
Gujarati - મમકકક બબાઈબલ - Deliverance Scriptures

ગણનબા 10:35 જયબારરે જયબારરે કરબારકકોશ ચબાલલી નલીકળકકો, તયબારરે મ મસબા પકોકબાર કરકકો: “હરે 
યહકોવબા, કમમે ઊઠકો અનમે કમબામાંરબા દમ શમનકોનમે વમેરવવખમેર કરરી નબાખકો, અનમે કમબામાંરકો વકરસકબાર 
કરનબારનમે હબામાંકરી કબાઢકો.”

પમનવનર્નિયમ 23:5 પરમાંત મ કમબામાંરબા દરેવ યહકોવબાએ બલબામનલી વબાક સબામાંભળરી નહહ અનમે કમેનબા 
શબાપનમે પણ આશલીવબાર્વાદમબામાં ફરેરવલી નબાખયકો કબારણકરે કમબામાંરબા દરેવ યહકોવબાનમે કમબામાંરબા પર પમેમ 
હકકો. (નહરેમયબા 13:2)

ગલીકશબાસ 44:4 હરે દરેવ, કમમે મબારબા રબાજા છકો. આજબા આપકો અનમે યબાકમબનબા લકોકકોનમે કબારણ 
સમધલી દકોરરી જાવ.

યશબાયબા 61:1 યહકોવબા મબારબા મબાલલકરે, કમેનકો આતમબા મબારબામબામાં મ મકકો છમે, કબારણ, કમેણમે મબારકો 
અલભષમેક કયર્યો છમે. કમેણમે મનમે દરીનદમ :ખલીઓનમે શમભસમબાચબાર સમાંભળબાવવબા, ભબામાંગમેલબા હહૈયબાનબા 
ઘબા રૂઝબાવવબા, કરેદરીઓનમે છુટકબારબાનલી, નમે બમાંદરીવબાનકોનમે મમહકકનલી જાહરેરબાક કરવબા મકોકલયકો છમે.
(લ મક 4:18)

મબાથથલી 6:13 અનમે અમનમે લબાલચમબામાં પડવબા દઈશ નહહ; પરમાંત મ શમેકબાનથલી અમનમે બચબાવ. 
(લ મક 11:4)

મબાથથલી 8:16 સબામાંજ પડરી તયબારરે કમેઓ ઘણબા અશમદ્ધ આતમબા વળગમેલબા લકોકકોનમે ઈસમનલી પબાસમે 
લબાવયબા, ઈસમએ અશમદ્ધ આતમબાઓનમે બહબાર કબાઢઢબા. કમેમ જ બધબા જ મબામાંદબાઓનમે પણ સબાજા 
કયબાર્વા.

મબાથથલી 10:1 ઈસમએ કમેનબા બબાર વશષયકોનમે બકોલબાવયબા. ઈસમએ કમેઓનમે અશમદ્ધ આતમબાઓનમે 
કબાઢવબાનલી કથબા દરરેક જાકનલી મબામાંદગલી અનમે બલીમબારરીમબામાંથલી સબાજા કરવબાનલી શકકક આપલી. 
(મબાકર્વા 3:14,15)

મબાથથલી 10:8 મબામાંદબા લકોકકોનમે સબાજા કરકો. મરરેલબાનમે જીવકબા કરકો. રકકવપત્તનબા રકોગલીઓનમે સબાજા 
કરકો અનમે અશમદ્ધ આતમબાઓનમે કબાઢકો. હમ માં કમનમે આ સબામર્વાથય વવનબા મ મલયમે આપમમાં છુમાં. મબાટરે કમમે
પણ દરરેકનમે વવનબા મ મલયમે આપકો.

મબાથથલી 12:26-29 કમે રરીકમે જકો શમેકબાન શમેકબાનનમે હબામાંકરી કબાઢરે કકો કમેનબા પકોકબાનબાથલી જ છૂટકો પડરે 
કકો પછરી કમેન મમાં રબાજય કરેવલી રરીકમે ટકબાવલી શકરે. 27 કમમે કહકો છકો કરે ભ મકકોનમે કબાઢરી મ મકવબા હ મમાં 



બબાલઝબ મલનકો ઉપયકોગ કરમમાં છુમાં, જકો એ સબાચમ હકોય કકો કમબારબા લકોકકો ભ મકકોનમે હબામાંકરી કબાઢવબા 
કઈ શકકકનકો ઉપયકોગ કરરે છમે? આથલી કમબારબા લકોકકો જાકમે જ સબાલબક કરરે છમે કરે, કમમે ખકોટબા
છકો. 28 પણ હમમાં કકો ભ મકકોનમે કબાઢવબા દરેવનબા આતમબાનબા સબામર્વાથયનકો ઉપયકોગ કરમમાં છુમાં. જે 
બકબાવમે છમે કરે હવમે દરેવનમમાં રબાજય કમબારરી નજીક આવલી રહમમાં છમે. 29 જકો કકોઈએ બળવબાનનબા 
ઘરમબામાં પવમેશ કરવકો હકોય અનમે કમેનલી વસત મઓ ચકોરરી લમેવલી હકોય કકો, પહરેલબા કકો બળવબાન 
મબાણસનમે કમબારરે બબામાંધલી દરેવકો જકોઈએ, પછરી જ કમે મબાણસનબા ઘરમબામાં કકોઈપણ વયકકક કમેનલી 
વસત મઓનલી ચકોરરી કરરી શકરે છમે. (મબાકર્વા 3:23-27)

મબાથથલી 12:43-45 “અશમદ્ધ આતમબા મબાણસમબામાંથલી નલીકળયબા પછરી ઉજજડ સથળકોએ વવસબામકો 
શકોધકકો ફરરે છમે પણ એનમે એવમમાં કકોઈજ સથળ વવસબામબા મબાટરે મળતમમાં નથલી. 44 કમેથલી કમે કહરે 
છમે, ‘જેનબા ઘમેરથલી (વયકકક) હમમાં નલીકળયકો છુમાં કમેનબા જ ઘરરે (વયકકક) હમમાં પબાછકો જઈશ. કમેથલી કમે
પબાછકો આવમે છમે અનમે જમએ છમે કકો પમેલબા મબાણસનમમાં ઘર ખબાલલી સવચછ અનમે સમઘડ બનબાવમેલમમાં 
છમે. 45 પછરી કમે અશમદ્ધ આતમબા જાય છમે અનમે પકોકબાનબા કરકબામાં વધમ ભ મમાંડબા એવબા સબાક અશમદ્ધ 
આતમબાઓનમે લબાવમે છમે. અનમે એ બધબાજ પમેલબા મબાણસમબામાં પવમેશલીનમે રહરે છમે. આ અગબાઉ 
કરકબામાં કમેનલી દશબા વધબારરે કફકોડરી બનમે છમે. આ દમ ષટ પમેઢરીનબા લકોકકો જે આજે છમે કમેમનલી 
હબાલક પણ એવલી જ થશમે.”

મબાથથલી 15:22,26,28 તયબામાં રહરેકલી એક કનબાનલી સલીઓ ઈસમ પબાસમે આવલીનમે જકોરથલી બ મમ પબાડરીનમે
વવનમાંકલી કરરી, “ઓ પભમ, દબાઉદનબા દરીકરબા, મબારબા પર દયબા કર, મબારરી દરીકરરીનમે ભ મક 
વળગમેલમમાં છમે અનમે કમે કબાયમ હરબબાયબા કરરે છમે.” 26 ઈસમએ કહમમાં, “છકોકરબાઓનલી રકોટલલી લઈન 
કમકરબામાંઓનમે આપવલી એ બરબાબર નથલી.” 28 ઈસમએ કહમમાં, “બબાઈ, કબારકો વવશબાસ ઘણકો છમે! 
કબારરી ઈચછબા પમબાણમે કનમે થબાઓ.” કમેનલી દરીકરરી કમે જ ઘડરીએ સબાજી થઈ ગઈ.

મબાથથલી 16:19 હમમાં કનમે આકબાશનબા રબાજયનલી ચબાવલીઓ આપલીશ. ત મમાં જેનમે પપથવલી પર બમાંધનકકબાર્વા 
ગણશમે કમે જ આકબાશમબામાં બમાંધનકકબાર્વા રહરેશમે. અનમે પ પથવલી પર ત મમાં જે બમાંધનકકબાર્વા નથલી કમેમ 
જાહરેર કરરીશ કમે આકબાશમબામાં બમાંધનકકબાર્વા થશમે નહહ.” (મબાથથલી 18:18)

મબાથથલી 17:19-21 પછરી ઈસમ પબાસમે વશષયકો એકલબા જ આવયબા, કમેમણમે કહમમાં, “અમમે એ છકોકરબાનબા
શરરીરમબામાંથલી ભ મકનમે કબાઢવબાનબા બધબા જ પયતન કયબાર્વા પણ અમમે કમે કરરી શકબા નહહ. શબા 
મબાટરે અમમે કમેનમે બહબાર હબામાંકરી કબાઢરી ન શકબા?” 20 ઈસમએ ઉત્તર આપયકો, “કમમે ન કરરી 
શકબા કબારણ કરે, કમબારકો વવશબાસ અલપ છમે. હમ માં કમનમે સતય કહમમાં છુમાં કરે જકો કમબારકો વવશબાસ 



રબાઈનબા દબાણબા જેટલકો પણ હશમે કકો પછરી કમમે પવર્વાકનમે પણ કહરી શકશકો કરે, ‘ત મમાં અહરીથલી 
ખસલીનમે પમેલલી જગયબાએ જા અનમે કમે જશમે, કમબારબા મબાટરે કશમમાં જ અશક હશમે નહહ.’ 21 ફકક
પબાથર્વાનબા અનમે ઉપવબાસથલી જ એ પકબારનકો આતમબા (ભ મક) ચબાલયકો જાય છમે.”

મબાકર્વા 1:23-26 જયબારરે ઈસમ સભબાસથબાનમબામાં હકકો, તયબારરે એક અશમદ્ધ આતમબા વળગમેલબા મબાણસમે 
બ મમ પબાડરી, 24 ‘નબાઝરરેથનબા ઈસમ! કબારરે અમબારરી સબાથમે શમમાં છમે? શમમાં તમમાં અમબારકો નબાશ કરવબા 
આવયકો છમે? હમમાં જાણમમાં છુમાં તમમાં કકોણ છમે-દરેવનકો એક પવવત!’ 25 ઈસમએ કમેનમે ધમકબાવકબામાં કહમમાં, 
‘શબામાંક રહરે! કમે મબાણસમબામાંથલી બહબાર નલીકળ!’ 26 કમે અશમદ્ધ આતમબાએ કમે મબાણસનમે ધમમાંજાવલી 
નબાખયકો. પછરી કમે આતમબાએ મકોટરી બ મમ પબાડરી અનમે કમે મબાણસમબામાંથલી બહબાર નલીકળરી ગયકો.

મબાકર્વા 1:32-34 કમે રબાતમે સ મયબાર્વાસક થયબા પછરી લકોકકો ઘણબા મબામાંદબા લકોકકોનમે ઈસમ પબાસમે લબાવયબા કથબા 
જેઓનમે ભ મકકો વળગમેલબા હકબા કમેવબા લકોકકોનમે પણ લબાવયબા હકબા. 33 શહરેરનબા બધબાજ લકોકકો કમે
ઘરનબામાં બબારણબા આગળ ભમેગબા થયબા. 34 ઈસમએ ઘણબા લકોકકો જેઓ જમદબા જમદબા રકોગથલી 
પલીડબાકબા હકબા કમે બધબાનમે સબાજા કયબાર્વા. ઈસમએ ઘણબામાં ભ મકકોનમે કબાઢઢબામાં. પણ ઈસમએ ભ મકકોનમે 
બકોલવબા દરીધબામાં નહહ, કબારણ કરે ભ મકકો જાણકબા હકબા કરે કમે કકોણ હકકો.

મબાકર્વા 1:39 કમેથલી ઈસમએ ગબાલલીલમબામાં સવર્વાત મમસબાફરરી કરરી. સભબાસથબાનકોમબામાં કમેણમે ઉપદરેશ કયર્યો, 
અનમે કમેણમે દમ ષટબાતમબાઓનમે લકોકકોનમે છકોડરીનમે જવબા ફરજ પબાડરી.

મબાકર્વા 5:8(7) ઈસમએ કમે મબાણસનમે કહમમાં, ‘ઓ અશમદ્ધ આતમબા, કમે મબાણસમબામાંથલી બહબાર નલીકળ.’ 
કમેથલી કમે મબાણસમે મકોટબા અવબાજે ઘબામાંટકો પબાડડકો, ‘ઈસમ, પરબાતપર દરેવનબા દરીકરબા, ત મમાં મબારરી પબાસમે
શમમાં ઈચછમે છમે? હમમાં કનમે દરેવનબા સકોગમાંદ દઉં છુમાં કરે, ત મમાં મનમે વશકબા નહહ કરરે!’

મબાકર્વા 6:7,13 ઈસમએ બબાર વશષયકોનમે સબાથમે બકોલબાવયબા. ઈસમએ કમેઓનમે બબબમે જણનમે બહબાર 
મકોકલયબા. ઈસમએ કમેઓનમે અશમદ્ધ આતમબાઓ પર અવધકબાર આપયકો. 13 કમે વશષયકોએ ઘણબામાં 
ભ મકકોનમે લકોકકોમબામાંથલી કબાઢઢબામાં અનમે કમેમણમે ઘણબામાં મબામાંદબા લકોકકોનમે ઓલલવ કમેલ ચકોળરી સબાજામાં 
કયબાર્વા.

મબાકર્વા 9:23-25 ઈસમએ વપકબાનમે કહમમાં, “કતેં કહમમાં કરે, ‘શક હકોય કકો મદદ કર.’ જે વયકકક વવશબાસ
કરરે છમે કમેનબા મબાટરે બધલી વસત મઓ શક છમે.’ 24 વપકબા ઘણકો ઉત્તમેજજક થયકો. કમેણમે કહમમાં, ‘હમ માં 
જરમમાંર વવશબાસ કરમમાં છુમાં. મનમે વધબારરે વવશબાસલી બનબાવબામબામાં મદદ કર!” 25 ઈસમએ જકોયમમાં કરે 
બધબા જે લકોકકો તયબા શમમાં બનલી રહમમાં છમે કમે જકોવબા મબાટરે દકોડકબા હકબા કમેથલી ઈસમએ અશમદ્ધ 
આતમબાનમે કહમમાં, ‘ઓ અશમદ્ધ આતમબા, ત મમાં આ છકોકરબાનમે બહરેરકો બનબાવમે છમે અનમે કમેનમે વબાક 



કરકબામાં અટકબાવમે છમે-હમ માં કનમે આ છકોકરબામબામાંથલી બહબાર આવવબાનમે અનમે કદબાવપ કમેનબામબામાં નહહ 
પવમેશવબા હમકમ કરમમાં છુમાં!’

મબાકર્વા 9:29 ઈસમએ ઉત્તર આપયકો, ‘આ પકબારનબા આતમબાનમે ફકક પબાથર્વાનબાનબા ઉપયકોગ દ્ધબારબા જ 
બહબાર કબાઢરી શકબાય છમે.’

મબાકર્વા 9:38,39 પછરી ઈસમએ કહમમાં, ‘ઉપદરેશક, અમમે કબારબા નબામનકો ઉપયકોગ કરરીનમે એક 
વયકકકનમે ભ મકનમે બહબાર કબાઢકબામાં દરીઠકો. કમે આપણબા જમથનકો ન હકકો. કમેથલી અમમે કમેનમે કમે બમાંધ
કરવબા કહમમાં.’ 39 ઈસમએ કહમમાં, ‘કમેનમે રકોકશકો નહહ, જે કકોઈ વયકકક પરબાક્રમ કરવબા મબારબા 
નબામનકો ઉપયકોગ કરરે છમે કમે મબારબા વવષમે ખરબાબ કહરેશમે નહહ.

મબાકર્વા 16:17 અનમે જે લકોકકો વવશબાસ કરરે છમે કમેઓ સબાલબકલી કરરીકરે આવબા પકબારનબા ચમતકબારકો 
કરવબા સમથર્વા થશમે. કમેઓ લકોકકોમબામાંથલી અશમદ્ધ આતમબાઓનમે બહબાર કબાઢવબા મબારબા નબામનકો 
ઉપયકોગ કરશમે. કમેઓ કદરી શલીખયબા નથલી કમેવલી ભબાષબાઓમબામાં બકોલશમે.

લ મક 4:34-36 “ઓ ઈસમ નબાઝબારરી! કબારરે અમબારરી પબાસમેથલી શમમાં જકોઈએ છમે? શમમાં તમમાં અમબારકો 
સવર્વાનબાશ કરવબા અહહીં આવયકો છમે? હમમાં જાણમમાં છુમાં તમમાં કકોણ છમે? ત મમાં દરેવનકો પવવત છમે.” 35 પરમાંત મ
ઈસમએ કમેનમે ચમેકવણલી આપલી અનમે કહમમાં, “છબાનકો રહરે! આ મબાણસમબામાંથલી બહબાર નલીકળ.” 
પરમાંત મ અશમદ્ધ આતમબાએ કમે મબાણસનમે લકોકકોનલી હબાજરરીમબામાં જ કમેનમે નલીચમે ફફકરી દરીધકો. કમેનમે કકોઈ
પણ જાકનલી ઇજા કયબાર્વા વવનબા કમે કમેનબામબામાંથલી બહબાર નલીકળરી ગયકો. 36 આશ્ચયર્વાચહકક 
પબામમેલબા લકોકકો એકબલીજાનમે કહરેવબા લબાગયબા: “આનકો અથર્વા શમમાં? આ મબાણસનબા શબદકોમબામાં આ કમે
કરેવકો અવધકબાર! અનમે કબાકબાક છમે? કરે અશમદ્ધ આતમબાઓ પણ કમેનમે આધલીન થઈનમે બહબાર 
નલીકળરી જાય છમે.”

લ મક 4:41 ઈસમનલી આજબાથલી ઘણબા લકોકકોમબામાંથલી ભ મકકો નલીકબાળયબામાં. કમેઓ ઘબામાંટકો પબાડરીનમે કહરેકબામાં હકબા 
કરે, “ત મમાં દરેવનકો દરીકરકો છમે.” પરમાંત મ ઈસમએ કમે બધબાનમે ખ મબ ધમકબાવયબા અનમે કમેમનમે બકોલવબા 
દરીધબા નહહ. કમેઓનમે ખબર હકલી કરે ઈસમ એ લખ્રિસક છમે.

લ મક 7:21 કમે સમય દરમયબાન, ઈસમએ ઘણબા લકોકકોનમે મબામાંદગલીમબામાંથલી, રકોગકોમબામાંથલી અનમે ભ મમાંડબા 
આતમબાઓથલી પલીડબાકબાઓનમે સબાજા કયબાર્વા. ઈસમએ ઘણબા આંધળબાઓનમે સબાજા કયબાર્વા જેથલી કમેઓ 
ફરરીથલી દરેખકબા થઈ શકરે.

લ મક 8:29(28) અશમદ્ધ આતમબા કમેનમે વબારમાંવબાર વળગકકો. કમેનમે કબાબમમબામાં રબાખવબા મબાટરે કમેનબા હબાથ 
અનમે પગ સબામાંકળથલી બબામાંધવબામબામાં આવકબા. કમે મબાણસ હમાંમમેશબા સબામાંકળકો કકોડરી નબામાંખકકો. અનમે 



કમેનબા અંદર રહરેલબા ભ મકકો વનર્જન જગયબાએ બહબાર જવબા કમેનમે દબબાણ કરકબા. પછરી ઈસમએ કમે
અશમદ્ધ આતમબાનમે આ મબાણસમબામાંથલી બહબાર આવવબા હમકમ કયર્યો કમે મબાણસ ઈસમનલી આગળ 
નલીચમે પડડકો અનમે મકોટબા સબાદરેથલી બ મમકો પબાડવબા લબાગયકો, “ઓ ઈસમ, પરબાતપર દરેવનબા દરીકરબા, 
ત મમાં મબારરી પબાસમેથલી શમમાં ઈચછમે છમે? મહરેરબબાનલી કરરીનમે મનમે વશકબા કરરીશ નહહ!”

લ મક 9:40 મતેં કમબારબા વશષયકોનમે મબારબા પમતમબામાંથલી દમ ષટ આતમબાઓનમે હબામાંકરી કબાઢવબા વવનમાંકલી કરરી, 
પણ કમેઓ કમેનમે કબાઢરી શકબા નહહ.”

લ મક 10:17-20 જયબારરે 72 મબાણસકો કમેઓનકો પવબાસ કરરીનમે પબાછબા ફયબાર્વા તયબારરે કમેઓ ઘણબા 
પસન્ન હકબા. કમેઓએ કહમમાં, “પભમ, જયબારરે અમમે કબારબા નબામનકો ઉપયકોગ કયર્યો તયબારરે ભ મકકો 
પણ અમનમે કબાબમે થયબા.” 18 ઈસમએ કમે મબાણસકોનમે કહમમાં, “મતેં શમેકબાનનમે આકબાશમબામાંથલી 
વલીજળરીનલી પમેઠરે પડકકો જકોયકો. 19 ધયબાનથલી સબામાંભળકો! મતેં કમનમે સપર્યો અનમે વહીંછરીઓ પર 
ચબાલવબાનકો અવધકબાર આપયકો છમે. મતેં કમનમે શતમમાંનલી બધલી જ કબાકબાક કરકબામાં વધબારરે કબાકબાક 
આપલી છમે. કમનમે કશબાથલી ઇજા થનબાર નથલી. 20 પણ આનમાંદ કરકો. આતમબાઓ કમનમે કબાબમે 
થયબા કમેથલી આનમાંદરી થશકો નહહ. એટલમે નહહહિં કરે કમબારરી પબાસમે સબામથયથ્યૅ છમે, કમેનમે બદલમે 
કમબારબા નબામ આકબાશમબામાં લખમેલબામાં છમે કમેથલી આનમાંદ પબામકો.”

લ મક 11:14 એક વખકમે ઈસમ મબાણસમબામાંથલી ભ મકનમે બહબાર કબાઢકકો હકકો. કમે મબાણસ વબાક કરરી 
શકકકો ન હકકો. જયબારરે દમ ષટ આતમબા બહબાર આવયકો તયબારરે કમે મબાણસ બકોલલી શકકો. લકોકકો 
અચરક પબામયબા હકબા.

લ મક 11:20-22 પણ હમમાં કકો ભ મકકોનમે કબાઢવબા મબાટરે સબામર્વાથયનકો ઉપયકોગ કરમમાં છુમાં, આ બકબાવમે છમે કરે
દરેવનમમાં રબાજય કમબારરી પબાસમે આવયમમાં છમે! 21 “જયબારરે બળવબાન મબાણસ ઘણબા હવથયબારકોથલી 
પકોકબાનમમાં ઘર સબાચવમે છમે તયબારરે કમેનબા ઘરમબામાં વસતમઓ સલબામક રહરે છમે. 22 પણ ધબારકો કરે 
બલીજકો મજબ મક મબાણસ આવમે છમે અનમે કમેનમે હરબાવમે છમે, કમે જેનબા પર પથમ મબાણસમે કમેનબા 
ઘરનમે સલબામક રબાખવબા વવશબાસ કયર્યો હકકો કમે હવથયબારકો કમે મજબ મક મબાણસ લઈ જશમે. 
પછરી વધબારરે મજબ મક મબાણસ બલીજા મબાણસકોનલી મબાલવમલકક બબાબકમે કમેનલી ઈચછબા પમબાણમે 
કરરે છમે.

લ મક 13:32 ઈસમએ કમેઓનમે કહમમાં, “જાઓ, જઇનમે કમે વશયબાળવબાનમે કહકો આજે અનમે આવકલીકબાલમે 
હમ માં લકોકકોમબામાંથલી અશમદ્ધ આતમબા બહબાર કબાઢમ માં છુમાં અનમે સબાજા કરવબાન મમાં મબારમમાં કબામ પ મરમમાં કરરી રહકો 
છુમાં. પછરી બલીજે હદવસમે કબામ પ મરમમાં થઈ જશમે.



યકોહબાન 14:12 હમમાં કમનમે સતય કહમમાં છુમાં, જે વયકકક મબારબામબામાં વવશબાસ કરરે છમે કમે મતેં જે કબામકો કયબાર્વા 
છમે કમેવબામાં જ કરશમે. હબા! કમે મતેં કયબાર્વા છમે કમેનબામાં કરકબામાં વધબારરે મહબાન કબામકો પણ કરશમે. શબા 
મબાટરે? કબારણ કરે હમ માં વપકબા પબાસમે જાઉં છુમાં.

યકોહબાન 17:15 હમમાં કનમે કમેઓનમે આ દમ વનયબામબામાંથલી બહબાર લઈ જવબાનમમાં કહરેકકો નથલી. પણ હમમાં કનમે 
દમ ષટ પબાપમબામાંથલી (શમેકબાનથલી) કમેઓનમે સલબામક રબાખવબાનમમાં કહમમાં છુમાં.

પમેહરકકોનબામાં ક્રતયકો 10:38 કમમે નબાસરરેથનબા ઈસમ વવષમે જાણકો છકો. દરેવમે કમેનમે પવવત આતમબા અનમે 
સબામર્વાથયથલી અલભવષકક કરરીનમે લખ્રિસક બનબાવયકો. ઈસમ લકોકકોનમમાં સબારમમાં કરવબા બધમે જ ગયકો. 
ઈસમએ શમેકબાનથલી પલીડબાકબા લકોકકોનમે સબાજા કયબાર્વા. આ દશબાર્વાવમે છમે કરે ઈસમ સબાથમે દરેવ હકકો.

પમેહરકકોનબામાં ક્રતયકો 16:17,18 આ છકોકરરી પબાઉલનમે અનમે અમનમે અનમસરરી. કમેણલીએ મકોટરે સબાદરે 
કહમમાં, “આ મબાણસકો પરબાતપર દરેવનબા સમેવકકો છમે! કમેઓ કમનમે કહરે છમે કમબારમમાં કબારણ કરેવલી 
રરીકમે થશમે?” 18 ઘણબા હદવસકો સમધલી કમેણમે આ કરવબાનમમાં ચબાલમ રબાખયમમાં. પબાઉલ બમેચમેન હકકો. 
કમેથલી કમેણમે કમેનબા કરફ ફરરીનમે આતમબાનમે કહમમાં, “ઈસમ લખ્રિસકનબા પરબાક્રમથલી હમમાં કનમે આજબા કરમમાં 
છુમાં કરે ત મમાં એનબામબામાંથલી બહબાર નલીકળરી જા!” કરક જ કમે આતમબા બહબાર નલીકળરી ગયકો.

પમેહરકકોનબામાં ક્રતયકો 19:11,12 દરેવમે પબાઉલનબા હબાથમે કરેટલબાક ખબાસ ચમતકબારકો કરબાવયબા. 12 
કરેટલબાએક લકોકકો પબાઉલમે વબાપરરેલબા હબાથરૂમબાલકો કથબા લ મગડબા લઈ જકબા. લકોકકો મબામાંદબા લકોકકો 
પર આ વસત મઓ મ મકકબા. જયબારરે કમેઓએ આ કયમર, તયબારરે મબામાંદબા લકોકકો સબાજા થઈ ગયબા અનમે
શમેકબાનનકો અશમદ્ધ આતમબા કમેઓનમે છકોડરી દરેકકો.

પમેહરકકોનબામાં ક્રતયકો 26:15-18 “મતેં કહમમાં, ‘પભમ! ત મમાં કકોણ છમે?’“પભમએ કહમમાં, ‘હમ માં ઈસમ છુમાં. ત મમાં જેનમે 
સકબાવમે છમે કમે હમ માં છુમાં. 16 ઊભકો થબા! મબારકો સમેવક થવબા મબાટરે મતેં કનમે પસમાંદ કયર્યો છમે. ત મમાં મબારકો
સબાકલી થશમે-કતેં આજે મબારબા વવષમે જકોયમમાં છમે. અનમે પછરી હમમાં કનમે જે બકબાવલીશ કમે તમમાં લકોકકોનમે 
કહરીશ. કમેનબા કબારણમે હમ માં આજે કબારરી પબાસમે આવયકો છુમાં. 17 હમમાં કબારબા પકોકબાનબા લકોકકોથલી કનમે 
ઇજા થવબા દઇશ નહહ. અનમે હમ માં કબારમમાં લબનયહ મહદઓથલી પણ રકણ કરરીશ. હમમાં આ લકોકકો પબાસમે
કનમે મકોકલમમાં છુમાં. 18 ત મમાં કમે લકોકકોનમે સતય બકબાવ. લકોકકો અંધકબારમબામાંથલી અજવબાળબામબામાં પબાછબા 
ફરશમે. પછરી કમેઓ શમેકબાનનલી સત્તબામબામાંથલી પબાછબા ફરરી દરેવ કરફ પબાછબા ફરશમે. પછરી કમેઓનબા 
પબાપ મબાફ કરવબામબામાં આવશમે. જે લકોકકો મબારબામબામાં વવશબાસ રબાખલીનમે પવવત થયબા છમે કમેઓ કમેમબામાં
ભબાગલીદબાર થશમે.”‘

રકોમનકોનમે પત 16:20 શબામાંવક આપનબાર દરેવ હવમે ટમમાંક સમયમબામાં જ શમેકબાનનમે હરબાવશમે અનમે એનબા



પર કમબારરી સત્તબા ચબાલમે એવલી કમનમે શકકક આપશમે. પભમ ઈસમનલી દયબા કમબારરી સબાથમે જ 
છમે.

2 કહરહિંથલીઓનમે 2:11 મતેં આમ કયમર્વા કરે જેથલી શમેકબાન આપણલી પબાસમેથલી કશમમાં જીકલી શકરે નહહ. 
શમેકબાનનલી યકોજનબાઓ કઈ છમે કમે આપણમે બરબાબર જાણલીએ છરીએ.

ગલબાકલીઓનમે પત 1:4 આપણબામાં પબાપકો મબાટરે ઈસમએ પકોકબાનમમાં સવબાપર્વાણ કયમર્વા. આપણનમે આ 
અવનષટ દમ વનયબા કરે જેમબામાં આપણમે જીવલીએ છરીએ. કમેમબામાંથલી મમકકક અપબાવવબા ઈસમએ આમ 
કયમર્વા. આપણબા દરેવ વપકબાનલી આ ઈચછબા હકલી.

એફરેસલીઓનમે પત 4:27 શમેકબાનનમે રસકકો ન આપકો. જેથલી કમેનબાથલી કમમે હબારરી જાઓ.
એફરેસલીઓનમે પત 6:11 દરેવનમમાં સમાંપમણર્વા બખકર (રકણ) પહરેરકો કરે જેથલી કમમે શમેકબાનનલી દમ ષટ 

ચબાલબબાજી સબામમે લડરી શકકો.
2 થમેસસલકોવનકરીઓનમે 3:2,3 અનમે પબાથર્વાનબા કરકો કરે અવનષટ અનમે દમ ષટ મનમષયકોથલી અમબારમમાં રકણ 

થબાય. (બધબા જ લકોકકો પભમમબામાં વવશબાસ ધરબાવકબા નથલી.) 3 પરમાંત મ પભમ વવશસનલીય છમે. કમે 
કમનમે સબામર્વાથય પદબાન કરશમે અનમે દમ ષટ (શશૈકબાન) થલી કમબારમમાં રકણ કરશમે.

2 વકમકોથલીનમે 2:26 શમેકબાનમે એવબા લકોકકોનમે પકોકબાનલી જાળમબામાં ફસબાવયબા છમે અનમે કમેઓનલી પબાસમે 
પકોકબાનમમાં ધબાયમર કરબાવમે છમે. પરમાંત મ શક છમે કરે કમેઓ જાગલી જાય અનમે સમજે કરે શમેકબાન 
કમેઓનકો દમ રમમાંપયકોગ કરરી રહકો છમે, અનમે અંકમે શમેકબાનનલી મબાયબાજાળમબામાંથલી પકોકબાનમે મમકક 
કરબાવમે.

2 વકમકોથલીનમે 4:18 જયબારરે કકોઇ પણ વયકકક મનમે ઇજા કરવબાનકો પયતન કરશમે તયબારરે પભમ મબારકો
બચબાવ કરશમે. પભમ મનમે કમેનબા સવગર્ગીય રબાજયમબામાં સ મરલકક રરીકમે લઈ જશમે. પભમનકો મહહમબા 
સવર્વાકબાળ હકો.

1 વપકરનકો પત 5:8 કમબારરી જાકનમે વનયમાંવતક કરકો અનમે સબાવધબાન રહકો! શમેકબાન કમબારકો 
દમ શમન છમે, અનમે કમે ગબાજનબાર વસહિંહનલી પમેઠરે કકોઇ મળમે કમેનમે ખબાઇ જવબા મબાટરે શકોધકકો ફરરે છમે.

1 યકોહબાનનકો પત 4:4 અમમે કમનમે આ બબાબક લખલીએ છરીએ કમેથલી કમબારકો પણ આનમાંદ 
અમબારરી સબાથમે સમાંપ મણર્વા થબાય.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


