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નનિરરમનિ 15:26 રહહોવસાએ કહહહ, “તમમે લહોકહો તમસાહરસા દદેવનિની રહહોવસાનિની વસાણની ધરસાનિપ પવરક 
સસાહભળશહો, અનિમે તમેનિની નિજરમસાહ જે સસારહહ હહોર તમે કરશહો. અનિમે તમેનિની આજસાઓ મસાહથમે ચઢસાવશહો. 
અનિમે મસાહરસા બધસા કસાન પનિહોનહહ પસાલનિ કરશહો તહો મમેં નમસરરીઓ ઉપર જે રહોરહો મહોકલરસા હતસા 
તમેમસાહનિહો કહોઈ તમસાહરસા ઉપર મહોકલનીશ નિહહ. કસારણ કદે હહ હ રહહોવસા તમસાહરસા રહોરહોનિહો કરનિસાર છહ. 
તમનિમે સસાજા હરનિસાર છહ.”

પહનિનનિર્નિરમ 7:15 રહહોવસા તમસાહરરી બધની બબમસાહરરીઓ લઈ લમેશમે, નમસરમસાહ જે ખરસાબ રહોરહોનિહો તમનિમે
અનહભવ થરહો હતહો, તમેમસાહનિહો કહોઈ એ તમનિમે નિહહ થવસા દદે, પણ તમસાહરસા દહ શમનિહોનિમે એ 
રહોરહોનિહો ભહોર બનિસાવશમે.

રનીતશસાસ 107:20 તમેઓ પહોતસાનહહ વચનિ મહોકલનીનિમે તમેમનિમે સસાજા કરદે છમે, અનિમે તમેણમે તમેઓનિમે 
દહ દરશસામસાહથની ઉરસારસાર છમે.

રનીતશસાસ 146:8 રહહોવસા આંધળસાનિમે દદેખતસાતાઁ કરદે છમે; રહહોવસા ભસારદે બહોજથની દબસારમેલસાઓનિહો બહોજહો 
હલકહો કરદે છમે, કસારણકદે રહહોવસા નરસારની મસાણસનિમે પમેમ કરદે છમે.

રશસારસા 35:5 પરહત હ જરસારદે તમે આવશમે તરસારદે અંધજનિહોનિની આંખહો ઊઘડરી જશમે અનિમે બહદેરસાઓનિસા 
કસાનિ ખ પલની જશમે.

રશસારસા 53:5 પણ તમે તહો આપણમે કરદેલસા અપરસાધહો મસાટદે નવવિંધસારહો હતહો અનિમે આપણસાહ પસાપહો મસાટદે 
કચડસારહો હતહો. એણમે ભહોરવમેલની સજાનિમે કસારણમે આપણમે સ હખશસાહનત ભહોરવનીએ છરીએ અનિમે તમેનિમે 
પડદેલસા ચસાબખસાથની આપણમે સસાજાસમસાહ છરીએ.

રશસારસા 58:8 જહો તમમે આ બસાબતહોનિહો અમલ કરશહો, તહો દદેવ પહોતસાનિહો મહહમસાવહત પકસાશ તમસારસા
પર પસાડશમે; અનિમે તમસારસા ઘસા જલદરી રૂઝસાઇ જશમે; તમસારહો સદસાચસાર તમનિમે આરળ દહોરરી જશમે 
અનિમે રહહોવસાનિહો મહહમસા તમનિમે અનહસરશમે. અનિમે તમસારરી પસાછળ રહહોવસાનિહો મહહમસા પણ 
આવતહો હશમે.

ચનમર્નિરસા 30:17 હસાહ હહ હ તનિમે તસારરી તહદહ રસતની પસાછરી આપનીશ અનિમે તસારસા ઘસાનિમે રૂજાવનીશ, કસારણ કદે 
તસારસા શતહઓ કહદેતસા કદે, ‘નસરહોનિ તહો ખહડદેર બનિની રયહહ છમે, કહોઇનિમે તમેનિની પડરી નિથની.”‘ આ હહહ 
રહહોવસા બહોલહહ છહ.

ચનમર્નિરસા 33:6 “છતસાહ એવહો સમર આવશમે તરસારદે હહ હ તમેનિસા ઘસા રૂઝસાવનીશ અનિમે આરહોગર બકનીસ. હહહ 



તમેનિસા વતનિનીઓનિમે સસાજા કરરી પ પણર શસાહનતનિમે સલસામતનીનિહો અનહભવ કરસાવનીશ.
મસાલસાખની 4:2 “પરહત હ તમમે જેઓ મસારસા નિસામથની ડરરીનિમે ચસાલહો છહો તમેઓનિસા મસાટદે મ હહકતનિહો સ પરર 

ઉદર પસામશમે અનિમે તમેનિસાહ હકરણહો તમસારસા બધસા ઘસા રૂજાવશમે અનિમે તમમે કહોઠસારમસાહથની છૂટદેલસાહ 
વસાહછરડસાનિની જેમ નિસાચતસાકપદતસા નિમે રમેલ કરતસા હશહો. તમમે દહ ષટહોનિમે કચડરી નિસાખશહો.”

મસાથથની 4:23,24 ઈસહ રસાલનીલનિહો બધહોજ પદદેશ ફરર્યો અનિમે લહોકહોનિમે સભસાસથસાનિહોમસાહઉપદદેશ આપરહો
અનિમે આકસાશનિસા રસાજર નવષમેનિની સ હવસાતસારનિહો બહોધ આપરહો. તમેણમે લહોકહોનિસાહ બધસાહજ રહોરહો અનિમે 
બનીમસારરીઓ દપર કરસાર. 24 ઈસહ નવષમેનિસા આ સમસાચસાર આખસા નસહરરસામસાહ ફદેલસાઈ રરસા, આથની 
જેઓ પનીડસાતસા હતસા અનિમે ભ પતવળરમેલસાઓનિમે, તથસા જેઓ વસાઈ અનિમે લકવસાથની પનીડસાતસા હતસા 
તમેઓનિમે તમેનિની પસાસમે લસાવવસામસાહ આવરસાહ; અનિમે ઈસહએ તમે બધસાનિમે સસાજા કરસાર.

મસાથથની 8:16,17 સસાહજ પડરી તરસારદે તમેઓ ઘણસા અશહદ્ધ આતમસા વળરમેલસા લહોકહોનિમે ઈસહનિની પસાસમે 
લસાવરસા, ઈસહએ અશહદ્ધ આતમસાઓનિમે બહસાર કસાઢઢસા. તમેમ જ બધસા જ મસાહદસાઓનિમે પણ સસાજા 
કરસાર. 17 ઈસહએ આ કયહર જેથની રશસારસાએ કહદેલ ભનવષરવસાણની પ પણર થસાર:“તમેણમે આપણસા રહોરહો
લઈ લનીધસા અનિમે તમેણમે આપણસા મહદવસાડ પહોતસાનિસામસાહ સવનીકસારસાર.”

મસાથથની 9:35 ઈસહએ તમે નવસતસારનિસા તમસામ શહદેરહો અનિમે રસામડસાઓમસાહ જઈનિમે રહ પહદ 
સભસાસથસાનિહોમસાહ દદેવનિસા રસાજર નવષમેનિની સ હવસાતસાર આપની. અનિમે જે લહોકહો બધસાજ પકસારનિસા રહોરહો 
અનિમે મસાહદરનીથની પનીડસાતસા હતસા તમેમનિમે સસાજા કરસાર.

મસાથથની 10:1 ઈસહએ તમેનિસા બસાર નશષરહોનિમે બહોલસાવરસા. ઈસહએ તમેઓનિમે અશહદ્ધ આતમસાઓનિમે 
કસાઢવસાનિની તથસા દરદેક જાતનિની મસાહદરની અનિમે બનીમસારરીમસાહથની સસાજા કરવસાનિની શકકત આપની. (મસાકર
3:14,15)

મસાથથની 10:8 મસાહદસા લહોકહોનિમે સસાજા કરહો. મરદેલસાનિમે જીવતસા કરહો. રકતનપત્તનિસા રહોરનીઓનિમે સસાજા કરહો
અનિમે અશહદ્ધ આતમસાઓનિમે કસાઢહો. હહ હ તમનિમે આ સસામરથર નવનિસા મ પલરમે આપહહ છહ. મસાટદે તમમે પણ 
દરદેકનિમે નવનિસા મ પલરમે આપહો.

મસાથથની 11:5 આંધળસા ફરરી દદેખતસાહ થરસા છમે; પસાહરળસા ચસાલતસા થરસા છમે; રકતનપનત્તરસા સસાજા થઈ 
રરસા છમે; બહદેરસા સસાહભળતસા થરસા છમે; અનિમે મરણ પસામમેલસા જીવનિમસાહ ફરરી બમેઠસા થરસા છમે. આ 
સહવસાતસાર રરરીબ લહોકહોનિમે જણસાવવસામસાહ આવની છમે.

મસાથથની 12:15 ફરહોશનીઓ શહહ કરવસાનિસા છમે, તમેનિની ઈસહનિમે જાણ થઈ. તમેથની ઈસહ તમે જગરસા છહોડરી 
ચસાલરહો રરહો. ઘણસા લહોકહો તમેનિની પસાછળ રરસા. ઈસહએ બધસા જ બબમસાર લહોકહોનિમે સસાજા કરસાર.

મસાથથની 15:30 લહોકહોનિસાહ ટહોળમેટહોળસાહ તરસાહ આવરસાહ લહરડસા, આંધળસા, ટહડસાહઓનિમે, મ પહરસા અનિમે બનીજા 



ઘણસા મસાહદસા લહોકહોનિમે ઈસહનિસા પર આરળ લસાવનીનિમે તમેમનિમે મ પકસાહ અનિમે તમેણમે તમે બધસાનિમે સસાજા 
કરસાર.

મસાથથની 17:20 ઈસહએ ઉત્તર આપરહો, “તમમે નિ કરરી શકસા કસારણ કદે, તમસારહો નવશસાસ અલપ છમે. હહ હ 
તમનિમે સતર કહહહ છહ કદે જહો તમસારહો નવશસાસ રસાઈનિસા દસાણસા જેટલહો પણ હશમે તહો પછરી તમમે 
પવરતનિમે પણ કહરી શકશહો કદે, ‘ત હહ અહરીથની ખસનીનિમે પમેલની જગરસાએ જા અનિમે તમે જશમે, તમસારસા 
મસાટદે કશહહ જ અશક હશમે નિહહ.’

મસાકર 1:34 ઈસહએ ઘણસા લહોકહો જેઓ જહદસા જહદસા રહોરથની પનીડસાતસા હતસા તમે બધસાનિમે સસાજા કરસાર. 
ઈસહએ ઘણસાહ ભ પતહોનિમે કસાઢઢસાહ. પણ ઈસહએ ભ પતહોનિમે બહોલવસા દરીધસાહ નિહહ, કસારણ કદે ભ પતહો જાણતસા 
હતસા કદે તમે કહોણ હતહો.

મસાકર 3:10 ઈસહએ ઘણસા લહોકહોનિમે સસાજાહ કરસાર. તમેથની બધસા જ મસાહદસા લહોકહો તમેનિહો સપશર કરવસા તમેનિસા 
તરફ ધકદેલસાતસા હતસા.

મસાકર 6:5,6 ઈસહએ તમે રસામમસાહ વધસારદે પરસાક્રમની કસામ કરસાર નિહહ. તમેણમે જે પરસાક્રમહો કરસાર તમે તહો 
મસાત્ર કદેટલસાક બનીમસાર લહોકહો પર તમેનિહો હસાથ મ પકરી સસાજાહ કરસાર હતસાહ. 6 ઈસહનિમે ઘણહહ આશ્ચરર થયહહ
હત હહ કસારણ કદે પમેલસા લહોકહોનિમે નવશસાસ નિ હતહો. પછરી ઈસહએ તમે પદદેશનિસા બનીજા રસામહોમસાહ જઇનિમે 
ઉપદદેશ આપરહો.

મસાકર 6:13 તમે નશષરહોએ ઘણસાહ ભ પતહોનિમે લહોકહોમસાહથની કસાઢઢસાહ અનિમે તમેમણમે ઘણસાહ મસાહદસા લહોકહોનિમે ઓબલવ
તમેલ ચહોળરી સસાજાહ કરસાર.

મસાકર 6:55,56 આખસા પદદેશમસાહ દહોડરી જઇનિમે લહોકહોનિમે જણસાવયહહ કદે ઈસહ તરસાહ છમે. લહોકહો મસાહદસા 
મસાણસહોનિમે ખસાટલસામસાહ લસાવરસા. 56 ઈસહ તમે પદદેશનિસા આસપસાસનિસાહ રસામહો, શહદેરહો અનિમે ખમેતરહોમસાહ
રરહો અનિમે દરદેક જગરસાએ ઈસહ રરહો. તરસાહ તમે લહોકહો બબમસાર લહોકહોનિમે બજારનિસા સથળહોએ 
લસાવરસા. તમેઓ ઈસહનિમે તમેનિસાહ ઝભભસાનિની કરીનિસારનિમે પણ સપશર કરવસા દદેવસા મસાટદે નવનિહતની કરરી. અનિમે
બધસા લહોકહોએ જેમણમે સપશર કરર્યો તમે સવર સસાજાહ થઈ રરસા.

મસાકર 8:23-25 તમેથની ઈસહએ તમે આંધળસા મસાણસનિહો હસાથ પકડડહો અનિમે તમેનિમે રસામનિની બહસાર દહોરરી 
રરસા. પછરી ઈસહ તમે મસાણસનિની આંખહો પર થ પહકહો. ઈસહએ તમેનિસા હસાથ આંધળસા મસાણસ પર 
મ પકસા અનિમે તમેનિમે કહહહ, ‘હવમે ત હહ જહોઈ શકદે છમે?’ 24 આંધળસા મસાણસમે ઊંચહ જહોયહહ અનિમે કહહહ, ‘હસા, 
હહ હ લહોકહોનિમે જહોઈ શકહ હ છહ. તમેઓ આજહબસાજહ ચસાલતસા વ વકહો જેવસા દદેખસાર છમે.’ 25 ફરરીથની ઈસહએ 
તમેનિહો હસાથ આંધળસા મસાણસનિની આંખહો પર મ પકહો. પછરી તમે મસાણસમે તમેનિની આંખહો પહહોળરી કરરીનિમે 



ખહોલની. તમેનિની આંખહો સસાજી થઈ રઈ, અનિમે તમે દરદેક વસત હ સપષટતસાપ પવરક જહોઈ શકતહો હતહો.
મસાકર 9:29 ઈસહએ ઉત્તર આપરહો, ‘આ પકસારનિસા આતમસાનિમે ફકત પસાથરનિસાનિસા ઉપરહોર દ્ધસારસા જ 

બહસાર કસાઢરી શકસાર છમે.’
મસાકર 16:17,18 અનિમે જે લહોકહો નવશસાસ કરદે છમે તમેઓ સસાબબતની તરરીકદે આવસા પકસારનિસા ચમતકસારહો 

કરવસા સમથર થશમે. તમેઓ લહોકહોમસાહથની અશહદ્ધ આતમસાઓનિમે બહસાર કસાઢવસા મસારસા નિસામનિહો 
ઉપરહોર કરશમે. તમેઓ કદરી શનીખરસા નિથની તમેવની ભસાષસાઓમસાહ બહોલશમે. 18 ઈજા પસામરસા વરર 
તમેઓ સપર્યોનિમે તમેમનિસા હસાથમસાહ પકડશમે. ઇજા વરર નવષપસાનિ કરશમે. તમેઓ બબમસાર લહોકહો પર 
હસાથ મ પકશમે અનિમે બબમસાર લહોકહો સસાજા થશમે.”

લ પક 4:18 “પભહનિહો આતમસા મસારસામસાહ સમસારમેલહો છમે. પભહએ જે લહોકહો પસાસમે કશહહ નિથની એવસા લહોકહોનિમે 
સહવસાતસાર આપવસા, કદેદરીઓનિમે તમેમનિની મહકકત જાહદેર કરવસા, આંધળસાઓનિમે દષષટ આપવસા જેથની 
તમેઓ ફરરીથની જહોઈ શકદે તથસા કચડસારમેલસા લહોકહોનિમે મ હકત કરવસા મસારહો અબભષમેક કરર્યો છમે.

લ પક 4:40 સહધરસાકસાળમે ઘણસા લહોકહો તમેઓનિસા મસાહદસા નમત્રહોનિમે લઈનિમે ઈસહ પસાસમે આવરસા. તમે બધસા 
નવનવધ પકસારનિસા રહોરનીઓ હતસા. ઈસહએ દરદેક મસાહદસા મસાણસનિસા મસાથમે હસાથ મ પકહો અનિમે તમે 
સવરનિમે સસાજા કરસાર.

લ પક 5:15 પરહત હ ઈસહનિસા આ સમસાચસાર તહો વધહ નિમે વધહ પસરવસા લસાગરસા. ઘણસા લહોકહોનિસા ટહોળમેટહોળસા
ઈસહનિમે સસાહભળવસા તથસા પહોતસાનિસા રહોરમસાહથની મહકત થવસા આવવસા લસાગરસા.

લ પક 5:17-25 એક વખત ઈસહ ઉપદદેશ આપતહો હતહો તરસારદે કદેટલસાક ફરહોશનીઓ અનિમે 
નનિરમહોપદદેશકહો તરસાહ આવનીનિમે બમેઠસા. તમે બધસા રસાલનીલ, રહપહદરસા અનિમે રરૂશસાલમેમનિસા હતસા. ઈસહ
પસાસમે રહોરનીઓનિમે સસાજા કરવસા પભહનહહ પરસાક્રમ હતહહ. 18 કદેટલસાએક મસાણસહો એક પકઘસાતની 
મસાણસનિમે ખસાટલસામસાહ ઊંચકરીનિમે લસાવરસાહ હતસા. તમે મસાણસહોએ ઈસહનિની આરળ તમેનિમે લસાવવસા અનિમે 
નિનીચમે મ પકવસા પરતનિ કરસાર. 19 પણ તરસાહ લહોકહોનિની ભનીડ એટલની બધની હતની કદે તમેઓ તમેનિની પસાસમે 
જવસાનિહો મસારર કરરી શકસા નિહહ. આખરદે તમેઓ છસાપરસા પર ચઢરી રરસા અનિમે છત પરનહહ છસાપરહહ 
ખસમેડરીનિમે પથસારરી સસાથમે જ પકઘસાતનીનિમે ઈસહનિની આરળ વચચમે ઉતસારર્યો. 20 તમેઓનિહો નવશસાસ 
જહોઈનિમે ઈસહએ પકઘસાતની રહોરનીનિમે કહહહ, “નમત્ર, તસારસા પસાપહો મસાફ કરવસામસાહ આવરસા છમે. 21 
ફરહોશનીઓ અનિમે શસાસનીઓ પણ અંદરહો અંદર નવચસાર કરવસા લસાગરસા અનિમે કહદેવસા લસાગરસા, “આ 
મસાણસ કહોણ છમે? આ તમે દદેવનહહ અપમસાનિ કહદેવસાર! પસાપમસાહથની મસાફરી આપવસાનહહ કસામ દદેવનિસા 
નસવસાર બનીજહ હ કહોણ કરરી શકદે?” 22 પરહત હ ઈસહનિમે ખબર પડરી રઇ કદે તમેઓ શહહ નવચસારતસા હતસા, 



તમેણમે કહહહ, “તમસારસા મનિમસાહ આવસા નવચસારહો કદેમ આવમે છમે?” 23/24 તસારસા પસાપહો મસાફ થરસા છમે 
એમ કહદેવ હહ અથવસા ચસાલ ઊભહો થસા અનિમે તસારરી પથસારરી લઈનિમે ચસાલતહો થસા. એ બમેમસાહ કયહહ 
સરળ છમે, તમેનિહો નવચસાર કરહો. પરહત હ તમનિમે ખસાતરરી થસાર તમે મસાટદે હહ હ સસાબબત કરરી બતસાવનીશ કદે 
પ વથવની પર મસાણસનિસા દરીકરસાનિમે પસાપમસાહથની મસાફરી આપવસાનિહો અનધકસાર છમે. તમેથની ઈસહએ 
પકઘસાતની મસાણસનિમે કહહહ, “હહ હ તનિમે આજસા કરહહ છહ ઊઠ! અનિમે તસારરી પથસારરી ઊચકરીનિમે ઘમેર 
ચસાલરહો જા!” 25 પછરી તરત જ તમે મસાણસ બધસા લહોકહોનિની હસાજરરીમસાહ ઊભસા થરહો. તમે જે 
પથસારરીમસાહ સ પતહો હતહો તમે ઉપસાડરીનિમે દદેવનિની સત હનત કરતહો કરતહો પહોતસાનિમે ઘમેર ચસાલરહો રરહો.

લ પક 6:17-19 ઈસહ અનિમે પમેહરતહો પહસાડ પરથની નિનીચમે ઉતરસારનિમે ઈસહ સપસાટ મમેદસાનિમસાહ આવનીનિમે 
ઊભહો રહહો. તરસાહ મહોટસા સમ પહમસાહ તમેનિસા નશષરહો હતસા. અનિમે સમગ્ર રહપહદરસામસાહનિસા તથસા 
રરૂશસાલમેમનિસા અનિમે ત પર તથસા નસદહોનિનિસા સમહદ્ધહકનિસારસાનિસા ઘણસા લહોકહો મહોટસા સમ પહમસાહ હતસા. 18 
જેઓ ભમેરસા થરસા હતસા તમે તમેનિહો ઉપદદેશ સસાહભળવસા તથસા તમેઓનિસા રહોરહોમસાહથની સસાજા થવસા મસાટદે
આવરસા હતસા. તમે લહોકહો અશહદ્ધ આતમસાઓથની પનીડસાતસા હતસા. ઈસહએ તમે બધસા લહોકહોનિમે સસાજા 
કરસાર. 19 બધસાજ લહોકહો ઈસહનિમે સપશર કરવસા કહોનશશ કરતસાહ હતસા, કસારણ કદે તમેનિસામસાહથની જે 
પરસાક્રમ નિનીકળરી રહહ હત હ તમેનિસાથની દરદેક સસાજા થરસા હતસા!

લ પક 7:21,22 તમે સમર દરમરસાનિ, ઈસહએ ઘણસા લહોકહોનિમે મસાહદરનીમસાહથની, રહોરહોમસાહથની અનિમે ભ પહડસા 
આતમસાઓથની પનીડસાતસાઓનિમે સસાજા કરસાર. ઈસહએ ઘણસા આંધળસાઓનિમે સસાજા કરસાર જેથની તમેઓ 
ફરરીથની દદેખતસા થઈ શકદે. 22 પછરી ઈસહએ રહોહસાનિનિસા નશષરહોનિમે કહહહ, “જાઓ અનિમે તમમે અહહીં જે 
જહોયહહ છમે અનિમે સસાહભળયહહ છમે તમે રહોહસાનિનિમે કહરી સહભળસાવહો. આંધળસા લહોકહો સસાજા થરસા છમે અનિમે 
જહોઈ શકદે છમે. લ પલસાહ સસાજા થરસા છમે અનિમે ચસાલની શકદે છમે. રકતનપનત્તઓનિમે સસાજા કરવસામસાહ આવમે 
છમે, બહદેરસાઓનિમે સસાજા કરસાર છમે અનિમે તમેઓ સસાહભળરી શકદે છમે. મ વત લહોકહોનિમે સજીવનિ કરવસામસાહ 
આવરસા છમે. અનિમે રરરીબ લહોકહોનિમે દદેવનિસા રસાજરનિની સ હવસાતસાર પસાપત થસાર છમે.

લ પક 8:2 તમેનિની સસાથમે કદેટલનીએક સનીઓ પણ હતની. ઈસહએ તમે સનીઓનિમે ભ પહડસા આતમસાઓનિસા 
બહધનિમસાહથની મહકત કરરીનિમે તમેઓનિમે મસાહદરનીમસાહથની સસાજી કરરી હતની. તમે સનીઓમસાહનિની એકનહહ નિસામ 
મહરરમ હત હહ, તમે મગદલસા રસામનિની હતની. જેનિસામસાહથની સસાત ભ પત નિનીકળરસાહ હતસાહ.

લ પક 9:2 તમેણમે તમેઓનિમે દદેવનિસા રસાજર નવષમે કહદેવસા તથસા મસાહદસાઓનિમે સસાજા કરવસા મહોકલરસા.
લ પક 9:11 પણ લહોકહોનિમે ખબર પડરી કદે ઈસહ કસાહ રરહો છમે. તમેઓ તમેનિની પસાછળ રરસા. ઈસહએ 

તમેઓનિમે આવકસારસાર અનિમે દદેવનિસા રસાજર સહબહધની વસાત કરરી. તમેણમે જે મસાહદસા લહોકહો હતસા તમેઓનિમે 



સસાજા કરસાર.
લ પક 13:12 જરસારદે ઈસહએ તમેનિમે જહોઈ, તમેનિમે બહોલસાવની; બસાઇ, તસારહો મહદવસાડ તસારરી પસાસમેથની દપર 

જતહો રહહો છમે!
લ પક 13:32 ઈસહએ તમેઓનિમે કહહહ, “જાઓ, જઇનિમે તમે નશરસાળવસાનિમે કહહો આજે અનિમે આવતનીકસાલમે હહ હ 

લહોકહોમસાહથની અશહદ્ધ આતમસા બહસાર કસાઢહ હ છહ અનિમે સસાજા કરવસાન હહ મસારહહ કસામ પ પરહહ કરરી રહહો છહ. 
પછરી બનીજે હદવસમે કસામ પ પરહહ થઈ જશમે.

રહોહસાનિ 5:8,14 પછરી ઈસહએ કહહહ, “ઊભહો થસા! તસારરી પથસારરી ઉપસાડ અનિમે ચસાલ.” 14 પસાછળથની 
ઈસહ મહહદરમસાહ તમે મસાણસનિમે મળરહો. ઈસહએ તમેનિમે કહહહ, “જહો, ત હહ હવમે સસાજહો થરહો છમે હવમેથની પસાપ 
નિ કર. કદસાચ તસારહહ કહઈક વધસારદે ખરસાબ થસાર!”

રહોહસાનિ 14:12 હહહ તમનિમે સતર કહહહ છહ, જે વરકકત મસારસામસાહ નવશસાસ કરદે છમે તમે મમેં જે કસામહો કરસાર છમે 
તમેવસાહ જ કરશમે. હસા! તમે મમેં કરસાર છમે તમેનિસાહ કરતસાહ વધસારદે મહસાનિ કસામહો પણ કરશમે. શસા મસાટદે? 
કસારણ કદે હહ હ નપતસા પસાસમે જાઉં છહ.

પમેહરતહોનિસાહ ક્રતરહો 3:6 પણ નપતરદે કહહહ, “મસારરી પસાસમે સહોનહહ કદે ચસાહદરી કહઈ નિથની. પણ મસારરી પસાસમે 
તનિમે આપની શકસાર તમેવ હહ બનીજહ હ કહઈક છમે: ઈસહ બખ્રિસત નિસાઝસારરીનિસા નિસામથની ઊભહો થસા અનિમે ચસાલ!”

પમેહરતહોનિસાહ ક્રતરહો 5:15,16 તમેથની લહોકહો તમેઓનિસા મસાહદસાઓનિમે શમેરરીઓમસાહ લસાવવસા લસાગરસાહ. લહોકહોએ 
સસાહભળયહહ કદે નપતર બસાજહમસાહ આવની રહહો છમે.તમેથની લહોકહોએ તમેઓનિસા મસાહદસા મસાણસહોનિમે 
પથસારરીઓમસાહ તથસા ખસાટલસાઓમસાહ સ હવસાડડસા. તમેઓએ નવચસાયહર કદે જહો મસાહદસા લહોકહો નિજીકમસાહ હહોર
તહો નપતરનિસા પડછસારસાનિહો તમેઓનિમે સપશર થસાર તહો, તમેઓનિમે સસાજા થવસા મસાટદે પ પરત હહ છમે. 16 
રરૂશસાલમેમનિની આજહબસાજહ બધસા શહદેરહોમસાહથની લહોકહો આવરસા. તમેઓ તમેઓનિસા મસાહદસા લહોકહોનિમે અનિમે 
જે લહોકહો અશહદ્ધ આતમસાથની પનીડસાતસા હતસા તમે સસૌનિમે લસાવરસા. તમેઓમસાહનિસા બધસાનિમે સસાજા કરવસામસાહ 
આવરસા હતસા.

પમેહરતહોનિસાહ ક્રતરહો 10:38 તમમે નિસાસરદેથનિસા ઈસહ નવષમે જાણહો છહો. દદેવમે તમેનિમે પનવત્ર આતમસા અનિમે 
સસામરથરથની અબભનષકત કરરીનિમે બખ્રિસત બનિસાવરહો. ઈસહ લહોકહોનહહ સસારહહ કરવસા બધમે જ રરહો. ઈસહએ
શમેતસાનિથની પનીડસાતસા લહોકહોનિમે સસાજા કરસાર. આ દશસારવમે છમે કદે ઈસહ સસાથમે દદેવ હતહો.

પમેહરતહોનિસાહ ક્રતરહો 19:11,12 દદેવમે પસાઉલનિસા હસાથમે કદેટલસાક ખસાસ ચમતકસારહો કરસાવરસા. 12 કદેટલસાએક 
લહોકહો પસાઉલમે વસાપરદેલસા હસાથરૂમસાલહો તથસા લ પરડસા લઈ જતસા. લહોકહો મસાહદસા લહોકહો પર આ 
વસત હઓ મ પકતસા. જરસારદે તમેઓએ આ કયહર, તરસારદે મસાહદસા લહોકહો સસાજા થઈ રરસા અનિમે શમેતસાનિનિહો 



અશહદ્ધ આતમસા તમેઓનિમે છહોડરી દદેતહો.
રહોમનિહોનિમે પત્ર 8:26 વળરી, પનવત્ર આતમસા પણ આપણનિમે સહસાર કરદે છમે. આપણમે ઘણસા નનિબરળ 

છરીએ, પરહત હ આપણની નનિબરળતસાનિમે દપર કરવસા પનવત્ર આતમસા આપણનિમે મદદ કરદે છમે. આપણમે 
પસાથરનિસા કદેવની રરીતમે કરવની જહોઈએ એ પણ આપણમે તહો જાણતસા નિથની. પરહત હ આપણસા વતની 
પનવત્ર આતમસા પહોતમે દદેવ સસાથમે વસાત કરદે છમે. આપણસા મસાટદે પનવત્ર આતમસા દદેવનિમે નવનિવમે છમે. 
શબદહો જેનિમે વરકત કરરી નિ શકદે એવની ઊડરી લસારણનીથની પનવત્ર આતમસા (આપણસા વતની) દદેવ 
સસાથમે વસાતસારલસાપ કરદે છમે.

1 કહરવિંથનીઓનિમે 12:9 આ જ આતમસા એક વરકકતનિમે નવશસાસ પદસાનિ કરદે છમે. અનિમે તમે જ આતમસા 
બનીજી વરકકતનિમે સસાજાહ કરવસાનહહ દસાનિ પદસાનિ કરદે છમે.

1 કહરવિંથનીઓનિમે 12:28 અનિમે મહડળરીમસાહ દદેવમે પમેહરતહોનિમે પથમ સથસાનિ, પબહોધકહોનિમે દદ્વિતનીર સથસાનિ અનિમે
ત વતનીર સથસાનિ ઉપદદેશકનિમે આપમેલહહ છમે. પછરી દદેવમે જે લહોકહો ચમતકસારહો કરદે છમે તમેઓનિમે મસાટદે પણ 
એક સથસાનિ નનિનશ્ચત કયહર છમે. અનિમે તમે જ રરીતમે જે લહોકહોનિની પસાસમે રહોરનીઓનિમે સસાજા કરવસાનિની 
કમતસા છમે, જે લહોકહો અનરનિમે મદદરહહપ થસાર છમે, જે લહોકહોમસાહ અગ્રમેસરનિહો ગહણ છમે અનિમે જે લહોકહો
નવનવધ ભસાષસાઓ બહોલમે છમે તમેઓનિમે મસાટદે પણ દદેવમે કહોઈ એક સથસાનિ નનિનશ્ચત કયહર છમે.

હફબલપપનીઓનિમે પત્ર 2:27 તમે મસાહદહો હતહો અનિમે મરણનિની નિજીક હતહો. પરહત હ દદેવમે તમેનિમે અનિમે મનિમે 
મદદ કરરી, કદે જેથની મનિમે વધહ શહોકનહહ કસારણ નિ મળમે.

રસાકપબનિહો 5:14 જહો તમસારસામસાહન હહ કહોઈ મસાહદહ  પડદે તહો, તમેણમે મહડળરીનિસા વડરીલહોનિમે બહોલસાવવસા જહોઈએ. 
વડરીલહોએ પભહનિસા નિસામમે તમેનિમે તમેલ ચહોળરીનિમે તમેનિમે મસાટદે પસાથરનિસા કરવની જહોઈએ.

1 નપતરનિહો પત્ર 2:24 વધસતહભ પર બખ્રિસતમે તમેનિસા શરરીરમસા આપણસાહ પસાપ લનીધસા. તમેણમે આમ કયહર 
કદે જેથની આપણમે પસાપની જીવનિ જીવવસાનહ છહોડરી જે રથસારથ છમે તમેનિમે મસાટદે જીવનીએ. તમેનિસા 
ઘસાઓથની તમમે સસાજા થરસાહ.

3 રહોહસાનિનિહો પત્ર 1:2 મસારસા નપર નમત્ર, હહહ જાણહહ છહ તસારહો આતમસા કહશળ છમે. તમેથની હહહ પસાથરનિસા કરહહ 
છહ કદે ત હહ બધની રરીતમે કહશળ રહદે. અનિમે હહ પસાથરનિસા કરહહ છહ કદે ત હહ તહદહ રસત રહદે.
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