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ઊતત્પતત 20:6 તતબારરે દરેવવે અબબીમવેલવેખનવે સવપનમબામાં કહહમાં, “હબા, મનવે ખબર છવે કરે, ત હમાં તનદનરર્ષ છવે અનવે
મનવે એ ત્પણ ખબર છવે કરે, તનવે ખબર ન હતબી કરે, ત હમાં શહમાં કરરી રહન હતન! મમેં જ તનવે ઉગબાતર, 
મમેં જ તનવે મબામાંરરી તવરહધધ્ધ ત્પબાત્પ કરવબા દરીધહમાં નથબી. અનવે એટલવે જ મમેં તનવે તવેનન સત્પરર્ષ કરવબા 
દરીધ્ધન નથબી.

તનગર્ષમન 35:21,26 ત્પછરી તહનવબાનબા આતમબામાંથબી જેઓનબા હૃદતનનવે સત્પરર્ષ થતન હતન, તવે દરરેક 
ત્પનતબાનબી રબાજીખહરબીથબી મહલબાકબાતમમાંડત્પનબામાં સબાધ્ધનન મબામાંટરે, તવેનબી સબામગબી મબામાંટરે અનવે ત્પતવત્ર વસન
મબામાંટરે તવેઓનબામાં અત્પર્ષણન લઈનવે તહનવબાનવે ભવેટ ધ્ધરવબા ત્પબાછબા આવતબા. 26 બબીજી કરેટલબીક કહરળ 
સબીઓએ બકરબામાંનબા વબાળ કબામાંતબીનવે કબાત્પડ તતૈતબાર કરરી આપપહમાં.

ગણનબા 10:35 જતબારરે જતબારરે કરબારકનર ચબાલબી નબીકળતન, તતબારરે મ મસબા ત્પનકબાર કરતન: “હરે તહનવબા,
તમવે ઊઠન અનવે તમબામાંરબા દહ શમનનનવે વવેરતવખવેર કરરી નબાખન, અનવે તમબામાંરન તતરસકબાર કરનબારનવે 
હબામાંકરી કબાઢન.”

પહનતનર્નિતમ 2:25 આકબાર નબીચવે વસતબા બધ્ધબા લનકનનવે આદ્વથબી તમબામાંરબાથબી ગભરબાતબા અનવે બબીતબા 
રહરે એમ હહમાં કરરીર; બધ્ધબા ભતથબી થથરરવે જતબારરે તવેઓ તમબામાંરબા તવરવે સબામાંભળરવે.’

પહનતનર્નિતમ 9:3 તવેથબી તમવે સમજી લવેજન કરે આજે તમબામાંરબા દરેવ તહનવબા સવતમાં સવર્ષભકબી અગગનરૂત્પવે 
તમબામાંરબા સસૌનબી આગળ રહરીનવે જરવે. અનવે તવે એ લનકનનન તવનબાર કરરવે. અનવે તહનવબાનબા 
વચન અનહસબાર તમવે તવેઓનવે હબામાંકરી કબાઢવબા તવેમજ તરત હરબાવવબા સમથર્ષ બનરન.

તહનશહઆ 2:9 “મનવે ખબર છવે કરે તહનવબાએ તમનવે આ દરેર આત્પબી દરીધ્ધન છવે. અનવે અમવે બધ્ધબામાં 
તમબામાંરબાથબી ડરરી ગતબામાં છરીએ, અનવે તમબામાંરબા આવવબાથબી દરેરનબા વતનબીઓ થરથર ધ મજી ગતબા 
છવે.

1 રમહએલ 17:48,50 ત્પછરી તવે ત્પલલસતબી ઊઠરીનવે દબાઉદનબી સબામવે લડવબા આગળ આવવબા લબાગતન,
એટલવે દબાઉદ ત્પલલસતબીઓનબા લશકર તરફ તવેનન સબામનન કરવબા દનડરી ગતન. 50 આમ, દબાઉદરે 
ત્પથથર અનવે ગનફણ વડરે ત્પલલસતબી ઉત્પર જીત મવેળવબી અનવે તરવબાર વગર જ તવેનવે મબામાંરરી 
નબાખતન.

એસતવેર 8:17 જે જે નગર તથબા પબામાંતમબામાં રબાજાનન આદરેર ત્પહહોંચતન તતબામાં તતબામાં તહ મદરીઓમબામાં આનમાંદ 



વતબાત્પબી ગતન અનવે હરર્ષ પદતરતર્ષ કરવબા મબાટરે તવે ઉતસવનન દદવસ બનબી રહન અનવે તવેઓએ તવે
મહબાઆનમાંદપ મવર્ષક ઊજવતન. ઘણબામાં લનકનએ ત્પનતબાનવે તહ મદરી તરરીકરે ઓળખબાવતબા કબારણકરે તવે 
લનકન તહમદરીઓથબી ડરરી ગતબા હતબા.

અપ મબ 29:14 સદબાચબારરી રહરેવ હમાં એ મબારબા વસન હતબા. પબામબાલણક વતર્ષન એ મબારન ઝબબન અનવે 
ત્પબાઘડરી હતબા.

નબીતતવચનન 13:11,22 સરળતબાથબી મવેળવવેલબી સમાંત્પતત ટકતબી નથબી. ત્પણ સખત ત્પદરશ્રમથબી 
મવેળવવેલબી સમાંત્પતતનબી વ વદદ્ધિ થબાત છવે. 22 એક ભલન મબાણસ ત્પનતબાનબામાં છનકરબામાંનબા છનકરબાનવે મબાટરે 
વબારસન મ મકરી જાત છવે; અનવે ત્પબાત્પબીનહમાં ધ્ધન પહણતરબાળરી મબાટરે ભરરી મ મકવબામબામાં આવવે છવે.

નબીતતવચનન 22:22,23 ગરરીબનવે લ મમાંટરીર નદહ, કબારણ કરે તવે ગરરીબ છવે, તવેમજ ગરરીબનવે 
નતબાતબાલતમબામાં હરેરબાન કરરીર નદહ. 23 કબારણ કરે તહનવબા તવેમનન ત્પક લવેરવે અનવે તવેમનહમાં હરરી 
લવેનબારનબા પબાણ હરરી લવેરવે.

તરબાતબા 35:8 તવેમબામાં થઇનવે એક રબાજમબાગર્ષ જતન હરવે અનવે તવે, “ત્પતવત્રતબાનન મબાગર્ષ” કહરેવબારવે. 
એનબા ત્પર કનઇ અત્પતવત્ર મબાણસ ચબાલરવે નદહ. કનઇત્પણ તબાત્રબી, એક મ મખર્ષ ત્પણ તતબામાં તવે રસતબા 
ત્પર ભ મલન ત્પડરી જરવે નદહ.

તરબાતબા 43:2 જતબારરે ત હમાં અગબાધ્ધ જળમબામાં થઇનવે ત્પસબાર થતન હરવે, તતબારરે હહ માં તબારરી સબાથવે રહરીર, ત હમાં 
નદરીમબામાં થઇનવે જતન હરવે, તતબારરે તવેનબા વહરેણ તનવે તબાણબી નદહ લઇ જાત, અગગનમબામાં થઇનવે ત હમાં 
ચબાલરવે તન ત હમાં દબાઝબી નદહ જાત; જવબાળબાઓ તનવે બબાળરવે નદહ.

તરબાતબા 49:25 ત્પણ તહનવબા કહરે છવે કરે, “જનરબાવરનબા હબાથમબામાંથબી લ મમાંટનન મબાલ ઝમાંટવબી લવેવબારવે જ, 
અનવે દહ ષટનબા હબાથમબામાંથબી કરેદરીનવે છનડબાવબારવે જ. તબારરી સબામવે જેઓ લડતબા હરવે તવે બધ્ધબાનબી સબાથવે 
હહ માં લડરીર અનવે તબારબામાં બબાળકનનવે હહ માં ત્પનતવે બચબાવબીર.

તરબાતબા 54:17 “ત્પરમાંત હ હવવે તબારરી તવરહદ્ધિ વબાત્પરવબા મબાટરે બનબાવવેલ કનઇ ત્પણ હતથતબાર કબામ 
આવરવે નદહ, અનવે નતબાતલતમબામાં તબારરી સબામવેનબા એકરેએક આરનત્પનવે હહ માં ખનટબા ત્પબાડરીર, તનવે 
નતબાત મળરવે. “મબારબા સવેવકનનન આ વબારસન છવે, હહ માં તવેમનવે તવજત અત્પબાવબીર,” આ તહનવબાનબા 
વચન છવે.

તરબાતબા 59:17,19 તવે મહદકતનહમાં બખતર ચઢબાવરવે અનવે મબાથવે તવજતનન ટનત્પ ધ્ધબારણ કરરવે, 
વવેરનબા વબાઘબા ત્પહરેરરવે અનવે ઉત્પર કનધ્ધનન ઝભભન ઓઢરવે. 19 તતબારબબાદ પ મવર્ષથબી ત્પતશ્ચિમ સહધ્ધબી 



લનકન તહનવબાનબા નબામથબી ડરરવે અનવે તવેનબા પતબાત્પથબી થરથર ધ હજરવે; કબારણ તવે ધ્ધસમસતબા 
પ મરનબી અનવે પચમાંડ વબાપહનબી જેમ ઘસબી આવરવે.

તરબાતબા 61:10 “તહનવબાનબા ઉત્પકબારનન હમાં સમરણ થતબામાં મબારબા હહૈતબામબામાં આનમાંદ રમબાતન નથબી. મબારબા 
દરેવનવે સમાંભબારતબામાં મબારહમાં હહૈપ હમાં હરર્ષથબી ઊભરબાત છવે; કબારણ, તવેણવે મનવે તબારણનબામાં વસન ત્પહરેરબાવતબા 
છવે અનવે મનવે નતબાતબીત્પણબામાંનન ઝભભન ત્પહરેરબાવતન છવે. લગનનબામાં વસનમબામાં સજજ થતવેલબા વરરબાજા 
જેવન અથવબા રતનબાલમાંકબારનથબી રણગબારબાતવેલબી જાણવે વધ મ જેવન હહમાં છમાં.

તતમર્નિતબાનન તવલબાત્પ 22:30 “મમેં તવેમનબામબામાં એવન મબાણસ રનધ્ધવબાનન પતતન કતર જે દદવબાલ બબામાંધ્ધબી
રકરે, જે દદવબાલમબામાં ત્પડરેલબામાં ગબાબડબા ત્પબાસવે ઊભન રહરી મબારબાથબી દરેરન હમાં રકણ કરરે - જે તવેનન 
નબાર કરવબા મબાટરે તતૈતબાર હનત, ત્પણ હહમાં એવબા કનઇનવે ત્પણ રનધ્ધબી ન રકન.

તતમર્નિતબાનન તવલબાત્પ 45:8 ઇસબાએલનબી જમબીનમબામાં આ ભબાગ રબાજકહમબારનબી તમલકત ગણબારવે, જેથબી 
તવેઓ લનકનનવે ત્રબાસ ન આત્પવે અનવે દરેરનન બબાકરીનન ભબાગ ઇસબાએલનબા વમાંરજન ત્પબાસવે રહરેવબા દરે.”

દબાદરતવેલ 4:16 એનહમાં મન મબાણસનહમાં મટરીનવે ત્પશહનહમાં થઇ જાઓ અનવે આમ સબાત વરર્ષ વબીતબી જવબા 
દન!

દબાદરતવેલ 7:4 “ત્પહરેલહમાં પબાણબી તસસિંહ જેવહમાં હતહમાં, ત્પણ તવેનવે ગરૂડ જેવબી ત્પબામાંખન હતબી, અનવે હહ માં જનતન હતન
કરે, તવેનબી ત્પબામાંખન ખમેંચબી લવેવબામબામાં આવબી જેથબી તવે ઊડરી રકરે નદહ. તવેનવે બવે ત્પગ ઉત્પર મબાણસનબી 
જેમ જમબીન ત્પર ઊભહમાં રબાખવબામબામાં આવપહમાં. અનવે તવેનવે મનહષતનહમાં હૃદત આત્પવબામબામાં આવપહમાં હતહમાં.

ઝખબાતબાર્ષ 4:6 ત્પછરી તવેણવે મનવે કહહમાં, “તહનવબાનન આ સમાંદરેર ઝરહબબબાબવેલ મબાટરે છવે, ‘બળથબી કરે 
રદકતથબી નદહ ત્પણ મબારબા તરફથબી મળતબા આતમબાનવે કબારણવે ત હમાં તવજતવમાંત થરવે.”

મબાથથબી 24:22 “આ ભતમાંકર આત્પતતનબા દદવસન લનકનનવે ખબાતર ઓછબા કરવબામબામાં આવરવે. જન તવેમ
ન થપહમાં હનત તન કનઈ મબાણસ બચબી રકત નદહ. ત્પરમાંત હ દરેવનબા ત્પસમાંદ કરબાતવેલબા મબાણસન મબાટરે 
જ આ દદવસન ઘટબાડવબામબામાં આવરવે.

મબાથથબી 26:41 જાગતબા રહન, અનવે પબાથર્ષનબા કરન કરે તમવે ત્પરરીકણમબામાં ન આવન. તમબારન આતમબા જે
સબાચહમાં છવે તવે કરવબા ઇચછવે છવે. ત્પણ તમબારહમાં રરરીર અબળ છવે.”

મબાકર્ષ 10:48-52 ઘણબા લનકનએ આંધ્ધળબા મબાણસનબી ટરીકબા કરરી. તવેઓએ તવેનવે નદહ બનલવબા કહહમાં. 
ત્પરમાંત હ આંધ્ધળન મબાણસ વધ્ધબારરે નવે વધ્ધબારરે બ મમન ત્પબાડવબા લબાગતન. ‘દબાઉદનબા દરીકરબા, કવત્પબા કરરીનવે
મનવે મદદ કર!’ 49 ઈસહ ઊભન રહન અનવે કહહમાં, ‘તવે મબાણસનવે અહહીં આવવબા કહન.’ તવેથબી 



તવેઓએ આંધ્ધળબા મબાણસનવે બનલબાવતન. તવેઓએ કહહમાં, ‘દહમમત રબાખ! ઊભન થબા! ઈસહ તનવે 
બનલબાવવે છવે.’ 50 આંધ્ધળન મબાણસ ઝડત્પથબી ઊભન થતન. તવેણવે તવેનન ડગલન તતબામાં મ મકન અનવે 
ઈસહ તરફ ગતન. 51 ઈસહએ મબાણસનવે પ મછપહમાં, ‘મબારરી ત્પબાસવે ત હમાં શહમાં કરવબાનબી ઈચછબા રબાખવે છવે?’ 
આંધ્ધળન મબાણસ બનલતન, ‘ઉત્પદરેરક, મબારરી ઈચછબા ફરરી દરેખતબા થવબાનબી છવે.’ 52 ઈસહએ કહહમાં, 
‘જા, ત હમાં તબારબા તવશબાસનવે કબારણવે સબાજન થઈ ગતન છવે.’ ત્પછરી તવે મબાણસ ફરરીથબી દરેખતન થતન. 
તવે રસતબામબામાં ઈસહનવે અનહસતર. (મબાથથબી 20:30-34)

મબાકર્ષ 16:20 તવેનબા તરષતન જગતમબામાં દરરેક જગતબાએ ગતબા અનવે લનકનનવે સ હવબાતબાર્ષ પગટ કરરી. અનવે 
પભહએ તવેઓનવે મદદ કરરી. પભહએ તસદ્ધિ કપહર્ષ કરે તવેણવે લનકનનવે આત્પવેલ સહવબાતબાર્ષ સબાચબી હતબી. 
તવેણવે તરષતનનવે ચમતકબારન કરવબાનહમાં સબામથતર્ષ આત્પબીનવે આ સબાલબત કપહર્ષ.

લ મક 14:23 ધ્ધણબીએ દબાસનવે કહહમાં કરે; ‘રબાજમબાગર અનવે ગબામડબાનબા રસતબાઓ ત્પર જા, તતબામાં જઇનવે 
લનકનનવે આગહ કરરીનવે આવવબાનહમાં કહરે, હહ માં ઈચછમાં છમાં કરે મબારહમાં ઘર ભરબાઇ જાત.

લ મક 21:15 તમબારન કનઈ ત્પણ દહ શમન ઉતર ન આત્પબી રકરે તવેવ હ કહરેવબા મબાટરે બહદદ્ધિ હહમાં તમનવે 
આત્પબીર.

લ મક 21:36  તવેથબી હર વખત તતૈતબાર રહન. અનવે પબાથર્ષનબા કરન કરે આ બધહમાં જે થવબાનહમાં છવે તવેમબામાંથબી 
તમબારરી જાતનવે સહરલકત રરીતવે ત્પસબાર થવબા તથબા મબાણસનબા દરીકરબા સમક ઊભબા રહરેવબાનવે તમવે
પબળ થબાઓ.”

તનહબાન 17:15 હહમાં તનવે તવેઓનવે આ દહ તનતબામબામાંથબી બહબાર લઈ જવબાનહમાં કહરેતન નથબી. ત્પણ હહમાં તનવે 
દહ ષટ ત્પબાત્પમબામાંથબી (રવેતબાનથબી) તવેઓનવે સલબામત રબાખવબાનહમાં કહહમાં છમાં.

પવેદરતનનબામાં કતતન 11:23/24 બબાનબાર્ષબબાસ એક સબારન મબાણસ હતન. તવે ત્પતવત્ર આતમબાથબી અનવે પ મણર્ષ 
તવશબાસથબી ભરપ મર હતન. જતબારરે બબાનબાર્ષબબાસ અંતતનખ ગતન. તવેણવે જનપહમાં કરે દરેવવે આ લનકનનવે 
ઘણબા આરબીવબાર્ષદ આપતબા છવે, આથબી બબાનબાર્ષબબાસ ઘણન પસન્ન થતન. તવેણવે અંતતનખમબામાં બધ્ધબા 
તવશબાસબીઓનવે પનતસબાહન આપપહમાં. તવેણવે તવેઓનવે કહહમાં, “તમબારન તવશબાસ કદરી ગહમબાવન નદહ, 
હમાંમવેરબા તમબારબા ખરબા હ્રદતપ મવર્ષક પભહનબી આજબાઓ મબાનન,” ઘણબા બધ્ધબા લનકન પભહ ઈસહનબા 
તરષતન બનતબા.

પવેદરતનનબામાં કતતન 13:48 જતબારરે લબનતહમદદઓએ ત્પબાઉલનવે આમ કહરેતબા સબામાંભળતન, તતબારરે તવેઓએ 
ખહર થઈનવે દરેવનહમાં વચન મદહમબાવબાન મબાનપહમાં અનવે લનકનમબામાંનબા ઘણબાએ તવશબાસ કતર. તવે 



લનકનનબી ત્પસમાંદગબી અનમાંતજીવન મબાટરે કરવબામબામાં આવબી હતબી.
1 કદરસિંથબીઓનવે 10:13 બધ્ધબા લનકન ત્પર જે ત્પરરીકણ આવવે છવે તવે જ ત્પરરીકણન તમબારબા ત્પર ત્પણ 

આવવે છવે. ત્પરમાંત હ તમવે દરેવમબામાં ભરનસન રબાખબી રકન છન. તમબારરી સહનરગકતનબી સબીમબા બહબાર તવે 
તમનવે વધ્ધબારરે ત્પરરીકણમબામાં ત્પડવબા દરેરવે નદહ. ત્પરમાંત હ જતબારરે તમવે ત્પરરીકણમબામાં ત્પડન, તતબારરે તવે 
ત્પરરીકણમબામાંથબી છટકવબા મબાટરેનન રસતન ત્પણ દરેવ જ તમનવે બતબાવરવે, તવેથબી તમવે સહન કરરી 
રકન.

1 કદરસિંથબીઓનવે 16:9 હહમાં અહહીં રનકબાઈર, કબારણ કરે મહબાન અનવે તવકસત હમાં કબાતર્ષ કરવબાનબી સહમાંદર તક 
મનવે આત્પવબામબામાં આવબી છવે અનવે ઘણબા લનકન આ કબાતર્ષનન તવરનધ્ધ કરરે છવે.

2 કદરસિંથબીઓનવે 12:9 ત્પરમાંત હ પભહએ મનવે કહહમાં કરે, “મબારરી કવત્પબા તબારરે મબાટરે પ મરતબી છવે. જતબારરે ત હમાં 
તનબર્ષળ બનવે છવે, તતબારરે મબારહમાં સબામર્ષથત તબારરી તનબર્ષળતબામબામાં સમાંપ મણર્ષ થબાત છવે.” તવેથબી મબારરી 
નબળબાઈઓ તવરવે બડબાર મબારતબા હહમાં ઘણન પસન્ન છમાં. ત્પછરી લખ્રિસતનબી રગકત મબારબામબામાં જીવરવે.

એફરેસબીઓનવે ત્પત્ર 6:11 દરેવનહમાં સમાંપમણર્ષ બખતર (રકણ) ત્પહરેરન કરે જેથબી તમવે રવેતબાનનબી દહ ષટ 
ચબાલબબાજી સબામવે લડરી રકન.

દહબ મઓનવે ત્પત્ર 1:7,14 વળરી દમતન સમાંબમાંધ્ધબી દરેવ કહરે છવે કરે: “દરેવ ત્પનતબાનબા દમતનનવે વબાપહજેવબા બનબાવવે
છવે, અનવે દરેવ તવેનબા સવેવકનનવે અગગનનબી જવબાળબા જેવબા બનબાવવે છવે.” 14 બધ્ધબા જ દમતન તન 
દરેવનબી સવેવબા કરનબાર આતમબાઓ છવે અનવે તબારણ ત્પબામનબાર મનહષતનનબી સવેવબા કરવબા મબાટરે 
તવેઓનવે મનકલવબામબામાં આવવે છવે.

તબાકમબનન 4:7 તવેથબી તમબારરી જાત દરેવનવે સહોંત્પબી દન. રવેતબાનનબી સબામબા થબાઓ, અનવે રવેતબાન તમબારરી
ત્પબાસવેથબી નબાસબી જરવે.

1 તત્પતરનન ત્પત્ર 5:10 હબા, થનડબા સમત મબાટરે તમબારરે સહન કરવહમાં ત્પડરવે. ત્પરમાંત હ તવે ત્પછરી, દરેવ 
બધહમાંજ સબામાંરહમાં કરરવે. તવે તમનવે રગકતરબાળરી બનબાવરવે. તમબારહમાં ત્પતન ન થબાત તવે મબાટરે તમબારન 
આધ્ધબાર બનબી રહરેરવે. તવે જ સવર્ષ કવત્પબાનન દરેવ છવે. તવેણવે તમનવે લખ્રિસતમબામાં ત્પનતબાનબા મદહમબામબામાં 
સહભબાગબી થવબા બનલબાવતબા છવે. આ મદહમબા સદબાસવર્ષકબાળ ત્પતર્યંત રહરેરવે.
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