ્રકચરનિચમ પચપ વડડ એ લનકનનતમ જવનિ ભિરપ દર જણચય
ચછ.  એકબખીજા મચટડ ખરચબમચમ ખરચબ નવચચરન ધરચવતચ આ લનકનમચમ ઈષયચર્ગ,  ખ દનિ,  ઝઘડચ,
જદઠચણતમ (ચછતરપપીંડડી) વરછરડ અનિછક અનનિષટ પચપનએ પ્રવછશ કયર ચછ.

રનમનિનનિછ પત 6:12  તમચરચ મર્ગતય શરડીરમચમ પચપનિછ રચજ કરવચ નિ દન અનિછ તમચરડી પચપનિખી
દતવચર્ગસનિચનિછ આધખીનિ થશન નિહહ.  તમચરતમ પચપયતકત શરડીર જન તમનિછ પચપકમર્ગ કરવચ પ્રછરસ તમ
હનય તન તમચરડ એનિચથખી રછરમચરર દનરવચઈ જવતમ નિહહ.

રનમનિનનિછ પત 7:7 તયચરડ આપણછ શતમ કહડીએ, શતમ નનિયમ પચપરૂપ ચછ? નિચ, કદડી નિહહ. પરમસ ત નનિયમ
વરર મમ પચપ જાણયતમ નિચ હનત, કચરણ કડ જન નનિયમશચસછ કહતમ નિ હનત કડ લનભિ નિ રચખ, તન મમ
લનભિ જાણયન નિચ હનત.  “તમચરડ બખીજાઓનિખી મચભલકડીનિખી વસસ તઓનિખી ઈચચચ કરવખી જનઈએ
નિહહ.”

રનમનિનનિછ પત 13:9 હતમ આમ શચ મચટડ કહતમ છમ? કચરણ કડ નનિમયશચસ કહડ ચછ, “તચરડ વયભભિચચરનતમ
પચપ નિ કરવતમ જનઈએ,  ખ દનિ નિ કરવતમ,  કશચયનિખી ચનરડી નિ કરચય,  બખીજા લનકનનિખી વસસ તઓ
મછળવખી લછવચનિખી ઈચચચ નિ કરચય.”આ અનિછ બખીજ બધખી આજચઓ કડ આદડશન ખરડખર તન એક
જ નનિયમમચમ સમચઈ જાય ચછ: “જ રડીતછ તમછ તમચરડી જાતનિછ પ્રછમ કરન ચન, એ જ રડીતછ પનતચનિચ
પડનશખી પર પણ પ્રછમ કરન.”

રનમનિનનિછ પત 13:14 પરમસ ત પ્રભત ઈસત ભખ્રિસતનિછ પહડરડી લન. તમચરચમચમ રહડલન પચપનિન અંશ તમનિછ



જ ખરચબ ઈચચચઓ કરચવછ ચછ, તછનિછ સમતનષવચનિચ નવચચરન નિ કરન.
1 કહરનિંથખીઓનિછ 5:10,11 પરમસ ત મચરન એવન મતલબ નિ હતન કડ તમચરડ જરતનિચ પચપખીઓ સચથછ

સમપકર્ગ નિ રચખવન.  જરતનિચ તછ લનકન વયભભિચચરનતમ પચપ તન કરડ જ ચછ,  અથવચ તન તછઓ
સવચથર્થી ચછ અનિછ એકમછકનિછ ચછતરડ ચછ, અથવચ તન મ દનતર્નિઓનિખી ઉપચસનિચ કરડ ચછ. તછ લનકનથખી દદર
રહડવચ મચટડ તમચરડ આ જરત ચનડડી જવતમ પડડ. 11 હતમ તમનિછ તછ જણચવવચ લખખી રહન છમ કડ તછ
વયકકતનિખી સચથછ તમચરડ સમકળચવતમ નિહહ જ પનતચનિછ ભખ્રિસતમચમ ભિચઈ કહડવડચવછ પરમસ ત વયભભિચચરનતમ
પચપ કરડ,  અથવચ સવચથર્થી હનય,  અથવચ મ દનતર્નિનિખી ઉપચસનિચ કરડ,  અથવચ લનકન સચથછ ખરચબ
વચણખી ઉચચચરડ, અથવચ ચચકટન હનય, અથવચ લનકનનિછ ચછતરડ. આવખી વયકકત સચથછ તન ભિનજનિ
પણ કરશન નિહહ.

1 કહરનિંથખીઓનિછ 6:9,10 તમછ નનિનશ્ચિત રડીતછ જાણન ચન કડ લનકન અપકમતયન કરશછ તછ દડવનિચમ રચજયનિછ
પ્રચપત નિહહ કરડી શકડ.  મ દખર્ગ નિ બનિન.  આ લનકન દડવનતમ રચજય નિહહ મછળવખી શકડ:  લનકન કડ જ
તછમનિખી જાતનિન બખીજા મચણસન દચરચ જાતખીય ઉપયનર થવચ દડ ચછ, લનકન કડ જ મ દનતર્નિ પ દજા કરડ
ચછ, લનકન કડ જ વયભભિચચર કરડ ચછ, જ પતરતમષન પનતચનિખી જાતનિછ અનય પતરતમષનનિછ સમોંપછ ચછ એટલછ કડ
પતરતમષ બખીજા પતરતમષ સચથછ સજાતખીય સમબમધ પ્રસથચનપત કરડ ચછ, લનકન જ ચનરડી કરડ ચછ, લનકન કડ જ
સવચથર્થી ચછ, લનકન કડ જ મધપચનિથખી ચકચ દર બનિછ ચછ, લનકન કડ જ બખીજા લનકનનિખી નનિનિંદચ કરડ ચછ,
લનકન કડ જ બખીજાનિછ ચછતરડ ચછ.

1  કહરનિંથખીઓનિછ 10:6  આ બચબતન જ બનિખી તછ આપણચ મચટડ ઉદચહરણરૂપ ચછ.  આ ઉદચહરણનએ
આપણનિછ પછલચ લનકનનિખી જમ દત ષટ કચમન કરવચનિખી ઈચચચમચમથખી રનકવચ જનઈએ, જ તછ લનકનએ
કયચર્ગ.

1  કહરનિંથખીઓનિછ 12:31  તમચરડ તન ખરડખર આતમચનિચ ઉત્તમ કમપચદચનિનનિખી જ ઈચચચ રચખવખી
જનઈએ. હતમ તમનિછ સસૌથખી ઉત્તમ મચરર્ગ દશચર્ગવખીશ.

1  કહરનિંથખીઓનિછ 14:39   તછથખી મચરચ ભિચઈઓ અનિછ બહડનિન,  ખરડખર તમચરડ પ્રબનધ કરવચનિખી
અભભિલચષચ રચખવખી જનઈએ,  પરમસ ત અનય ભિચષચમચમ બનલવચનતમ દચનિ ધરચવતચ લનકનનિછ તછ
ભિચષચમચમ બનલતચ રનકશન નિહહ.

2 કહરનિંથખીઓનિછ 9:5 તછથખી મમ નવચચયતર્ગ કડ અમછ આવખીએ તછ પહડલચ આ ભિચઈઓનિછ જવચનતમ હતમ કહતમ. તમછ
જ દચનિ આપવચનતમ વચનિ આપયતમ ચછ તછ તપૈયચર રચખવચનતમ તછઓ પ દરતમ કરશછ.  તછથખી જયચરડ અમછ
આવખીએ તયચરડ ઉધરચણતમ તપૈયચર હશછ, અનિછ તછ એ અનતદચનિ હશછ જ તમછ આપવચ ઈચચતચ હતચ;
નિહહ કડ જ દચનિ આપવચનતમ તમછ નધકચરતચ હતચ.



રલચતખીઓનિછ પત 5:16-20 તન હતમ તમનિછ કહતમ છમ: આતમચનિછ અનતસરડીનિછ જવન. તન તમચરન પચપખી
દડહ ઈચચછ ચછ તછવચ પચપખી કચમન તમછ નિહહ કરન. 17 આપણન દડહ આતમચનિખી નવરતદ્ધિ ઈચચચ કરડ
ચછ.  અનિછ આતમચ જ આપણચ પચપખી દડહનિખી નવરતમદ્ધિ ચછ તછ ઈચચછ ચછ.  આ બછ ભભિન્ન વસસ તઓ
એકબખીજાનિખી નવરતમદ્ધિ ચછ. તછથખી તમછ જ ખરડખર ઈચચન ચન, તછ વસસ ત તમછ કરતચ નિથખી 18 પરમસ ત
જન તમછ આતમચથખી દનરચશન,  તન તમછ નનિયમનિછ આનધનિ નિથખી. 19  આપણચ દડહનિચમ કચમ તન
ખતલલચ ચછ એટલછ:  વયભભિચચર,  અપનવતતચ,  નવશચસઘચત, 20 જતઠચ દડવનિખી પ દજા,  મછલખીનવદચ,
વપૈરભિચવ, મતશકડલખીઓ ઊભિખી કરવખી,  ઈષચર્ગ,  અનતક્રિનધ,  સવચથર્ગપણતમ, લનકનનિછ એકબખીજાનિખી નવરતમદ્ધિ
ઉશકડરવચ, પકચપકખી,

રલચતખીઓનિછ પત 5:24 જ લનકન ભખ્રિસતનિચ ચછ તછઓએ દડહનિછ તછનિચ નવષયન તથચ ઈચચચઓ સતદ્ધિચમ
બધસતમભિછ જડડન ચછ.  તછઓએ તછઓનિખી જદનિખી સવચથર્થી લચરણખીઓનિન તયચર કયર ચછ અનિછ દત ષટ
કચમન જ તછઓ કરવચ ઈચચતચ હતચ તછનિન પણ તયચર કયર ચછ.

એફડસખીઓનિછ પત 2:1-3  ભ દતકચળમચમ તમચરચ પચપન અનિછ દડવ નવરતમદ્ધિનિચ અનતભચત વયવહચરનિછ
કચરણછ તમચરતમ આતમખીક જવનિ મરડી રયતમ હસ તમ. 2 હચ, ભ દતકચળમચમ તમછ જરત જ રડીતછ જવછ ચછ
તછ રડીતછ જવયચ અનિછ તછ અપરચધનમચમ તમછ દત ષટ વચયતનિખી સત્તચનિચ અનધકચરડીનિછ અનતસયચર્ગ. અનિછ
જ લનકન દડવનિચ આજચમહકત નિથખી તછમનિછ તછ જ આતમચ અતયચરડ પ્રભિચનવત કરડી રહન ચછ. 3

ભ દતકચળમચમ આપણખી પચપખી જાતનિછ પ્રસન્ન કરવચનિચ પ્રયતનિન કરડીનિછ તછ લનકનનિખી જમ જ આપણછ
જવતચ હતચ. આપણચ શરડીર અનિછ મનિનિખી બધખી જ લચલસચ સમતનષવચ આપણછ બધતમ જ કરતચ
હતચ. આપણછ દત ષટ લનકન હતચ અનિછ તછ મચટડ આપણછ દડવનિચ ક્રિનધનિછ યનગય હતચ કચરણ કડ બખીજા
બધચ લનકનનિચ જવચ જ આપણછ હતચ. 

એફડસખીઓનિછ પત 4:19  તછઓએ શરમનિખી લચરણખી નવનિચ સવર્ગ પ્રકચરનિચ દત ષકમર્ગ કરવચનિછ
આસતરતચથખી પનતચનિછ સમોંપખી દડીધચ ચછ.

એફડસખીઓનિછ પત 4:22-27  તમનિછ પહડલચનતમ જવનિ જવતચ અટકડી જવચનિખી,  અનિછ તમચરતમ જદનતમ
મચણસપણતમ વધત નિછ વધત અનનિષટ બનિસતમ જાય ચછ. કચરણ કડ દત ષકમર કરવચનિખી ઈચચચથખી લનકનનિછ
ચછતરડ ચછ. 23 અનિછ તમચરડી મનિનવ મનત્તઓમચમ નિવચ થચઓ. 24 અનિછ નિવતમ મચણસપણતમ જ દડવનિખી
ઈચચચ પ્રમચણછ નયચયખીપણચમચમ તથચ સતયનિખી પનવતતચમચમ સજાયરલત ચછ.  તછ ધચરણ કરન. 25

તછથખી અસતય બનલતચ તમચરડ અટકવતમ જ જનઈએ તમચરડ એકબખીજા સચથછ સતયભિચષખી બનિવતમ
જનઈએ, કચરણ કડ આપણછ બધચ એ જ શરડીરનિચ અવયવન ચડીએ. 26 જયચરડ તમછ ક્રિનનધત થચઓ
તયચરડ પચપ કરવચ નિ પ્રછરચશન. અનિછ આખન હદવસ ક્રિનનધત પણ નિ રહડશન. 27 શછતચનિનિછ રસતન



નિ આપન. જથખી તછનિચથખી તમછ હચરડી જાઓ.

એફડસખીઓનિછ પત 5:3,5 પરમસ ત તમચરચમમચમ વયભભિચચરનતમ પચપ,  અનિછ કનઈ પણ પ્રકચરનિચ અયનગય
કચયર નિ હનવચમ જનઈએ. અનિછ વધત નિછ વધત મછળવવચનિખી સવચથર્થી ઈચચચ પણ તમચરચમચમ નિ હનવખી
જનઈએ.  શચ મચટડ?  કચરણ કડ આવખી વસસ તઓ સમતન મચટડ યનગય નિથખી. 5  તમચરડ એ વચતનિખી
ખચતરડી રચખવખી જનઈએ કડ જ વયકકત વયભભિચચરનતમ પચપ કરડ ચછ તછનતમ ભખ્રિસતનિચ રચજયમચમ કનઈ
સથચનિ નિથખી. જ વયકકત પનતચનિખી જાત મચટડ વધત નિછ વધત લચલચન રચખછ ચછ અનિછ દત ષટ કચયર કરડ
ચછ અનિછ વધચરડ નિછ વધચરડ ઈચચચ રચખછ ચછ તછ જદઠચ દડવનિછ ભિજવચ જવતમ ચછ.

કલનસસખીઓનિછ પત 3:5  એ મચટડ પ મથવખી પરનિચ તમચમ અવયવન,  એટલછ વયભભિચચર,  અશતદ્ધિતચ,
નવષયવચસનિચ, ભ દમડડી ઈચચચ તથચ દ્રવયલનભિ જ મ દનતર્નિપ દજા ચછ, તછઓનિછ મચરડી નિચખન.

1 થછસસલનનનિકડીઓનિછ 2:5 તમછ જાણન ચન કડ તમચરચ નવષછ સચરતમ બનલખીનિછ તમચરડી પ્રશમસચ કરવચનિન
અમછ કદડી પ્રયતનિ કયર નિથખી.  અમચરડ તમચરચ પપૈસચ નિથખી જનઈતચ કડ તમચરચ થકડી અમચરડ
અમચરન કનઈ સવચથર્ગ છપચવચનિન નિથખી. દડવ જાણછ ચછ કડ આ સતય ચછ.

1 થછસસલનનનિકડીઓનિછ 4:3-7 દડવ ઈચચછ ચછ કડ, તમછ પનવત થચઓ. તમછ વયભભિચચરથખી દદર રહન તમછ
તછ ઈચચછ ચછ. 4 તમચરચમચમનિખી દરડક વયકકત શરડીર પર નનિયમતણ રચખવચનતમ શખીખછ તછમ દડવ ઈચચછ
ચછ.  તમચરચ શરડીરનિન પનવતતચમચમ ઉપયનર કરન કડ જ દડવનિછ સમમચનનિત કરડ ચછ. 5  તમચરચ
શરડીરનિન ભિનર નવલચસ મચટડ ઉપયનર નિ કરન.  જ લનકન દડવનિછ જાણતચ નિથખી તછ તછમનિચ
શરડીરનિન તછવન ઉપયનર કરડ ચછ. 6  તમચરચમચમનિચ કનઈએ તમચરચ ભિચઈ સચથછ અનતભચત
વયવહચર નિ કરવન જનઈએ કડ તછનિછ ચછતરવન પણ નિ જનઈએ. જ લનકન આમ કરડ ચછ તછમનિછ પ્રભત
નશકચ કરશછ.  અમછ કચરનતમ ય તમનિછ એ બચબત નવષછ જણચવયતમ ચછ અનિછ ચછતવયચ ચછ. 7  દડવછ
આપણનિછ પનવત થવચ તછડયચ ચછ. તછ આપણછ અશતદ્ધિ જવનિ જવખીએ તછમ ઈચચતન નિથખી.

1 નતમનથખીનિછ 3:3,8 તછ અનતશય મદપચનિ કરતન હનવન નિ જનઈએ,  અનિછ તછ એવખી વયકકત નિ જ
હનવખી જનઈએ કડ જનિછ ઝઘડવચનતમ રમસતમ હનય.  તછ નવનિમ અનિછ સહનિશખીલ,  શચમનતનપ્રય હનવન
જનઈએ. એ મચણસ એવન નિ હનવન જનઈએ કડ જ દ્રવયલનભિખી હનય. 8 એ જ પ્રમચણછ, જ મચણસન
સછવકન તરડીકડ સછવચ આપતચ હનય તછઓ એવચ હનવચ જનઈએ કડ જમનિછ લનકન મચનિ આપખી શકડ.
જ ખરડખર તછઓનિછ સમજાતખી નિચ હનય તછવખી વચતન આ મચણસનએ કહડવખી નિ જનઈએ, તછઓએ
સમજ-નવચચરડીનિછ વચણખી ઉચચચરવખી જનઈએ. અનિછ અનતશય મદપચનિ કરવચ પચચળ તછઓએ
પનતચનિન સમય બરબચદ નિ કરવન જનઈએ. તછઓ એવચ મચણસન હનવચ નિ જનઈએ કડ જ હમછશચ
બખીજા લનકનનિછ ચછતરડીનિછ પપૈસચદચર થવચનિન પ્રયતનિ કરતચ હનય.



1  નતમનથખીનિછ 6:9,10  ધનિવચનિ થવચનિખી ઈચચચ રચખતચ લનકન પનતછ જ પ્રલનભિનિનનિખી જાળમચમ
પકડચય ચછ. તછઓનિછ ઘણખી બધખી ભચત-નવભચત વસસ તઓ મછળવખી લછવચનિખી ઈચચચ થચય ચછ, કડ જ
ચખીજ તછઓનિછ નતકસચનિ કડ આઘચત આપનિચરડી નિખીવડડ ચછ. એ વસસ તઓ લનકનનિછ પચયમચલ કરડીનિછ
તછઓનિન સવર્ગનિચશ આણછ ચછ. 10  પપૈસચ મચટડનિન લનભિ દરડક જાતનિચમ પચપનનિછ જનમ આપછ ચછ.
કડટલચએક લનકનએ સચચન નવશચસ (ઉપદડશ)  ચનડડી દડીધન ચછ કડમ કડ તછઓ વધત નિછ બધત ધનિ
મછળવવચ મચરછ ચછ. પરમસ ત આમ કરતચમ તછઓ પનતચનિખી જાતછ ઘણખી તચસદચયક મતશકડલખીઓ ઊભિખી
કરડી સહનિ કરડ ચછ.

2 નતમનથખીનિછ 2:22 જતવચનિ મચણસનિછ જ ખરચબ કચમન કરવચનતમ મનિ થસતમ હનય ચછ તછવખી બચબતનથખી
સ તમ દદર રહડજ. યનગય રડીતછ જ જવનિ જવવચનિન અનિછ નવશચસ, પ્રછમ, અનિછ શચમનત પ્રચપત કરવચનિન
સ તમ ખ દબ પ્રયતનિ કરજ.  શતદ્ધિ હ્રદયથખી પ્રભતમચમ નવશચસ ધરચવતચ લનકનનિખી સચથછ રહડીનિછ સતમ આ
બધતમ કરજ.

2  નતમનથખીનિછ 3:2  એવન સમય આવશછ કડ જયચરડ લનકન પનતચનિખી જાતનિછ જ તથચ પપૈસચનિછ પ્રછમ
કરશછ.  તછઓ બડચશખનર અનિછ અભભિમચનિખી બનિશછ.  લનકન બખીજાનિખી નનિનિંદચ-કદથલખી કરતચ થઈ
જશછ.  લનકન પનતચનિચ મચ-બચપનિખી આજચ નિહહ પચળછ.  લનકનમચમ આભિચરનિખી ભિચવનિચ મરડી
પરવચરશછ. દડવનિછ જવચ લનકન રમછ ચછ તછવચ તછઓ નિહહ હનય.

2 નતમનથખીનિછ 3:6 તછઓમચમનિચ કડટલચએક લનકન તન પચરકચનિચ ઘરમચમ ઘ દસખી જઇનિછ અબળચ સખીઓનિછ
ફસચવવચનિન પ્રયતનિ કરતચ હનય ચછ.  એ સખીઓમચમ પણ પતષકળ પચપ હનય ચછ.  અનિછક અનનિષટ
કતકમર કરવચનિખી ઈચચચ ધરચવતખી એ સખીઓ પચપપૅંેછથખી ભિરપ દર હનય ચછ.

2 નતમનથખીનિછ 4:3 એવન સમય આવશછ કડ જયચરડ લનકન સચચન ઉપદડશ નિહહ સચમભિળછ. પણ કચનિમચમ
ખમજવચળ આવવચથખી તછઓ પનતચનિછ મનિરમતચ ઉપદડશકન પનતચનિચ મચટડ ભિછરચ કરશછ.

નતતસનિમ પત 2:12 તછ કમપચ આપણનિછ શખીખવછ ચછ કડ દડવથખી નવમતખ જવનિ જવવતમ નિ જનઈએ અનિછ
દત નનિયચ આપણખી પચસછ ખનટચમ કચમન કરચવવચ મચરતખી હનય તછ નિ કરવચમ જનઈએ.  તછ કમપચ
આપણનિછ હવછ શચણપણથખી અનિછ સચચચ મચરર પ મથવખી પર રહડવચનિન ઉપદડશ આપછ ચછ-જવવચનિખી
એવખી રડીત કડ જ બતચવછ કડ આપણછ દડવનિખી સછવચ કરડીએ ચડીએ.

નતતસનિમ પત 3:3 ભ દતકચળમચમ તન આપણછ પણ મ દખર્ગ લનકન હતચ.  આપણછ આજચઓનતમ ઉલલમઘનિ
કરતચ હતચ, આપણછ ખનટચ હતચ, અનિછ આપણચમ શરડીરનિખી ઈચચચનિછ આધખીનિ થઈ આપણછ અનિછક
પ્રકચરનિન ભિનર નવલચસ ભિનરવતચ હતચ,  અનિછ આપણછ તછ ઈચચચઓ અનિછ નવલચસનિચ ગતલચમ
હતચ. આપણછ દત ષટ કચયરવચળમ અનિછ ઈષયચર્ગળ જવનિ જવતચ હતચ. લનકન આપણનિછ નધકચરતચ



હતચ અનિછ આપણછ એકબખીજાનિછ નધકચરતચ હતચ.
હહબ દઓનિછ પત 13:5  નિચણચનિચમ લનભિથખી દદર રહન તમચરડી પચસછ જટલતમ હનય તછટલચમચમ સમતનષ

મચનિન. દડવછ કહતમ ચછ:“હતમ તનિછ કદડી મ દકડી દઇશ નિહહ; અનિછ તનિછ તજશ પણ નિહહ.”

યચકદબનિન 1:14,15 દત ષટ વચસનિચઓ મચણસનિછ લલચચવછ ચછ અનિછ તછનિખી પનતચનિખી દત ષટ ઈચચચઓ
તછનિછ પરડીકણ તરફ ખમચખી જાય ચછ. 15 દત ષટ ઈચચચઓ પચપ કરચવછ ચછ. અનિછ પચપ વધખી જાય
ચછ અનિછ તછ મનત નનિપજાવછ ચછ.

યચકદબનિન 4:1-5  તમછ જાણન ચન તમચરચમચમ ઝઘડચ અનિછ વચદનવવચદ કચમેચથખી આવછ ચછ?
તમચરચમચમ રહડલખી સવચથર્થીવ મનત્તનિછ લખીધછ થચય ચછ. 2 તમચરડી પચસછ જ નિથખી તછ પ્રચપત કરવચ તમછ
સવચથર્થી ઈચચચ રચખન ચન અનિછ તછ મછળવવચ અદડખચઇ કરન ચન અનિછ તછથખી તમછ હતયચ કરન ચન
પરમસ ત કશતમ મછળવખી શકતચ નિથખી.  વળડી તછ મચટડ તમછ નવવચદ અનિછ ઝઘડચ કરન ચન.  તમચરડ જ
જનઈએછ ચછ તછ તમનિછ મળસતમ નિથખી કચરણ તમછ દડવ પચસછ મચમરતચ નિથખી. 3 જયચરડ તમછ મચરન
ચન, ચતચમ તમનિછ મળસતમ નિથખી કડમ કડ તમચરન ઇરચદન સચચન નિથખી. તમછ જ મચરન ચન તન મનજ
શનખ મચટડ મચરન ચન તછથખી તછ તમનિછ મળસતમ નિથખી. 4 તમછ લનકન દડવનિછ વફચદચર નિથખી! તમચરડ
જાણવતમ જનઈએછ કડ જરતનિછ ચચમહવતમ તછ દડવનિછ નધકચરવચ બરચબર ચછ.  તછથખી વયકકત જયચરડ
દત નનિયચનિન એક ભિચરબનિવચ ઈચચછ ચછ, તયચરડ તછ પનતચનિખી જાતનિછ દડવનિન દત શમનિ બનિચવછ ચછ. 5
તમછ શતમ એમ મચનિન ચન કડ શચસનિન કશન જ અથર્ગ નિથખી? શચસ કહડ ચછ કડ; “દડવછ જ આપણચમચમ
આતમચ મ દકન ચછ તછથખી તછ આતમચ તછનિખી જાત મચટડ જ ઈચચછ ચછ.”

1 નપતરનિન પત 1:14 ભ દતકચળમચમ તમછ આ બધતમ સમજયચ નિહહ,  તછથખી તમછ ઈચચતચ હતચ તછવચ
દત ષટ કચયર તમછ કયચર્ગ, પરમસ ત હવછ તમછ દડવનિચ આજચમહકત ચનકરચમ ચન. તછથખી ભ દતકચળમચ જવતચ
હતચ તછવતમ નિ જવશન.

1  નપતરનિન પત 2:11  નપ્રય નમતન,  આ દત નનિયચમચમ તમછ અજાણયચ પરદડશખી અનિછ પ્રવચસખી જવચ
ચન.  તછથખી હતમ તમનિછ નવનિમતખી કરતમ છમ કડ તમચરતમ શરડીર જ ઈચચછ ચછ તછ નવષયનથખી દદર રહન.  તછ
વસસ તઓ તમચરચ આતમચનિખી નવરૂદ્ધિ લડડ ચછ.

1 નપતરનિન પત 4:2-4 તમચરડી જાતનિછ સતદઢ બનિચવન કડ જથખી આ પ મથવખી પર દડવ જવતમ ઈચચછ ચછ
તછવતમ બચકડીનતમ જવનિ તમછ જવન અનિછ નિહહ કડ લનકન ઈચચછ ચછ તછવચમ દત ષટ કચયર કરન. 3

ભ દતકચળમચમ અનવશચસખીઓ જ પસમદ કરડ ચછ તછવચ કચયર કરડીનિછ તમછ તમચરન ઘણન જ સમય
વછડફડી નિચખયન.  તમછ વયભભિચચર અનિછ તમચરડી ઈચચચ મતજબનિચમ દત ષટ કચયર કયચર્ગ હતચમ.  તમછ
મદપચનિ કરડીનિછ ચકડી રયચ હતચ અનિછ મનજશનખમચમ અનિછ મ દનતર્નિઓનિખી પ દજા કરડીનિછ ખનટતમ કચમ



કયતર હસ તમ. 4 તછ અનવશચસખીઓનિછ આશયર્ગ થચય ચછ કડ તછઓ કરડ ચછ તછવતમ જમરલખી અનિછ નનિરથર્ગક કમતય
તમછ કડમ નિથખી કરતચ! અનિછ તછથખી તછઓ તમચરડી નનિનિંદચ કરડ ચછ.

2  નપતરનિન પત 1:4  તછનિચ મહહમચ અનિછ સચતતતવકતચથખી,  ઈસતએ આપણનિછ આપછલચમ તછ ઘણચ
મહચનિ અનિછ સમ મદ્ધિ દચનિન પ્રદચનિ કયચર્ગ અનિછ તછથખી મ દલયવચનિ તથચ અનતશય મનટચમ વચનિન
આપયચ ચછ જથખી તછ દ્ધિચરચ જરતમચમનિખી જ દતવચર્ગસનિચથખી દત ષટતચ થચય ચછ,  તછથખી છૂટડીનિછ દદૈવખી
સવભિચવનિચ ભિચરખીદચર તમછ થચઓ.

2  નપતરનિન પત 2:3  આ ખનટચ ઉપદડશકન મચત નિચણચનિખી ઈચચચ રચખછ ચછ.  તછથખી તછઓ જ વસસ ત
સચચખી નિથખી તછ તમનિછ કહડીનિછ તછનિન દત રતમપયનર કરશછ.  પરમસ ત ઘણચ સમયથખી આ ખનટચ
ઉપદડશકનનિન નયચય તનળચઇ ચ દકન ચછ.  અનિછ તછઓ તછ જ એકથખી ચટકડી શકશછ નિહહ અનિછ તછ
તછઓનિન નિચશ કરશછ.

2 નપતરનિન પત 2:9-19 હચ, દડવછ આ બધતમજ કયતર્ગ. અનિછ પ્રભત દડવનિખી સછવચ કરનિચર બધચ જ લનકનનિછ
જયચરડ પરડીકણ આવશછ તયચરડ પ્રભત દડવ દ્ધિચરચ તછઓનિછ હમમછશચ બચચવશછ. જયચરડ પ્રભત અનનિષટ
કચયર કરનિચરચમ લનકનનિછ ધયચનિમચ રચખશછ અનિછ નયચયનિચ હદવસછ તછઓનિછ નશકચ કરશછ. 10 આ
નશકચ ખચસ કરડીનિછ એ લનકનનિછ આપવચમચ આવશછ જ લનકન પનતચનિખી પચપખી જાતનિછ સમતનષ
આપવચ ખરચબ કચયર કરડ ચછ,  અનિછ જઓ પ્રભતનિચ અનધકચરનિન અનિચદર કરડ ચછ.  અનિછ જઓ
પ્રભતનિખી સત્તચનિછ નધકચરડ ચછ. આ ખનટચ ઉપદડશકન પનતચનિખી ઇચચચ મતજબ રમછ તછમ કરશછ, અનિછ
તછઓ પનતચનિચ નવષછ બડચશન મચરશછ. તછઓ મહહમચવચનિ દદતનનિખી નવરૂદ્ધિ બનલતચ પણ રભિરચશછ
નિહહ. 11 ખનટચ ઉપદડશકન કરતચ દદતન ઘણચ બળવચનિ અનિછ શકકતશચળડી ચછ.  ચતચમ દદતન પણ
ખનટચ ઉપદડશકન પ્રનત આકછપ નિથખી કરતચમ કડ તછઓનિખી નવરતમદ્ધિ પ્રભતનિખી આરળ ખરચબ નિથખી
બનલતચ. 12 પરમસ ત આ ખનટચ ઉપદડશકન તન જ નિથખી સમજ શકચમ તછનિચ મચટડ પણ નનિનિંદચ કરડ
ચછ. આ ઉપદડશકન પશતઓ સમચનિ ચછ કડ જ નવચચયચર્ગ વરર કચયર્ગ કરડ ચછ. જમરલખી પશતઓનિખી જમ
તછઓ તન ઝડપચવચ તથચ નિચશ પચમવચ જ જનમછલચ ચછ.  અનિછ જમરલખી જાનિવરનનિખી જમ,  આ
ખનટચ ઉપદડશકનનિન નવનિચશ થશછ. 13  આ ખનટચ ઉપદડશકનએ ઘણચ મચણસનનિછ હડરચનિરનત
પહમોંચચડડી ચછ. તછથખી તછઓ પનતછ જ યચતનિચગ્રસત થવચનિચ ચછ. તછઓએ જ દત ષકમતયન કયચર્ગ ચછ તછનિન
તછ જ બદલન તછઓનિછ મળયન ચછ.  આ ખનટચ ઉપદડશકન મચનિછ ચછ કડ જાહડરમચમ દત ષકમતયન કરવચમચ
મઝચ ચછ જયચમ બધચ જ લનકન તછમનિછ નનિહચળડી શકડ. તછઓનિછ આનિમદ આપછ તછવચ દત ષકમર કરવચમચમ
તછઓ આનિમદ અનતભિવછ ચછ.  તછથખી તછઓ તમચરચમચમ રમદચ ડચઘચ અનિછ ધચબચ જવચ ચછ-તછઓ
તમચરડી સચથછ ભિનજનિ કરડીનિછ તમનિછ શરમચવછ ચછ. 14 તછઓનિખી આંખન વયભભિચચરથખી ભિરડલખી ચછ.



આ ખનટચ ઉપદડશકન હમમછશચ આ જ રડીતછ પચપકમર કયચર્ગ કરડ ચછ. તછઓ નનિબર્ગળ મચણસનનિછ પચપ
કરવચ લલચચવછ ચછ. તછઓએ તન તછમનિચ પનતચનિચ હદયનિછ સવચથર્થી બનિવચનતમ શખીખવયતમ ચછ. તછથખી
તછઓ શચનપત ચછ. 15 આ લનકનએ સતયનિન પમથ તયચરખી દડીધન ચછ અનિછ તછઓએ ખરચબ મચરર્ગ
પસમદ કયર ચછ.  બલચમ રયન હતન તછ જ રસતચનિછ તછઓ અનતસયચર્ગ ચછ.  બલચમ બયનરનિન પતત
હતન.  ખનટચ કચમ કરવચ મચટડ જ વળતર ચ દકવચનત હસ ત તછનિચ પર તછ મનહહત થયન. 16 પરમસ ત
મ દમરચ રધછડચએ બલચમનિછ કહતમ કડ તછ ખનટતમ કરડી રહન હતન. અનિછ રધછડત મ એક એવતમ પ્રચણખી ચછ કડ જ
બનલખી શકસતમ નિથખી. પરમસ ત તછ રધછડચએ મનતષયનિખી વચણખીમચમ કહતમ અનિછ પ્રબનધકનિખી (બલચમનિખી)
ઘછલચચનિછ અટકચવખી. 17 તછ ખનટચ પ્રબનધકન એવખી નિદડીઓ સમચનિ ચછ જમચમ પચણખી નિથખી. તછઓ
વચદળચ જવચ ચછ જ વમટનભળયચમચમ ફમકચઇ જાય ચછ,  તછઓનિચ મચટડ ઘનર અંધકચરવચળમ સથચનિ
રચખવચમચમ આવયતમ ચછ. 18  તછ ખનટચ ઉપદડશકન અથર્ગહડીનિ શબદનનિખી બડચશન મચરડ ચછ.  તછઓ
લનકનનિછ પચપનિચ ચટકચમચમ દનરડી જાય ચછ.  તછઓછ ખનટચ રસતછ જવતચ લનકનથખી દદર થવચનિખી
શરૂઆત કરતચમ હનય તછઓનિછ દનરડ ચછ. તછ ખનટચ ઉપદડશકન લનકનનિછ પચપ કરવચ ઈચચતચ હનય
તછવચ દદૈહહક નવષયનથખી તથચ ભ્રષટચચચરથખી મનહ પમચડડ ચછ. 19 આ ખનટચ ઉપદડશકન તછઓનિછ
સવતમતતચનતમ વચનિ આપછ ચછ. પરમસ ત પનતછ જ પચપનિચમ દચસ ચછ. કચરણ કડ મચણસનિછ જ કઈ જતછ
ચછ, તછ જ તછનિછ પનતચનિન દચસ કરડી લછ ચછ. તછઓ જ વસસ તઓનિન નવનિચશ થવચનિન ચછ, તછનિચ જ દચસ
ચછ, વયકકત તછનિછ નનિયમનતત કરડી શકડ તછવખી વસસ તનિન તછ દચસ ચછ.

2  નપતરનિન પત 3:3  અંનતમ હદવસનમચ શતમ થશછ તછ સમજવતમ તમચરચ મચટડ મહતવનતમ ચછ.  લનકન
તમચરડી સચમછ હસશછ.  તછઓ પનતચનિછ રમતખી દતવચર્ગસનિચ પ્રમચણછ ચચલશછ જનિન તછઓ આનિમદ
મચણશછ.

1 યનહચનિનિન પત 2:15-17 જરત પર અથવચ જરતમચમનિચ વચનિચમ પર પ્રછમ નિચ રચખન. જન કનઈ 

જરત પર પ્રછમ રચખછ ચછ, તન તછનિચમચમ બચપ પરનિન પ્રછમ નિથખી. 16 જરતમચમ આ દત ષટ વસસ તઓ 

ચછ આપણચ પચપખી સવભિચવનિછ પ્રસન્ન કરવચ મચટડનિખી ઈચચચ, આંખનનિખી લચલસચ મચટડનિખી 
ઈચચચ,આપણખી સમપનત્તનતમ ખ દબ અભભિમચનિ હનવતમ, આ બધતમ બચપ (દડવ) પચસછથખી આવસતમ નિથખી, 
આ સવર્ગ જરતમચમથખી આવછ ચછ. 17 જરત અનિછ દત નનિયચનિખી જ બધખી વસસ તઓ લનકન ઈચચછ ચછ 
તછનિન પણ લય થશછજ. પરમસ ત જ વયકકત દડવનિખી ઈચચચ પ્રમચણછ કરડ ચછ તછ અનિમતકચળ જવછ ચછ.

યહદદચનિન પત 1:11  તછઓનિછ અફસનસ!  આ લનકન કચઈનિ જ મચરર રયન તછનિછ અનતસયચર્ગ.  પપૈસચ
બનિચવવચનિખી ઈચચચથખી તછઓ પનતછ બલચમ જ ખનટચ મચરર રયન તછનિખી પચચળ રયચ. કનરચહનિખી
જમ આ લનકન દડવનિખી નવરૂદ્ધિમચમ લડડચ ચછ. અનિછ કનરચહનિખી મચફક જ, તછઓનિન નિચશ થશછ.



યહદદચનિન પત 1:15-19  પ્રભત પ્રતયછક વયકકતનિન નયચય કરશછ.  પ્રભત બધચ લનકનનિન નયચય કરવચ
અનિછ જ લનકન દડવનિખી નવરૂદ્ધિ ચછ તછઓનિછ નશકચ કરવચ આવછ ચછ.  તછ આ લનકનનિછ દડવનિખી નવરતમદ્ધિ
તછઓએ કરડલચમ દત ષટ કચયર મચટડ નશકચ કરશછ.  અનિછ દડવ આ પચપખીઓ જ દડવનિખી નવરતમદ્ધિ ચછ
તછઓનિછ નશકચ કરશછ.  તછ તછઓનિછ તછમણછ દડવનિખી નવરૂદ્ધિ કહડલચમ બધચમ સખત ટડીકચતમક વચનિન
મચટડ નશકચ કરશછ.” 16 આ લનકન હમમછશચ બખીજા લનકનમચમ ભ દલન શનધછ ચછ અનિછ ફહરયચદ કરડ ચછ.
તછઓ હમમછશચ તછઓનિખી ઈચચચ મતજબ દત ષટ કમતયન કરડ ચછ. તછઓ પનતચનિખી જાત નવશછ દમભિ કરડ ચછ.
તછઓ ફકત પનતચનિખી ઈચચચ પ્રમચણછ પ્રચપત કરવચ, સવચથર્ગ સચધવચ મચટડ બખીજા લનકન મચટડ સચરતમ
બનલછ ચછ. 17 નપ્રય નમતન,  પ્રભત ઈસત ભખ્રિસતનિચ પ્રછહરતનએ પહડલચ શતમ કહતમ ચછ તછ યચદ કરન. 18

પ્રછહરતનએ તમનિછ કહતમ ચછ, “અંત સમયછ દડવનિચ નવશછ મશકરડી કરનિચરચ લનકન તયચમ હશછ.” આ લનકન
ફકત તછઓનિખી ઈચચચ મતજબ કરવચનિચમ કચયર જ દડવનિખી નવરૂદ્ધિ ચછ તછ જ કરડ ચછ. 19 આ લનકન જ
તમચરચમચમ ભિચરલચ પચડડ ચછ. આ લનકન પનતચનિખી પચપખી સવચથર્થી અધમર્થી ઉતકમઠચ પ્રમચણછ જ ફકત
કચયર કરડ ચછ. તછ લનકનમચમ આતમચ નિથખી.

પ્રકટડીકરણ 18:14 ‘ઓ બચભબલનનિ, તમછ જ સચરડી વસસ તઓનિખી ઈચચચ ચછ તછ તચરડી પચસછથખી દદર થઈ
ચછ. તચરડી બધખી હકનિંમતખી અનિછ સતમદર વસસ તઓ અદમશય થઈ રઈ ચછ. તનિછ ફરડીથખી તછ વસસ તઓ 

કદચનપ મળશછ નિહહ.’
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