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વનિરર્ગતનિ 35:31 અનિને તનેનિતતતમાં દદેવિનિત આતતતમાંનિનો સમાંચતર કરરીનિને તનેનિને દરદેક પ્રકતરનિની કતરરીરરરીતતમાં 
કકશળતત, સતજદતરરી તથત હહોંવશયતરરી ભરપ પર આપયત છને.

રણનિત 11:25 તયતરબતદ યહનોવિત વિતદળતતમાંથની ઊતરરી આવયત અનિને મ પસત સતથને વિતત કરરી, પછરી 
તનેતણને મ પસતનિને જે આતતતમાં આપયનો હતનો તને લઈ અનિને તને વસતનેર વિડરીલનોનિને આપયનો એટલને 
તનેઓનિતતતમાં આતતતમાંનિનો સમાંચતર થયનો. એટલને થનોડત સતય સકધની પ્રબનોધકનિત જેવિત ભતવિતવિનેશતતમાં 
પ્રબનોધ કયર, પણ તયતર પછરી તનેઓએ એત કરકર્ગ નિહહ.

1 શમકએલ 10:6 એ વિખતને યહનોવિતનિનો આતતતમાં ઘણત બળ સતથને તતરતતતમાં સમાંચતહરત થશને. 
તયતરબતદ ત કમાં બનીજી વયહકતતતમાં બદલતઇ જઇશ. આ પ્રબનોધકનો સતથને ત કમાં પ્રબનોધ કરરીશ.

2 શમકએલ 23:2 યહનોવિતનિનો આતતતમાં તતમાંરત દતરત બનોલને છને, અનિને તનેતનિતમાં વિચનિનો તતમાંરત હનોઠ ઉપર 
છને.

અર પબ 33:4 દદેવિનિત આતતતએ તનિને ઉતપન્ન કયર છને, સવિર્ગસતથર્ગ દદેવિનિનો શતસ તનિને જીવિનિ આપને છને.
યશતયત 11:2 યહનોવિતનિનો આતતત, સકબકદદ્ધિ તથત સતજદતરરીનિનો આતતત, વવિવિનેકબકદદ્ધિ તથત પરતક્રતનિનો

આતતત, જતનિ તથત યહનોવિતનિત ભયનિનો આતતત તનેનિત પર રહદેશને.
તનીખતહ 3:8 “પરમાંત ક જયતરદે તતરત તતટદે, યતકપબનિને તનેનિત અપરતધ વવિષને અનિને ઇસતએલનિને તનેનિત 

પતપનો વવિષને જણતવિવિત તતટદે યહનોવિતનિત આતતતએ તનિને સતતર્ગથય, નયતય અનિને શહકતથની ભરરી 
દરીધનો છને.”

ઝખતયતર્ગ 4:6 પછરી તનેણને તનિને કહકમાં, “યહનોવિતનિનો આ સમાંદદેશ ઝરકબબતબનેલ તતટદે છને, ‘બળથની કદે 
શહકતથની નિહહ પણ તતરત તરફથની તળતત આતતતનિને કતરણને ત કમાં વવિજયવિમાંત થશને.”

તતથથની 12:28 પણ હકમાં તનો ભ પતનોનિને કતઢવિત દદેવિનિત આતતતનિત સતતર્ગથયનિનો ઉપયનોર કરકમાં છમાં. જે 
બતતવિને છને કદે હવિને દદેવિનકમાં રતજય તતતરરી નિજીક આવિની રહકમાં છને.

તતથથની 28:19 તનેથની તતને બધતજ દદેશનોતતમાં જાઓ અનિને સવિર્ગ લનોકનોનિને તતરત વશષયનો બનિતવિનો, બતપ 
તથત દરીકરત તથત પવવિત્ર આતતતનિત નિતતને તનેઓનિને બતપપતસતત આપનો.

તતકર્ગ 1:10  જયતરદે ઈસક પતણનીતતમાંથની બહતર આવિતનો હતનો તયતરદે તનેણને આકતશ ઊઘડદેલ કમાં જનોરકમાં. 
પવવિત્ર આતતત ઈસક પર કબ પતરનિની જેત આવયનો.



તતકર્ગ 13:11 તતનિને પકડવિતતતમાં આવિશને અનિને નયતય થશને. પરમાંત ક તતતરદે શકમાં કહદેવકમાં જનોઈએ તનેનિની 
ચચચિંતત અરતઉથની નિત કરશનો. તને સતયને દદેવિ તતનિને જે આપને તને કહદેશનો. તને વિખતને ખરદેખર તતને 
બનોલશનો નિહહ પણ તને પવવિત્ર આતતત બનોલનિતર છને.

લ પક 2:26 પવવિત્ર આતતતએ વશતયનોનિનિને કહકમાં હતકમાં કદે જયતમાં સકધની તને પ્રભક ચખ્રિસતનિતમાં દશર્ગનિ નિહહ કરદે 
તયતમાં સ કધની તનેન કમાં મમતરક થશને નિહહ.

લ પક 4:1 પવવિત્ર આતતતથની ભરપ પર થઈનિને ઈસક યદર્ગનિ નિદરીથની પતછનો ફયર. પવવિત્ર આતતત તનેનિને 
અરણયતતમાં દનોરરી રયનો.

લ પક 4:18-21 “પ્રભકનિનો આતતત તતરતતતમાં સતતયનેલનો છને. પ્રભકએ જે લનોકનો પતસને કશકમાં નિથની એવિત 
લનોકનોનિને સકવિતતતર્ગ આપવિત, કદેદરીઓનિને તનેતનિની મકકકત જાહદેર કરવિત, આંધળતઓનિને દષષટ આપવિત 
જેથની તનેઓ ફરરીથની જનોઈ શકદે તથત કચડતયનેલત લનોકનોનિને મ કકત કરવિત તતરનો અચભષનેક કયર છને. 
19 તથત તનેનિની દયત બતતવિવિતનિનો પ્રભકનિનો સતય જાહદેર કરવિત તનિને તનોકલયનો છને.” 20 
તયતરબતદ પકસતક બમાંધ કરરી, સનેવિકનિને પતછ સહોંપનીનિને ઈસક બનેસની રયનો. સભતસથતનિતતમાં બધતનિની 
નિજર ઈસક તરફ ઠરરી રહરી હતની. 21 ઈસકએ તનેતનિની સતક્ષ બનોલવિતનિનો આરમાંભ કયર, તનેણને કહકમાં,
“તતતરત સતમાંભળવિતતતમાં આવરકમાં છને, તને પ્રતતણને આ ધતર્ગલનેખ આજે સતય થયનો છને!”

લ પક 12:11,12 “જયતરદે લનોકનો તતનિને સભતસથતનિનોતતમાં અવધપવતઓ અનિને અવધકતરરીઓનિની આરળ 
લઈ જાય તયતરદે શકમાં કહદેવકમાં તનેનિની ચચચિંતત નિ કરનો અનિને તતતરનો બચતવિ કદેવિની રરીતને કરવિનો તનેનિની 
પણ ચચચિંતત નિ કરનો. 12 તને વિખતને પવવિત્ર આતતત તતતરદે શકમાં કહદેવકમાં જનોઈએ તને શનીખવિશને.”

યનોહતનિ 7:38,39 જનો કનોઈ તતણસ તતરતતતમાં વવિશતસ મ પકદે છને તનો તનેનિત હૃદયતતમાંથની જીવિતત પતણનીનિની
નિદરીઓ વિહદેશને. શતસ્ત્ર જે કહદે છને તને એ જ છને.” 39 ઈસક પવવિત્ર આતતત વવિષને કહદેતનો હતનો. 
પવવિત્ર આતતત હજક લનોકનોનિને આપવિતતતમાં આવયનો નિ હતનો કતરણ કદે હજક ઈસક મ મતરક પતતનીનિને 
તહહતતવિતનિ થયનો નિ હતનો. પણ પતછળથની પનેલત લનોકનો જે ઈસકતતમાં વવિશતસ રતખશને તનેઓ 
આતતતનિને પ્રતપત કરશને.

યનોહતનિ 14:16,17 હકમાં વપતતનિને પ પછરીશ, અનિને તને તનિને બનીજનો સમાંબનોધકઆપશને. તને તતનિને આ 
સમાંબનોધક હમાંતનેશત તતતરરી સતથને રહદેવિત તતટદે આપશને. 17 તને સમાંબનોધક સતયનિનો આતતતછને. જરત 
તનેનિનો સવિનીકતર કરરી શકત કમાં નિથની. શત તતટદે? કતરણ કદે જરત તનેનિને જનોત કમાં નિથની કદે તનેનિને ઓળખતકમાં 
નિથની. પણ તતને તનેનિને ઓળખનો છનો. તને તતતરરી સતથને રહદે છને અનિને તને તતતરતતતમાં રહદેશને.

યનોહતનિ 14:26 પરમાંત ક સમાંબનોધક તતનિને બધકમાં જ શનીખવિશને. તમેં જે બધની બતબતનો તતનિને કહહીં છને તનેન કમાં 



સતરણ સમાંબનોધક કરતવિશને. આ સમાંબનોધક પવવિત્ર આતતત છને જેનિને વપતત તતરત નિતતને તનોકલશને.
યનોહતનિ 16:7,8 પણ હકમાં તતનિને સતય કહકમાં છમાં. તતરકમાં દપર જવકમાં એ તતતરત તતટદે સતરકમાં છને. શત તતટદે? 

કતરણ કદે હક માં જયતરદે દપર જઈશ હકમાં તતતરત તતટદે સમાંબનોધક તનોકલનીશ. પણ જનો હકમાં દપર નિહહ જાઉં 
તનો પછરી સમાંબનોધક આવિશને નિહહ. 8 “જયતરદે સમાંબનોધક આવિશને તયતરદે લનોકનોનિને આ બતબતનો જેવિની 
કદે પતપ વવિષને, નયતયનીપણત વવિષને અનિને નયતય ચકકવિવિત વવિષને જરતનિને ખતતરરી કરતવિશને.

યનોહતનિ 16:13-15 પણ જયતરદે સતયનિનો આતતત આવિશને તયતરદે તને તતનિને સવિર્ગ સતયતતમાં દનોરરી જશને. 
સતયનિનો આતતત તનેનિત પનોતતનિત વિચનિનો બનોલશને નિહહ. તને ફકત જે સતમાંભળને છને તને જ બનોલશને. તને 
જે થનિતર છને તનેનિત વવિષને કહદેશને. 14 સતયનિનો આતતત તનિને તહહતતવિતનિ કરશને. કદેવિની રરીતને? તને 
તતરરી પતસનેથની વિતતનો તનેળવિશને અનિને તતનિને તને વિતતનો કહદેશને. 15 વપતત પતસને જે બધકમાં છને તને તતરકમાં
છને. તનેથની હકમાં કહકમાં છમાં કદે આતતત તતરરી પતસનેથની તનેળવિશને અનિને તતનિને તને કહદેશને.

યનોહતનિ 20:21,22 પછરી ઈસકએ ફરરીથની કહકમાં, “તતનિને શતમાંવત થતઓ!” વપતતએ તનિને તનોકલયનો છને. તને 
જ રરીતને હવિને, હક માં તતનિને તનોકલકમાં છમાં. 22 આત કહતમાં પછરી તનેણને વશષયનો પર શતસ નિતખયનો. ઈસકએ
કહકમાં, “પવવિત્ર આતતત પતતનો.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 1:2 તમેં ઈસકનિત જીવિનિનિત આરમાંભથની તનેનિને જે હદવિસથની આકતશતતમાં લઈ લનેવિતતતમાં 
આવયનો તયતમાં સ કધનીનિત સતગ્ર જીવિનિ વવિષને લખરકમાં છને. આ બનિતતમાં પહદેલતમાં, ઈસકએ પનોતને પસમાંદ 
કરદેલત પ્રનેહરતનો સતથને વિતત કરરી. પવવિત્ર આતતતનિની સહતયથની ઈસકએ પ્રનેહરતનોનિને તનેઓએ શકમાં કરવકમાં
જનોઈએ તને કહકમાં.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 1:5 યનોહતનિને પતણનીથની બતપપતસતત કરકર્ગ, પણ થનોડત હદવિસનો પછરી તતને પવવિત્ર 
આતતતથની બતપપતસતત પતતશનો.’

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 1:8 પણ પવવિત્ર આતતત તતતરરી પતસને આવિશને. પછરી તતને સતતર્ગથય પ્રતપત કરશનો.
તયતરદે તતને તતરત સતક્ષની થશનો-તતને લનોકનોનિને તતરત વવિષને કહદેશનો. પહદેલતમાં, તતને યરૂશતલનેતતતમાં 
લનોકનોનિને કહદેશનો. પછરી યહપહદયતતતમાં, સતરૂનિતતમાં તથત વવિશનિત બધત જ લનોકનોનિને કહદેશનો.”

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 2:1-4  જયતરદે પચતસતતનિનો હદવિસ આવયનો તયતરદે, પ્રનેહરતનો બધત એક જગયતએ 
ભનેરત થયત હતત. 2 અચતનિક આકતશતતમાંથની અવિતજ આવયનો. આ અવિતજ સખત ફમાંકતતત 
પવિનિનિત જેવિનો હતનો. તનેઓ જયતમાં બનેઠત હતતમાં તને આખકમાં ઘર આ અવિતજથની રતજી ઊઠઠકમાં. 3 
અકગનિનિત જેવિની છૂટરી છૂટરી પડતની જીભનો તનેઓનિત જનોવિતતતમાં આવિની.આ જીભનો છૂટરી પડરીનિને પ્રતયનેક
વયકકત પર ઊભની બનેઠરી. 4 તનેઓ બધત પવવિત્ર આતતતથની ભરપ પર થયત, અનિને તનેઓએ જકદરી 



જકદરી ભતષતઓ બનોલવિતનકમાં શરૂ કરકર્ગ. પવવિત્ર આતતતએ તનેઓનિને આ કરવિતનકમાં સતતર્ગથય આપરકમાં.
પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 2:17-19 “દદેવિ કહદે છને કદે: છનેલલત હદવિસનોતતમાં, હક માં તતરનો આતતત બધત લનોકનો પર રદેડરી

દઈશ. તતતરત પકત્રનો અનિને પકત્રનીઓ પ્રબનોધ કરશને. તતતરત જકવિતનિનોનિને સમાંદશર્ગનિનો થશને. તતતરત 
વ મદ્ધિનોનિને ખતસ સવિપનિનો આવિશને. 18 તને સતયને, હક માં તતરત સનેવિક-સનેવવિકતઓ પર તતરનો આતતત 
રદેડરીશ અનિને તનેઓ પ્રબનોધ કરશને. 19 હકમાં ઊચને આકતશતતમાં આશ્ચયર્ગજનિક કતતનો બતતવિનીશ. હકમાં 
નિનીચને પ મથવિની પર તનેનિત અદભ પત ચચહનિનો આપનીશ. તયતમાં લનોહરી, અકગનિ, અનિને ધકતતડતનિત 
રનોટદેરનોટત દદેખતડરીશ. (Joel 2:28,29)

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 2:33 ઈસકનિનો આકતશતતમાં લઈ જવિતતતમાં આવિનેલ છને. તનેથની ઈસક દદેવિનિની જતણની 
બતજકએ દદેવિનિની સતથને છને. વપતતએ (દદેવિ) હવિને ઈસકનિને પવવિત્ર આતતત આપનેલ છને. દદેવિને જે વિચનિ
આપરકમાં હતકમાં તને પવવિત્ર આતતત છને. તનેથની હવિને ઈસક તને આતતત રદેડરી રહનો છને. તતને જે જકઓ છને 
અનિને સતમાંભળને છનો તને આ છને.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 2:38  વપતરદે તનેઓનિને કહકમાં, “પસતતવિનો કરનો. તતતરતતતમાંનિનો દરદેક ઈસક ચખ્રિસતનિત 
નિતતને બતપપતસતત પતતનો. પછરી દદેવિ તતતરતમાં પતપનોનિને તતફ કરશને. અનિને તતનિને પવવિત્ર આતતતનકમાં 
દતનિ પ્રતપત થશને.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 4:31 વવિશતસનીઓનિની પ્રતથર્ગનિત પછરી તનેઓ જયતમાં ભનેરત થયત હતત તને તકતનિ હતલર કમાં.
તનેઓ બધત પવવિત્ર આતતતથની ભરપ પર થયત. અનિને તનેઓએ દદેવિનિનો સમાંદદેશનો વનિભર્ગય રરીતને કહદેવિતન કમાં
ચતલક કરકર.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 8:15-17 જયતરદે વપતર અનિને યનોહતનિ આવિની પહહોંચયત તયતરદે, તનેઓએ 
સતતરરીઆનિત વવિશતસનીઓ પવવિત્ર આતતત પતતને તને તતટદે પ્રતથર્ગનિત કરરી. 16 આ બધત લનોકનોનિને 
ઈસકનિત નિતતને બતપપતસતત આપરકમાં. પરમાંત ક હજક સકધની તનેઓતતમાંનિત કનોઈતતમાં પવવિત્ર આતતત ઉતયર નિ
હતનો. તનેથની વપતર અનિને યનોહતનિને પ્રતથર્ગનિત કરરી. 17 તને બને પ્રનેહરતનોએ તને લનોકનો પર હતથ મ પકત. 
પછરી તને લનોકનો પવવિત્ર આતતત પતમયત.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 8:39 જયતરદે તનેઓ પતણનીતતમાંથની બહતર આવયત તયતરદે પ્રભકનિનો આતતત હફચલપનિને 
લઈ રયનો. અતલદતરદે પછરી તનેનિને ફરરીથની કદરી જનોયનો નિહહ. અતલદતરદે તનેનિત ઘર તરફ 
ચતલવિત તતમાંડઠ કમાં. તને ખકશ હતનો. (1 Kings 18:12)

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 9:31 તયતરદે સતગ્ર યહપહદયત, રતલનીલ અનિને સતરૂનિનિની તમાંડળરીતતમાં શતમાંવતનિનો સતય
હતનો. પવવિત્ર આતતતનિની તદદથની તમાંડળરી વિધતરદે તજબ પત બનિની. વવિશતસનીઓ જે રરીતને તનેઓ 



જીવિનિ જીવિતત તને રરીતને પ્રભકનિને તતનિ આપવિતનકમાં દશતર્ગવિતત. આ કતરણનિને લનીધને, વવિશતસનીઓનિનો 
સમ પહ વિધતરદે તનોટનો થવિત લતગયનો.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 10:44,45 જયતરદે વપતર એ વિતતનો કહદેતનો હતનો એટલતતતમાં જે લનોકનો વિતત 
સતમાંભળતત હતત તનેઓ સવિર્ગનિત ઉપર પવવિત્ર આતતત ઉતયર. 45 યહપહદ વવિશતસનીઓ જેઓ તયતમાં 
વપતર સતથને આવયત હતત તનેઓ નિવિતઇ પતમયત. તનેઓનિને નિવિતઇ લતરની હતની કદે પવવિત્ર આતતત 
ચબનિયહપહદ લનોકનો પર પણ રદેડતયનો છને.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 11:15 “તમેં બનોલવિતનિનો આરમાંભ કયતર્ગ બતદ તરત જ પવવિત્ર આતતત તનેઓનિત પર 
ઉતયર. જે રરીતને શરૂઆતતતમાં તને (પવવિત્ર આતતત) અતતરત પર ઉતયર હતનો.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 13:52 પરમાંત ક અંતયનોખતતમાં ઈસકનિત વશષયનો ખકશ હતત અનિને પવવિત્ર આતતતથની 
ભરપ પર હતત.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 19:6 પછરી પતઉલને તનેનિનો હતથ તનેઓનિત પર મ પકનો અનિને પવવિત્ર આતતત તનેઓ પર
આવયનો. તનેઓ જકદરી જકદરી ભતષતઓ બનોલવિત લતગયત અનિને પ્રબબૅંેનેધ કરવિત લતગયત.

પ્રનેહરતનોનિતમાં ક્રતયનો 20:23 હકમાં ફકત એટલકમાં જાણકમાં છમાં કદે પવવિત્ર આતતત તનિને કહદે છને કદે પ્રતયનેક શહદેરતતમાં 
તતરદે તતટદે મકશકદેલનીઓ અનિને યરૂશતલનેતતતમાં બમાંદરીખતનિતમાં રતહ જનોઈ રહત છને.

રનોતનિનોનિને પત્ર 5:5 આ આશત આપણનિને કદરી પણ વનિરતશ નિહહ કરદે એ કદરી પણ વનિષફળ નિહહ 
જાય. એત શત કતરણને? કદેત કદે દદેવિને આપણત હૃદયતતમાં તનેનિનો પ્રનેત વિહદેવિડતવયનો છને. ‘પવવિત્ર 
આતતત’ દતરત દદેવિને આપણનિને આ પ્રનેત અપર્ગણ કયર છને. દદેવિ તરફથની ભનેટરૂપને એ ‘પવવિત્ર 
આતતત’ આપણનિને પ્રતપત થયનો છને.

રનોતનિનોનિને પત્ર 8:9 પરમાંત ક તતતરત પર દદૈહહક તનિનિની સતત નિથની. જનો દદેવિનિનો આતતત તતતરતતતમાં 
ખરદેખર વિસતનો હનોય તનો તતતરત પર આતતતનિની સતત ચતલને છને, પરમાંત ક જનો કનોઈ વયકકતનિત 
હૃદય પર ચખ્રિસતનિત આતતતનિનો પ્રભતવિ નિહહ હનોય, તનો ચખ્રિસત પતસને તનેન કમાં સથતનિ નિથની.

રનોતનિનોનિને પત્ર 8:13-16 જનો તતતરત પતપની સવિભતવિનિની વિતસનિતઓ સમાંતનોષવિત તતને ખરતબ કતતનો 
પતછળ તતતરત જીવિનિનિનો ઉપયનોર કરશનો, તનો તતતરકમાં મ મતરક થશને જ. પરમાંત ક શરરીરનિતમાં કતતનોનિને 
તતરરી નિતખવિત જનો તતને આતતતનિનો ઉપયનોર કરશનો તનો તતનિને સતચકમાં જીવિનિ પ્રતપત થશને. 14 
દદેવિનિતમાં સતચતમાં સમાંતતનિનો એ છને કદે જેઓ દદેવિનિત આતતતનકમાં તતરર્ગદશર્ગનિ સવિનીકતરદે છને. 15 જે આતતત 
આપણનિને પ્રતપત થયનો છને તને કનોઈ સતતતનય આતતત નિથની કદે જે આપણનિને ફરરીથની દતસ 
બનિતવિનીનિને ભયભનીત કરશને. જે આતતત આપણનિને પ્રતપત થયનો છને, તને આપણનિને દદેવિનિતમાં સમાંતતનિનો 



બનિતવિને છને. અનિને એ ભતવિનિતથની જ તનો આપણને દદેવિનિને “વપતત, વપ્રય વપતત,” કહરીનિને બનોલતવિનીએ 
છરીએ. 16 આપણત આતતતનિની સતથને એ જ આતતત સતક્ષની આપને છને કદે આપણને દદેવિનિતમાં સમાંતતનિનો 
છરીએ.

રનોતનિનોનિને પત્ર 8:26 વિળરી, પવવિત્ર આતતત પણ આપણનિને સહતય કરદે છને. આપણને ઘણત વનિબર્ગળ 
છરીએ, પરમાંત ક આપણની વનિબર્ગળતતનિને દપર કરવિત પવવિત્ર આતતત આપણનિને તદદ કરદે છને. આપણને 
પ્રતથર્ગનિત કદેવિની રરીતને કરવિની જનોઈએ એ પણ આપણને તનો જાણતત નિથની. પરમાંત ક આપણત વિતની 
પવવિત્ર આતતત પનોતને દદેવિ સતથને વિતત કરદે છને. આપણત તતટદે પવવિત્ર આતતત દદેવિનિને વવિનિવિને છને. 
શબદનો જેનિને વયકત કરરી નિ શકદે એવિની ઊડરી લતરણનીથની પવવિત્ર આતતત (આપણત વિતની) દદેવિ 
સતથને વિતતતર્ગલતપ કરદે છને.

રનોતનિનોનિને પત્ર 15:13 હવિને દદેવિ કદે જેનિત પર તતને આશત રતખનો છનો, તને તતનિને તતતરત વવિશતસનિને 
પ પણર્ગ આનિમાંદ અનિને શતમાંવતથની ભરરી દનો. જેથની કરરીનિને તતને તને પવવિત્ર આતતતનિત સતતર્ગથય દતરત 
ભરપ પર આશતથની છલકતઈ જાઓ.

રનોતનિનોનિને પત્ર 15:19 પરતક્રતનોનિની શકકત અનિને જે તહતનિ વિસત કઓ એતણને જનોઈ છને, અનિને પવવિત્ર 
આતતતનિત સતતર્ગથયનિને લનીધને એતણને દદેવિનિનો આદદેશ તતનયનો છને. યરૂશતલનેતથની તતમાંડરીનિને ઈલલકહરકત 
સકધની બધને ફરરી ફરરીનિને તમેં ચખ્રિસતનિની સ કવિતતતર્ગ સમાંપ પણર્ગ રરીતને પ્રરટ કરરી છને. અનિને આત તતરત 
કતયર્ગનિનો એ ભતર તમેં પહરપ પણર્ગ કયર છને.

1 કહરચિંથનીઓનિને 2:10-13 પરમાંત ક દદેવિને બધની બતબતનો આપણનિને આતતત દતરત દશતર્ગવિની છને. આતતત આ 
બધની બતબતનો જાણને છને.આતતત તનો દદેવિનિતમાં ઊડત રહસયનોનિને પણ જાણને છને. 11 તને આ પ્રતતણને છને:
કનોઈ પણ વયકકત બનીજી વયકકતનિત વવિચતરનો જાણની શકતની નિથની. ફકત તને વયકકતતતમાં રહદેલનો 
આતતત જ તને વવિચતરનો જાણની શકદે છને. દદેવિ સતથને પણ આત જ છને. દદેવિનિત વવિચતરનો કનોઈ જાણની 
શકત કમાં નિથની. ફકત દદેવિનિનો આતતત જ તને વવિચતરનો જાણને છને. 12 જરતનિત આતતતનિને તનો આપણને 
પ્રતપત કરરી શકત નિથની, પરમાંત ક દદેવિ તરફથની પ્રતપત થયનેલત આતતતનિને આપણને તનેળવયનો છને. 
આપણને આ આતતત પ્રતપત કયર છને, તનેથની દદેવિને આપનેલની વિસત કઓનિને આપણને જાણની શકરીએ 
છરીએ. 13 જયતરદે અતને આ વિતતનો કહરીએ છરીએ તયતરદે અતને તનકષયને શનીખવિનેલત શબદનો વિતપરતત
નિથની. અતને આતતતએ શનીખવિનેલત શબદનો વિતપરરીએ છરીએ. અતને આતતતક બતબતનો સતજાવિવિત 
આતતતક શબદનો વિતપરરીએ છરીએ.

1 કહરચિંથનીઓનિને 3:16 તતતરદે જાણવકમાં જનોઈએ કદે તતને પનોતને જ દદેવિનકમાં તમાંહદર છનો. દદેવિનિનો આતતત 



તતતરતતતમાં વનિવિતસ કરદે છને.
1 કહરચિંથનીઓનિને 6:11 ભ પતકતળતતમાં, તતતરતતતમાંનિત કદેટલતએક આવિત હતત. પરમાંત ક તતતરકમાં શ કદદ્ધિકરણ 

કરવિતતતમાં આવરકમાં, અનિને તતનિને પ્રભક ઈસક ચખ્રિસત દતરત અનિને દદેવિનિત આતતત દતરત દદેવિ સતથને 
નયતયની બનિતવિવિતતતમાં આવયત.

1 કહરચિંથનીઓનિને 12:3 તનેથની હકમાં તતનિને કહકમાં છમાં કદે દદેવિનિત આતતતનિની તદદ વિડદે બનોલનિતર વયકકત 
ઈસકનિને શતપપતત્ર કહદેતનો નિથની; અનિને કનોઈ પણ વયકકત પવવિત્ર આતતતનિની તદદ વિરર એત નિ 
કહરી શકદે કદે, “ઈસક જ પ્રભક છને.”

2 કહરચિંથનીઓનિને 3:17 રભક તને આતતત છને. અનિને જયતમાં દદેવિનિનો આતતત છને તયતમાં સવિતમાંત્રતત છને.
2 કહરચિંથનીઓનિને 13:14 પ્રભક ઈસક ચખ્રિસતનિની કમપત, દદેવિનિની પ્રનીવત, અનિને પવવિત્ર આતતતનિની સમાંરત તતનો

સવિર્ગનિની સતથને રહનો.
રલતતનીઓનિને પત્ર 4:6 તતને દદેવિનિત સમાંતતનિ છનો. તનેથની દદેવિને આપણત હૃદયતતમાં પનોતતનિત પકત્રનિનો 

આતતત તનોકલયનો છને, જે “અબબત, બતપ” એત કહરીનિને હતક તતરદે છને.
એફદેસનીઓનિને પત્ર 1:13,14 તતતરરી સતથને પણ આવકમાં જ છને. તતને સતયનકમાં વિચનિ તતતરત તતરણનિની 

સકવિતતતર્ગ સતભળરી. જયતરદે તતને આ સકવિતતતર્ગ સતમાંભળરી તયતરદે તતને ચખ્રિસતતતમાં વવિશતસ કયર. અનિને 
ચખ્રિસત થકરી દદેવિને પવવિત્ર આતતત રૂપને પનોતતનકમાં ચચહનિ તતતરતતતમાં પ્રસથતવપત કરકર્ગ. આત કરવિતનકમાં
દદેવિને વિચનિ આપરકમાં હતકમાં. 14 દદેવિને તનેનિત લનોકનોનિને જે વિચનિ આપરકમાં છને તને પહરપપણર્ગ થશને, તનેનિની 
ખતતરરી તને આ પવવિત્ર આતતત છને. જે લનોકનો દદેવિનિત છને તનેઓનિને આનિત થકરી સમાંપ પણર્ગ મકકકત પ્રતપત
થશને. આ સવિર્ગનિનો ધયનેય દદેવિનિત તહહતતનિને તતટદે સત કવત કરવિતનિનો છને.

એફદેસનીઓનિને પત્ર 2:18 હત, ચખ્રિસત થકરી જ આપણનિને બન્નનેનિને એક આતતત વિડદે બતપનિત સતવનિધયતતમાં
આવિવિતનિનો અવધકતર છને.

એફદેસનીઓનિને પત્ર 4:30 અનિને પવવિત્ર આતતત જેનિને તતને આવધનિ છનો તને દદેવિને આપનેલની સતક્ષની છને, 
તનેથની પવવિત્ર આતતતનિને દક દુઃખની નિ કરશનો. દદેવિને તતનિને એ આતતત દશતર્ગવિવિત આપયનો છને કદે, દદેવિ 
યનોગય સતયને તતતરનો ઉદ્ધિતર કરશને.

1 થનેસસલનોવનિકરીઓનિને 4:8 એ તતટદે જે વયકકત દદેવિનિત ઉપદદેશનિનો અસવિનીકતર કરદે છને તને તતણસનિનો 
અસવિનીકતર કરતનો નિથની, તને દદેવિનિનો અસવિનીકતર કરદે છને. અનિને દદેવિ એ એક છને જે તતનિને તનેનિનો 
પવવિત્ર આતતત પ્રદતનિ કરરી રહનો છને.

1 થનેસસલનોવનિકરીઓનિને 5:19 પવવિત્ર આતતતનકમાં કતયર્ગ કદતવપ અટકતવિશનો નિહહ.



2 થનેસસલનોવનિકરીઓનિને 2:13 ભતઈઓ અનિને બહદેનિનો, પ્રભક તતનિને પ્રનેત કરદે છને. પ્રતરમાંભથની જ દદેવિને 
તતરણ કરવિત તતટદે તતતરરી પસમાંદરની કરદેલ છને. તનેથની અતને હતનેશત તતતરત તતટદે દદેવિનિની સત કવત 
કરરીએ છરીએ. આતતત દતરત તતનિને પવવિત્ર કરવિતથની અનિને સતય વવિશતસ વિડદે તતતરકમાં તતરણ થર કમાં
છને. (1 વપતરનિનો પત્ર 1:2)

વતતસનિમાં પત્ર 3:5,6 તનેનિની સતથને નયતયની થવિત તતટદે આપણને કરદેલત કમતયનોનિને કતરણને તનેણને આપણનિને 
તતયતર્ગ નિથની. પરમાંત ક તનેનિની દયતથની તનેણને આપણનિને પકનિર્જનતનિત સનિતનિથની તનેનિત પવવિત્ર આતતત 
દતરત આપણકમાં નિવિનીનિનીકરણ કરરીનિને દદેવિને આપણનિને તતયતર્ગ છને. 6 આપણત તતરનિતર ઈસક ચખ્રિસત 
દતરત દદેવિને એ પવવિત્ર આતતત આપણત ઉપર પકષકળ રદેડયનો છને.

હહબ પઓનિને પત્ર 2:4 દદેવિને પનોતને પણ આ સતયતતનિને, ચચહ્રનિનો, અદભ પત કમતયનો, જકદત જકદત ચતતકતરનો 
અનિને ભનેટનો વિડદે પ્રતતચણત કરરી છને, અનિને તનેનિની ઈચછત પ્રતતણને પવવિત્ર આતતત તરફથની દતનિ 
તનેળવિનીનિને સતક્ષની આપતનો રહનો છને.

હહબ પઓનિને પત્ર 10:15 આ વવિષને પવવિત્ર આતતત પણ સતક્ષની આપને છને. તને પહદેલત કહદે છને:
1 વપતરનિનો પત્ર 1:2 દદેવિ બતપને ઘણત સતય પહદેલત તનેનિત પવવિત્ર લનોકનો બનિતવિવિત તતનિને પસમાંદ 

કયતર્ગ હતત. તતનિને પવવિત્ર કરવિતનકમાં કતત આતતતનકમાં છને. દદેવિ ઈચછતનો હતનો કદે તતને તનેનિને 
આજતમાંહકત બનિનો. અનિને ઈસક ચખ્રિસતનિત રકત દ્ધિતરત તતને શકદ્ધિ બનિનો. તતતરત પર કમપત અનિને શતમાંવત
પકષકળ થતઓ.

2 વપતરનિનો પત્ર 1:21 નિત! કનોઈ પણ ભવવિષયવિચનિ કદતવપ કનોઈપણ વયકકતનિની સવિનેચછતથની પ્રરટ
થયનેલ નિથની. પરમાંત ક લનોકનો પવવિત્ર આતતતનિની પ્રનેરણતથની દદેવિનિત વિચનિ બનોલયતમાં.

1 યનોહતનિનિનો પત્ર 4:2 એથની તતને દદેવિનિનો આતતત ઓળખની શકનો છનો. આતતત કહદે છને, “હક માં તતનક છમાં કદે 
ઈસક તને ચખ્રિસત છને જે પ મથવિની પર આવયનો અનિને તતનિવિ બનયનો.” તને આતતત દદેવિ તરફથની છને.

1 યનોહતનિનિનો પત્ર 5:7,8 તનેથની તયતમાં ઈસક વવિશને આપણનિને કહદેનિતરત ત્રણ સતક્ષનીઓ છને: 8 કદેત કદે 
સતક્ષની પ પરનિતર ત્રણ છને, એટલને આતતત, પતણની અનિને લનોહરી. આ ત્રણ સતક્ષનીઓ છને.

યહપદતનિનો પત્ર 1:20 પણ વપ્રય વતત્રનો, તતને તતતરકમાં જીવિનિ પવવિત્ર વવિશતસનિત પતયત પર વિધતરદે 
દ્રઢ બનિતવિનો અનિને પવવિત્ર આતતત વિડદે પ્રતથર્ગનિત કરનો.
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