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મબાથથથ્થી 11:28-30 “તમબારબામબામાંનબા જે થબાકકી ગયબા છછે અનછે ભબારરે બસોજ વહન કરકી રહબા છછે તછેઓ 
મબારકી પબાસછે આવસો. અનછે હહ માં તમનછે વવસબામસો આપથ્થીશ. 29 તમછે મબારસો બસોજ ઉઠબાવસો અનછે મબારકી 
પબાસછેથથ્થી શથ્થીખસો. કબારણ હહમાં દકીન અનછે નમ્ર છમાં તછેથથ્થી તમબારબા જીવમબામાં વવસબામસો પબામશસો. 30 મબારહમાં 
જે કબાયર્ય તમનછે સવથ્થીકબારવબા કહહમાં છમાં તછે સહરેલહમાં છછે અનછે તમબારબા પર જે બસોજ મમકહ છમાં તછે 
ઊંચકવબામબામાં હલકસો છછે.”

ઊતપવત 2:7 તયબારરે યહસોવબા દરેવછે ભ મવમ પરથથ્થી મબામાંટકી લથ્થીધથ્થી અનછે મનહષયનહમાં સર્જન કરહર. અનછે તછેનબા 
નસકસોરબામબામાં પબાણ ફમાંૂમકયસો તછેથથ્થી મનહષયમબામાં જીવ આવયસો.

ઊતપવત 34:2,3,8 તછે પદરેશનબા રબાજા હહવવથ્થી હમસોરનબા પ હત્ર શખછેમછે તછેનછે જસોઈ એટલછે તછેણછે તછેનછે 
પકડકી અનછે તછેનબા પર બળબાતકબાર કયર્યો અનછે તછેનથ્થી આબરૂ લથ્થીધથ્થી. 3 પણ શખછેમ દકીનબાહનછે પછેમ 
કરવબા લબાગયસો અનછે તછેનથ્થી સબાથછે લગન કરવબાનથ્થી ઈચછબા પગટ કરતસો. 8 પરમાંત હ હમસોરરે તછેમનછે 
કહહમાં, “મબામાંરસો પહત્ર શખછેમ તમબામાંરકી પહત્રથ્થી દકીનબાહનછે ખ મબ ચબાહરે છછે, કકપબા કરકીનછે તછેનછે તછેણથ્થીનથ્થી સબાથછે 
પરણવબા દસો.

ગણનબા 21:4 ઇસબાએલથ્થીઓ હસોર પવર્યત પબાછબા ફયબાર્ય, તયબામાંથથ્થી તછેઓ દકક્ષિણ તરફ રબાતબા સમહદ્રનછે 
રસતછે થઈનછે અદસોમ દરેશ ફરતબામાં આગળ ગયબા; હવછે લસોકસોનથ્થી ધથ્થીરજ ખ મટકી ગઈ હતથ્થી.

પહનવનર્નિયમ 4:29 “જસો તમછે યહસોવબા તમબામાંરબા દરેવ મબામાંટરે આ બથ્થીજી ભ મવમઓમબામાં શસોધખસોળ કરશસો તસો 
તમનછે તછે મળકી જશછે. પણ તમબામાંરરે શસોધ પ મણર્ય હૃદય પ મવર્યક કરવથ્થી પડશછે.

નયબાયબાધથ્થીશસો 16:16 દલથ્થીલબાહ દરરસોજ તછેનછે આ સવબાલ પ મછતથ્થી અનછે દબબાણ કરતથ્થી એટલછે આખરરે
થબાકકીનછે તછેણછે તછેનછે કબામાંથથ્થી શકકત મળછે છછે, તછે સબાચહમાં રહસય જણબાવથ્થી દકીધહમાં.

1 શમહએલ 18:1 દબાઉદનથ્થી અનછે શબાઉલનથ્થી વબાતચથ્થીત પ મરકી થઈ, શબાઉલનબા પહત્ર યસોનબાથબાન 
દબાઉદનસો વમત્ર બનયસો, અનછે તછેનછે પસોતબાનબા પબાણનથ્થી જેમ પછેમ કરવબા લબાગયસો.

1 રબાજઓ 1:29/30 રબાજા દબાઉદરે કહહમાં કરે, “મમેં ઇસબાએલનબા દરેવ યહસોવબાનછે નબામછે પવતજબા કરકી હતથ્થી, 
તબારસો પહત્ર સહલછેમબામાંન મબામાંરબા પછકી રબાજા થશછે અનછે મબામાંરકી રબાજગબાદકી પર બછેસશછે. મબામાંરબા બધબા 
સમાંકટસોમબામાંથથ્થી મનછે યહસોવબાએ ઉગબાયર્યો છછે. હહ માં યહસોવબાનબા સસોગમાંદ ખબાઉં છમાં કરે આજે હહમાં મબામાંરહમાં વચન 
પબાળકીશ.”

2 રબાજઓ 4:27 તછે ટરેકરકી પર દરેવભકત એકલશબાનબા પગમબામાં પડકી, તછેનછે દમર કરવબા ગછેહઝથ્થીન 



આગળ આવયસો પણ એકલશબાએ કહહમાં, “એ છસો રહરેતથ્થી, એનબા મબામાંથછે ભબારરે દહ :ખ છછે, અનછે 
યહસોવબાએ એ વબાત મબામાંરબાથથ્થી છપબાવથ્થી છછે, મનછે કહહમાં નથથ્થી.”

અર મબ 7:11 મનછે મબારસો ઊભરસો ઠબાલવવબા દસો, મબારસો આતમબા સમાંકટમબામાં છછે તછેથથ્થી હહમાં શબામાંત રહકીશ નહહ.
હહમાં બસોલથ્થીશ; મબારબા આતમબાનથ્થી વછેદનબાનછે કબારણછે હહ માં મબારહમાં દહ :ખ રડકીશ.

અર મબ 14:22 તછે મબાત્ર પસોતબાનબા દરેહનહમાં દહ :ખ અનહભવથ્થી શકરે છછે અનછે મસોટરેથથ્થી પસોતબાનબા મબાટરે રડરે 
છછે.”

અર મબ 19:2 “તમછે કબામાં સ હધથ્થી મનછે આવસો ત્રબાસ આપયબા કરશસો? અનછે મહરેણબામાં મબારકીનછે મનછે કચડડબા
કરશસો?

અર મબ 27:2 “દરેવછે મબારસો નયબાયનસો હક છકીનવથ્થી લથ્થીધસો છછે, સવર્યસમથર્ય દરેવછે મબારબા જીવનનછે દહ :ખથ્થી 
બનબાવથ્થી દકીધહમાં છછે, તછેમનબા નબામનબા સમ ખબાઇનછે કહહમાં છમાં;

અર મબ 30:25 શહમાં દહ :ખથ્થી મબાનવથ્થીઓ મબાટરે મમેં આંસહ સબાયબાર્ય નથથ્થી? દકીનદહ :કખયબાઓ મબાટરે મબારહમાં હૃદય 
શહમાં રડકી ઊઠરહમાં નથથ્થી?

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 6:3,4 હહમાં ઘણસો ભયભથ્થીત છમાં; મબારહમાં મન ભય અનછે અવત વયથબાથથ્થી ભરબાઇ ગર હમાં છછે. હરે 
યહસોવબા, મનછે મદદ કરવબામબામાં કબામાં સ હધથ્થી વવલમાંબ કરશસો? 4 હરે યહસોવબા, પબાછબા આવસો, મબારસો 
જીવ બચબાવસો. કકપબા કરકી દયબા દબાખવથ્થી મનછે મરણથથ્થી બચબાવસો.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 7:1,2 હરે યહસોવબા મબારબા દરેવ, હહમાં તમબારસો વવશબાસ કરહમાં છમાં. મબારકી પબાછળ પડરેલબા શતહઓથથ્થી
તમછે મબારકી રક્ષિબા કરસો નછે મનછે બચબાવસો. 2 રખછેનછે વસસિંહનથ્થી જેમ તછે મનછે ચથ્થીરકીનછે ફબાડકી નબાખછે, મનછે
છસોડબાવનબાર કસોઇ નબા હસોય, એવહમાં થવબા દરેશસો નહહ.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 17:13 હરે યહસોવબા, તમછે ઉઠસો, આવસો અનછે શતહઓનથ્થી સબામછે થબાઓ, તછેઓનછે પબાડકી નબાખથ્થી 
પરબાજીત કરકી દસો અનછે તમબારકી તરવબાર વડરે મનછે દહ ષટસોથથ્થી બચબાવસો.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 23:3 તછે મનછે નવહમાં સબામર્યથય નછે તબાજગથ્થી આપછે છછે. તછેમનબામાં નબામનસો મહહમબા વધછે તછે મબાટરે
તછે મનછે નયબાયથ્થીપણબાનછે મબાગછેરર્ ચલબાવછે છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 25:20 મબારહમાં રક્ષિણ કરસો અનછે મબારસો જીવ બચબાવસો. મબારકી લબાજ જવબા દરેતબા નહહ, કબારણ 
હહમાં તમબારસો વવશબાસ કરહમાં છમાં.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 33:19 તછે તછેઓનબા જીવનછે મ કતરહથથ્થી બચબાવછે છછે, અનછે દહ કબાળ સમયછે તછેઓનછે જીવતબાતાઁ 
રબાખછે છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 34:22 યહસોવબા પસોતબાનબા સછેવકસોનબા પબાણસોનસો ઉદબાર કરરે છછે; યહસોવબામબામાં ભરસોસસો 



રબાખનબારબાઓમબામાંથથ્થી કસોઇ દસોવષિત ઠરશછે નહહ.
ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 35:12,13 તછેઓ ઉપકબારનછે બદલછે અપકબાર કરરે છછે, તછેઓ મબારબા આતમબાનછે રડબાવછે છછે 

અનછે દહ :ખથ્થી કરરે છછે. 13 તછેઓ જયબારરે કબમબાર હતબા તયબારરે મમેં ઉપવબાસ કરકીનછે કમાંતબાનનબા વસસો 
પહરેરકીનછે મબારકી હદલગથ્થીરકી બતબાવથ્થી હતથ્થી. તછેમનબામાં મબાટરે પબાથર્યનબા કરવબાથથ્થી મનછે જે મળરહમાં તછે શહમાં 
આ છછે?

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 41:4 મમેં પબાથર્યનબા કરકી, “હરે યહસોવબા, મબારબા પર દયબા રબાખસો અનછે મનછે મબારકી મબામાંદગથ્થીમબામાંથથ્થી
સબાજસોૂછે કરસો, કબારણકરે મમેં કબ મલબાત કરકી હતથ્થી કરે મમેં તમબારકી વવરહદ પબાપ કયબાર્ય છછે.”

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 42:5,11 હરે મબારબા આતમબા, ત હમાં ઉદબાસ કરેમ થયસો છછે? ત હમાં આટલસો અસવસથ અનછે વયબાકહળ
કરેમ થયસો છછે? દરેવનથ્થી મદદ મબાટરે રબાહ જસો! તછેમનથ્થી કકપબા અનછે મદદ મબાટરે હહ માં હજી પણ તછેમનથ્થી
પબાથર્યનબા કરકીશ.  11  હરે મબારબા આતમબા,  શબા મબાટરે ત હમાં આટલસો દહ :ખથ્થી છછે?  ત હમાં શબા મબાટરે આટલસો
અસવસથ અનછે વયબાકહળ બનથ્થી ગયસો છછે? દરેવનથ્થી મદદ મબાટરે રબાહ જસો! જે મબારબા મહખનહમાં તબારણ
તથબા મબારસો દરેવ છછે, તછેન હમાં હહ માં હજી સતવન કરકીશ. (ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 42:6,11; 43:5)

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 56:13 કબારણકરે મનછે તમછે મ કતરહમબામાંથથ્થી બચબાવયસો છછે, તમછે મબારબા પગનછે લથડતબામાં 
બચબાવયબામાં છછે, જેથથ્થી હહમાં જીવનનબામાં અજવબાળબામબામાં દરેવનથ્થી સબામછે જીવથ્થી શકહ માં.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 69:10 જયબારરે હહ માં યહસોવબા સમક્ષિ રૂદન અનછે ઉપવબાસ કરહમાં છમાં, તયબારરે તછેઓ મબારકી મશકરકી
કરકીનછે વનસિંદબા કરરે છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 69:18 હરે યહસોવબા, આવસો, મબારબા આતમબાનથ્થી રક્ષિબા કરસો! મનછે મબારબા સવર્ય શતહઓથથ્થી મહકત
કરસો.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 86:13 કબારણ, મબારબા પર તમબારકી અનહદ કકપબા છછે; તમછે શછેઓલનબામાં ઊંડબાણથથ્થી મબારકી 
રક્ષિબા કરકી છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 97:10 હરે યહસોવબા, પર પછેમ કરનબારબાઓ, તમછે દહ ષટતબાનછે વધકબારસો, તછે પસોતબાનબા 
ભકતસોનબા આતમબાઓનહમાં રક્ષિણ કરરે છછે. તછે તછેઓનછે દહ ષટસોનબા હબાથમબામાંથથ્થી છસોડબાવછે છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 107:9 કબારણ કરે તછે તરસયબા આતમબાનછે સમાંતસોષિછે છછે, અનછે ભ મખયબા આતમબાનછે ઉતમ 
વબાનબાતાઁથથ્થી ત કપત કરરે છછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 116:4 તયબારરે મમેં યહસોવબાનબા નબામનસો પસોકબાર કયર્યો, “હરે યહસોવબા મનછે બચબાવસો.”
ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 116:8 તમછે મબારબા પબાણનછે મ કતરહથથ્થી અનછે મબારકી આંખસોનછે આંસહથથ્થી અનછે મબારબા પગસોનછે 

લથડવબાથથ્થી બચબાવયબામાં છછે.



ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 119:28 ખનછે કબારણછે મબારહમાં હૃદય ભબારરે થઇ ગર હમાં છછે, તમછે આપછેલબા વચન પમબાણછે મનછે 
બળવબાન કરસો.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 120:2 હરે યહસોવબા, જમઠબા હસોઠસોથથ્થી તથબા છછેતરબામણથ્થી જીભથથ્થી તમછે મબારબા આતમબાનછે 
બચબાવસો.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 121:7 યહસોવબા, તબારહમાં દરરેક આપવતઓમબામાં રક્ષિણ કરશછે. યહસોવબા તમબારબા આતમબાનથ્થી 
સમાંભબાળ રબાખશછે.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 124:7 જેમ પબારધથ્થીનથ્થી જાળમબામાંથથ્થી પક્ષિથ્થી છટકકી જાય; તછેમ અમબારબા જીવ બચથ્થી ગયબા 
છછે; જાળ ત મટકી ગઇ છછે અનછે અમછે બચથ્થી ગયબા છકીએ.

ગથ્થીતશબાસ્ત્ર 138:3 મમેં પબાથર્યનબા કરકી તછે જ હદવસછે તમછે મનછે ઉતર આપયસો; અનછે આતમબળ આપથ્થી
મનછે બળવબાન કયર્યો.

નથ્થીવતવચનસો 6:32 જે પરસ્ત્રથ્થી સબાથછે વયકભચબાર કરરે છછે તછે અકલ વગરનસો છછે, તછે પસોતબાનથ્થી જાતછે 
પસોતબાનહમાં જીવન બરબબાદ કરરે છછે.

નથ્થીવતવચનસો 22:25 રખછેનછે ત હમાં તછેનબા જેવહમાં વતર્યન કરતબામાં શથ્થીખછે અનછે જીવનછે જસોખમમબામાં નબાખછે.
ચવમર્નિયબા 20:13 યહસોવબાનબા ગથ્થીત ગબાઓ, એમનબામાં ગહણગબાન કરસો. કબારણ, તછેણછે દહ ષટસોનબા હબાથમબામાંથથ્થી 

દહરદ્રથ્થીઓનહમાં જીવન ઉગબારકી લથ્થીધહ છછે.
ચવમર્નિયબા 31:25 હબામાં, હહ માં થબાકરેલબા જીવનછે વવશબામ આપથ્થીશ અનછે જેઓ નબળબા થઇ ગયબા છછે તછેમનછે 

મજબ મત બનબાવથ્થીશ.”
યવમર્નિયબાનસો વવલબાપ 13:20,21 રબાણથ્થીઓ મન ફબાવછે તયબામાં જતબામાં, અનછે પપૈડબામાં પબાણથ્થીઓનથ્થી સબાથછે સબાથછે 

જતબામાં. કબારણ, પપૈડબાઓ ઉપર પબાણથ્થીઓનહમાં વનયમાંત્રણ હતહમાં. 21 જયબારરે પબાણથ્થીઓ ચબાલતબામાં તયબારરે 
પપૈડબા ચબાલતબામાં, પબાણથ્થીઓ ઉભબા રહરેતબામાં તયબારરે પપૈડબામાં ઊભબા રહરેતબા અનછે પબાણથ્થીઓ જમથ્થીન પરથથ્થી 
ઊંચછે જતબામાં તયબારરે પપૈડબામાં પણ ઊંચછે જતબા હતબામાં કબારણ, પપૈડબાઓ ઉપર પબાણથ્થીઓનહમાં વનયમાંત્રણ હતહમાં.

મબાથથથ્થી 10:28 “જેઓ તમબારબા દરેહનસો નબાશ કરકી શકરે છછે પરમાંત હ તમબારબા આતમબાનછે મબારકી શકતબા 
નથથ્થી, તછેવબા લસોકસોથથ્થી કબલકહલ ન ડરસો. ફકત પભહથથ્થી જ ડરસો. કબારણ કરે તછે તમબારબા આતમબાનછે 
અનછે શરકીરનછે નરકમબામાં ધકરેલથ્થી શકરે છછે.

મબાથથથ્થી 16:26 જસો કસોઈ એક મબાણસ આખહમાં જગત મછેળવછે, પણ જસો તછેન હમાં જીવન ગહમબાવછે તસો તછે શબા
કબામનહમાં? અથવબા મબાણસ પસોતબાનબા જીવનનછે બદલછે શહમાં આપશછે? (મબાકર્ય 8:36,37)

મબાથથથ્થી 22:37 ઈસહએ ઉતર આપયસો, “પભહ તબારબા દરેવ પર, ત હમાં તબારબા પમરબા હૃદયથથ્થી, નછે તબારબા પ મરબા



જીવથથ્થી અનછે તબારબા પ મરબા મનથથ્થી પથ્થીતથ્થી કર.’
મબાથથથ્થી 26:38 તયબારરે તછે તછેઓનછે કહરે છછે, “મબારહમાં હૃદય દહ :ખથથ્થી ભબામાંગથ્થી પડરે છછે. મબારકી સબાથછે અહહીં 

જાગતબા રહસો અનછે રબાહ જહઓ.” (મબાકર્ય 14:34)

મબાકર્ય 12:30 તબારરે પભહ તબારબા દરેવનછે પછેમ કરવસો જસોઈએ. તબારરે તછેનછે તબારબા પ મરબા હ્રદયથથ્થી, નછે તબારબા 
પ મરબા જીવથથ્થી, નછે તબારબા પ મરબા મનથથ્થી, નછે તબારબા પ મરબા સબામથયર્યથથ્થી પછેમ કરવસો જસોઈએ. 

લ મક 12:20 “પરમાંત હ દરેવછે તછે મબાણસનછે કહહમાં, “અરરે! મ મખર્ય મબાણસ આજે રબાત્રછે તબારહમાં મ કતરહ થશછે. તછેથથ્થી 
તમેં તબારકી જાત મબાટરે તપૈયબાર કરરેલથ્થી વસત હઓનહમાં શહમાં? હવછે તછે વસત હઓ કસોનથ્થી થશછે?”

લ મક 21:19 જસો તમછે તમબારબા વવશબાસમબામાં મકમ રહરેશસો તસો આ બધબામબામાંથથ્થી તમબારકી જાતનછે બચબાવથ્થી
લછેશસો

યસોહબાન 12:27 “હવછે હહ માં ઘણસો વયબાકહળ થયસો છમાં. મબારરે શહમાં કહરેવહમાં જસોઈએ? મબારરે એમ કહરેવ હમાં, ‘વપતબા, 
મનછે આ વવપવતનબા સમયમબામાંથથ્થી બચબાવ?’ નબા! હહ માં આ વખતછે આનબા મબાટરે જ આવયસો છમાં તછેથથ્થી 
મબારરે દહ :ખ સહરેવ હમાં જસોઈએ.

પછેહરતસોનબામાં ક્રતયસો  14:22 તછે શહરેરસોમબામાં પબાઉલ અનછે બબાનબાર્યબબાસછે ઈસહનબા વશષયસોનછે વધબારરે બળવબાન 
બનબાવયબા. તછેઓએ તછેઓનછે વવશબાસમબામાં રહરેવબામબામાં મદદ કરકી. પબાઉલ અનછે બબાનબાર્યબબાસછે કહહમાં, 
“દરેવનબા રબાજયમબામાં આપણછે પવછેશવબા મબાટરે ઘણબામાં સમાંકટસોનસો સબામનસો કરવસો પડરે છછે.”

પછેહરતસોનબામાં ક્રતયસો  15:24 અમછે સબામાંભળરહમાં છછે કરે અમબારબા સમમહમબામાંથથ્થી કરેટલબાક મબાણસસો તમબારકી પબાસછે 
આવયબા છછે. તછેઓએ જે વબાતસો કહકી તછેનબાથથ્થી તમછે હરેરબાન થયબા છસો અનછે વયગ્ર થયબા છસો. પણ 
અમછે તછેઓનછે આમ કહરેવબાનહમાં કહહમાં નથથ્થી!

1 કહરસિંથથ્થીઓનછે 15:45 પવવત્રશબાસતમબામાં લખરહમાં છછે કરે: “પથમ પહરહમાંષિ (આદમ) સજીવ પબાણથ્થી 
થયસો.”પરમાંત હ અંવતમ આદમ એ આતમબા થયસો કરે જે જીવન પદબાન કરરે છછે.

1 થછેસસલસોવનકકીઓનછે 5:23 અમછે પબાથર્થીએ છકીએ કરે દરેવ પસોતછે જ, શબામાંવતદબાતબા તમનછે પ મરબા પવવત્ર 
કરસો; અનછે તછેનછે જ પ મણર્ય આવધન બનબાવછે. અમછે પબાથર્થીએ છકીએ કરે તમબારકી સમાંપ મણર્ય જાત-આતમબા, 
પબાણ અનછે શરકીર-સહરકક્ષિત અનછે વનદર્યોષિ બનથ્થી રહરે જયબારરે પભહ ઈસહ કખ્રિસતનહમાં આગમન થબાય.

હહબ મઓનછે પત્ર 6:19 આ આશબા આપણબા આતમબાઓનબા એક મજબ મત અનછે વવશબાસ યસોગય લમાંગર 
સમબાન છછે. વળકી તછે આપણનછે સસૌથથ્થી પવવત્ર સથબાનનબા પડદબા પબાછળ રહરેલબામાં સવગર્થીય મમાંહદરમબામાં
દરેવ સબાથછે બબામાંધછે છછે.

હહબ મઓનછે પત્ર 10:39 પણ આપણછે એ પકબારનબા મબાણસસો નથથ્થી, જે પથ્થીછછે હઠ કરરે અનછે ખસોવબાઇ 



જાય. નબા. આપણછે એવબા લસોકસો છકીએ કરે દરેવમબામાં આપણનછે દઢ વવશબાસ છછે અનછે તછેનબામબામાં 
આપણછે ઉદબાર પબામછેલબામાં છકીએ.

યબાકમબનસો 1:21 મબાટરે તમબારબા જીવનમબામાં રહરેલથ્થી બધબામાંજ પકબારનથ્થી દહ ષટતબાઓ અનછે બધબા જ 
પકબારનબા દહ ષકકતયસોથથ્થી દમર રહસો. નમ્ર બનસો અનછે તમબારબા હૃદયમબામાં રસોપછેલહમાં દરેવનહમાં વચન ગ્રહણ 
કરસો. તછે જ દરેવનહમાં વશક્ષિણ તમબારબા આતમબાઓનછે તબારવબાનછે શકકતમબાન છછે.

યબાકમબનસો 5:20 યબાદ રબાખસો: જે વયકકત પબાપથ્થીનછે ખસોટબા મબાગર્ગેથથ્થી પબાછકી વબાળછે છછે, તછે વયકકત તછે 
વયકકતનબા પબાણનછે મસોતમબામાંથથ્થી બચબાવછે છછે. આમ તછે પબાપસોનથ્થી ક્ષિમબા મબાટરે વનવમત બનછે છછે.

1 વપતરનસો પત્ર 1:9 તમબારબા વવશબાસનહમાં ફળ તછે તમબારબા આતમબાનહમાં તબારણ છછે. અનછે તમછે તછે ફળ 
દબારબા તમબારહમાં તબારણ મછેળવથ્થી રહબા છસો.

1 વપતરનસો પત્ર 1:22 હવછે સતયનછે અનહસરકીનછે તમછે તમબારકી જાતનછે વનમર્યળ બનબાવથ્થી છછે. હવછે તમછે 
તમબારબા ભબાઇઓ અનછે બહરેનસો મબાટરે સમાંપ મણર્ય હૃદયથથ્થી તથબા બળથથ્થી પથ્થીવત કરસો.

1 વપતરનસો પત્ર 2:11 વપય વમત્રસો, આ દહ વનયબામબામાં તમછે અજાણયબા પરદરેશથ્થી અનછે પવબાસથ્થી જેવબા છસો.
તછેથથ્થી હહમાં તમનછે વવનમાંતથ્થી કરહમાં છમાં કરે તમબારહમાં શરકીર જે ઈચછછે છછે તછે વવષિયસોથથ્થી દમર રહસો. તછે 
વસત હઓ તમબારબા આતમબાનથ્થી વવરૂદ લડરે છછે.

1 વપતરનસો પત્ર 4:19 મબાટરે જે લસોકસો દરેવનથ્થી ઈચછબા પમબાણછે દહ :ખસો સહન કરરે છછે તછેઓ સબામાંરહમાં કરકીનછે
પસોતબાનબા આતમબાઓનછે વવશબાસ ઉતપન્ન કરનબારનછે સ હપત કરરે. દરેવ એક છછે જેણછે તછેઓનછે ઉતપન્ન 
કયબાર્ય છછે, અનછે તછેઓ તછેનબામબામાં વવશબાસ કરકી શકરે છછે. તછેથથ્થી તછેઓએ સબારબા કબામસો કરવબાનહમાં ચબાલહમાં 
રબાખવહમાં જસોઈએ.

2 વપતરનસો પત્ર 2:7,8 પરમાંત હ દરેવછે તછે શહરેરસોમબામાંથથ્થી લસોતનછે બચબાવથ્થી લથ્થીધસો. લસોત નયબાયથ્થી મબાણસ 
હતસો. તછે દહ ષટ લસોકસોનબા દહ રબાચબારથથ્થી ત્રબાસ પબામતસો હતસો. 8 લસોત નયબાયથ્થી મબાણસ હતસો, પરમાંત હ 
દહ ષટ લસોકસો સબાથછે પવતહદન રહરેવબાનછે કબારણછે તછે જે દહ ષકમર્યો જસોતસો તછેનછે કબારણછે તછેનબા નયબાયથ્થી 
આતમબામબામાં તછે કખન્ન થતસો હતસો.

3 યસોહબાનનસો પત્ર 1:2 મબારબા વપય વમત્ર, હહમાં જાણહમાં છમાં તબારસો આતમબા કહશળ છછે. તછેથથ્થી હહમાં પબાથર્યનબા કરહમાં 
છમાં કરે ત હમાં બધથ્થી રકીતછે કહશળ રહરે. અનછે હહ પબાથર્યનબા કરહમાં છમાં કરે ત હમાં તમાંદહ રસત રહરે.
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