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ललक 17:5 त्मिग तशषध प्रभललध्या मम्हणध्यालन, “आत्मिचध्या तवशध्यास वध्याढव.”
रिरोत्मिकरिध्यारांस 10:17 मम्हणलन जन ऐकलन तधध्याचध्या पररिणध्यात्मि तवशध्यास आतण जनवम्हध्या करोणण धनशलतवषधण 

उपदनश कन लध्या.
ललक 11:1 त्मिग असन झध्यालन कक, तरो एकध्या तठिकध्याणण प्रध्याररनध्या करिणत म्हरोतध्या. प्रध्याररनध्या सरांपलधध्यावरि 

तशषधध्यारांपपकक एक जण तधध्यालध्या मम्हणध्यालध्या, “प्रभय, धरोम्हध्यानध्यानन जशण तधध्याचधध्या तशषधध्यारांनध्या प्रध्याररनध्या 
तशकवलण:” तधध्याचप्रत्मिध्याणन आमम्हण प्रध्याररनध्या कशण करिध्यावण तन आमम्हध्यास तशकवध्या.”

1 तणत्मिथधध्यालध्या 2:1-4  सवध्यारत प्ररत्मि त्मिण कळकळणनन तवनरांतत करितरो कक, त्मिध्यागणधध्या, प्रध्याररनध्या, 
तवनरांतधध्या व आभध्यारिप्रदशरन सवर त्मिध्याणसध्यारांचधध्या वतणनन करिध्यावन. 2 आतण तवशनषत: रिध्याजध्यारांचधध्या 
वतणनन करिध्यावन आतण अतधिकध्याऱधध्याचधध्या वतणनन करिध्यावन. प्रध्याररनध्या करिध्या कक, आमम्हध्यारांलध्या तसररि, 
शध्यारांत आतण दनवध्याचधध्या पलणर भककत सनत्मिध्यानध्यानन जगतध्या धध्यावन. 3 म्हन आपलध्या तध्यारिणध्यारिध्या दनव 
धध्याचधध्या दृषणनन चध्यारांगलन व सवणकध्यारि करिणधध्यास धरोगध आम्हन, 4 जधध्यालध्या सवर लरोकध्यारांचन तध्यारिण 
वम्हध्यावन आतण तधध्यारांनध्या सतध सत्मिजध्यावन असन वध्याटतन.

जखऱधध्या 3:1,2  त्मिग दनवदलतध्यानन त्मिलध्या त्मियखधध्याधध्याजक धम्हरोशवध्या दध्याखतवलध्या. धरोशणधध्या 
परित्मिनशरिध्याचधध्या दलतध्याचधध्या पयढन म्हरोतध्या. सपतध्यान धरोशणधचधध्या उजवधध्या बध्याजलस उभध्या म्हरोतध्या. सपतध्यान 
धरोशणधध्यावरि वध्याईट कक तधन करिणत असलधध्याचध्या आरिरोप करिणधध्यासध्याठिण आलध्या म्हरोतध्या. 2 त्मिग 
परित्मिनशरिध्याचध्या दलत मम्हणध्यालध्या, “सपतध्यानध्या, परित्मिनशरि तयलध्या दरोष दनतरो, आतण तरो तयलध्या दरोष दनतच 
रिध्याम्हणल. परित्मिनशरिध्यानन, तधध्याचण खध्यास नगरिण मम्हणलन धरुशलनत्मिचण तनवड कन लण आम्हन. 
आगणतलन पनटलनलधध्या कध्याटककलध्या ओढल न कध्याढध्यावन, तसन दनवध्यानन धरुशलनत्मिलध्या वध्याचतवलन.”

इतफिसकरिध्यारांस 6:12 कध्यारिण आपलन झगडणन, रिकत्मिध्यारांसध्याबरिरोबरि नध्याम्हण, तरि सतध्याधिणशध्यारांतवरुद, 
अतधिकध्यानधध्यातवरुद, धध्या अरांधिकध्यारिध्यातणल जगध्याचधध्या सध्यात्मिथधध्यारबरिरोबरि आतण आकध्याशध्यातणल दयष 
आतमधध्यारांतवरुद आम्हन.

इतफिसकरिध्यारांस 6:10,11  शनवटण, प्रभलत्मिधधन तयमम्हण तधध्याचधध्या त्मिम्हध्यान शककसध्यात्मिथधध्यारनन सशक वम्हध्या.
11 दनवध्यानन तदलनलन सरांपलणर तचलखत धिध्यारिण करिध्या. धध्यासध्याठिण कक तयमम्हध्यारांलध्या सपतध्यानध्याचधध्या दयष 
धरोजनध्यारांतवरुद उभन रिध्याम्हतध्या धध्यावन.

इतफिसकरिध्यारांस 6:13-17 मम्हणलन दनवध्यानन तदलनलण सरांपलणर शस्रसध्यात्मिगण घधध्या. मम्हणजन तयमम्हध्यालध्या सवर
तन कन लधध्यावरि तटकल न रिध्याम्हतध्या धनईल व वध्याईट तदवस आलधध्यावरि तयमम्हध्यालध्या प्रततकध्यारि करितध्या 



धनईल. 14 मम्हणलन भकक त्मिपणन उभन रिध्याम्हध्या! सतधध्यानन आपलण करांबरि बध्यारांधिध्या, नणतणत्मितवध्याचन 
उरिरितध्याण धिध्यारिण करिध्या. 15 आतण सयवध्यातध्यार व शध्यारांतण धध्यारांचण घरोषणध्या करिणधध्यासध्याठिण सजजतनचधध्या 
वम्हध्याणध्या पध्याधण घध्यालध्या. 16 धध्या सवर गरोषष्टींबरिरोबरि ढध्याल मम्हणलन तवशध्यास घधध्या. जधध्यात्मियळन  तधध्या 
दयषध्यानन त्मिध्यारिलनलन सवर जळतन बध्याण तयमम्हध्यारांलध्या तवझतवणन शकध म्हरोईल. 17 आतण तध्यारिणध्याचन 
तशरिरितध्याण घधध्या, आतण आतमधध्याचण तलवध्यारि जरो दनवध्याचध्या सरांदनश आम्हन, तरो घधध्या.

इबण लरोकध्यारांस  4:12 कध्यारिण दनवध्याचन वचन तजवरांत आतण कध्याधर करिणध्यारिन  आम्हन आतण करोणतधध्याम्हण 
दयधिध्यारिण तरिवध्यारिणपनकध्या अतधिक धिध्यारिदध्यारि आम्हन. तन आपलध्या आतत्मिध्या, जणव, सध्यारांधिन, आतण त्मिजजध्या 
धध्यारांनध्या भनदलन आरिपध्यारि जध्याणध्यारिन  आम्हन. तन अरांत:करिणध्याचन तवचध्यारि व कलपनध्या धध्यारांचन परिणकक असन 
आम्हन.

ललक 4:8  धनशलनन उत्तरि तदलन, पतवत शध्यास्त्रध्यात असन तलतम्हलन आम्हन:“तल प्रभय तयझध्या दनव धध्याचणच 
उपध्यासनध्या कन लण पध्यातम्हजन, आतण फिक तधध्याचणच सनवध्या कन लण पध्यातम्हजन.”‘

इतफिसकरिध्यारांस 6:18 प्रतधनक प्ररांसध्यारांगण सवर प्रकध्यारिन  प्रध्याररनध्यापलवरक तवनरांतत करुन आतमधध्यात 
प्रध्याररनध्या करिध्या. तचकध्याटण व प्रध्याररननसम्ह सवर सरांतध्यारांसध्याठिण प्रध्याररनध्या करिणत जध्यागकत रिध्याम्हध्या.

1 शत्मियवनल  17:45-47 धध्यावरि दध्यावणद तधध्या पतलषण गलधध्यारलध्या मम्हणध्यालध्या, “तयझण तलवध्यारि, 
भध्यालध्या-बरिचण धध्यारांचधध्या बळध्यावरि तल त्मिध्याझधध्याकडन आलध्या आम्हनस. पण त्मिण त्मिध्यात इस्रध्याएलचधध्या 
सपनधध्याचधध्या सवर शतकत्मिध्यान परित्मिनशरिध्याचन नध्याव घनऊन तयलध्या सध्यात्मिरोरिध्या धनत आम्हन. तल तधध्यालध्या दलषणन
तदलण म्हरोतणस. 46 आज आत्मिचध्या दनव तयझध्या परिध्याभव करिणल. त्मिण तयलध्या ठिध्यारि करिणन. तयझन 
त्मियरांडकन  छध्याटणन आतण धिड पशयपकधध्यारांनध्या खध्याधलध्या टध्याककन. सगळधध्या पतलषषधध्यारांचण आमम्हण 
अशणच अवसरध्या करुन टध्याकल . त्मिग इस्रध्याएलत्मिधिणल परित्मिनशरिध्याचन अतसततव सगळधध्या जगध्यालध्या 
कळनल. 47 लरोकध्यारांचन रिकण करिध्याधलध्या परित्मिनशरिध्यालध्या तलवध्यारि, भध्यालधध्यारांचण गरिज नसतन म्हन इरन 
जत्मिलनलधध्या सगळधध्यारांनध्या कळलन चयकन ल. म्हन परित्मिनशरिध्याचन धयधद आम्हन. तयमम्हध्या पतलषषधध्यारांचधध्या 
परिध्याभव करिध्याधलध्या दनव आत्मिचध्या पध्यातठिरिध्याखध्या आम्हन.”

ललक 10:17-20 तन बम्हध्यात्तरि लरोक आनरांदध्यानन परितलन आतण मम्हणध्यालन, “प्रभय, तयझधध्या नध्यावध्यानन 
भयतनसयदध्या आमम्हध्यारांलध्या वश म्हरोतध्यात!” 18 तनवम्हध्या तरो तधध्यारांनध्या मम्हणध्यालध्या, “त्मिण सपतध्यानध्यालध्या 
आकध्याशध्यातलन तवजनसध्यारिखन पडतध्यानध्या पध्यातम्हलन! 19 ऐकध्या त्मिण तयमम्हध्यारांलध्या सध्याप आतण तवरांचल धध्यारांनध्या 
तयडतवणधध्याचध्या अतधिकध्यारि तदलध्या आम्हन. व त्मिण तयमम्हध्यारांलध्या शतलचधध्या सवर सध्यात्मिथधध्यारवरि अतधिकध्यारि 
तदलध्या आम्हन. आतण कशध्याननच तयमम्हध्यारांलध्या अपध्याध म्हरोणध्यारि नध्याम्हण. 20 तरध्यातप तयमम्हध्यारांलध्या भयतन वश 
म्हरोतध्यात धध्याचध्या आनरांद त्मिध्यानल नकध्या तरि तयत्मिचण नध्यावन सवध्यागध्यारत तलतम्हलण आम्हनत धध्याचध्या आनरांद 
त्मिध्यानध्या.” 



2 कररिरांरकरिध्यारांस 10:3-5 कध्यारिण जरिण आमम्हण जगध्यात्मिधधन रिध्याम्हत असलरो, तरिण जगध्याप्रत्मिध्याणन 
लढध्याई करिणत नध्याम्हण. 4 जधध्या शस्त्रध्यानन आमम्हण लढध्याई करितरो तण जगध्यातलधध्या शस्त्रध्यारांसध्यारिखण 
नध्याम्हणत. उलट, तधध्यारांचधध्यात्मिधधन दपवण शतक आम्हन जधध्यात्मियळन  शतलचन बयरुज नष म्हरोतध्यात. 5 आमम्हण
वध्याद आतण जन दनवध्यातवषधणचधध्या जध्यानध्यातवरुद उभन रिध्याम्हतन तन नष करितरो आतण प्रतधनक तवचध्यारि 
पकडल न तधध्यालध्या तख्रिसतध्याचधध्या आजध्या पध्याळध्याधलध्या लध्यावतरो. 

2 तणत्मिथधध्यालध्या 1:7 कध्यारिण दनवध्यानन आमम्हध्यारांलध्या तभतनपणध्याचध्या आतत्मिध्या तदलध्या नध्याम्हण. तरि तरो 
सध्यावधिध्यानतनचध्या व सध्यात्मिथधध्यारचण सफिल ततर दनणध्यारिध्या आतत्मिध्या तदलध्या आम्हन.

त्मित्तध 12:28,29 परिरांतय त्मिण जरि दनवध्याचधध्या सध्याम्हध्यायधध्यानन भयतन कध्याढतरो तरि दनवध्याचन रिध्याजध 
तयत्मिचधध्यापधरत आलन आम्हन म्हन तनतशचत सत्मिजध्या. 29 “तकरांवध्या एखध्यादध्या बलवध्यान त्मिनयषधध्याचधध्या 
घरिध्यात तशरून, तधध्याचधध्या घरिध्यातणल सवर वसतलचण चरोरिण जरि करोणध्यालध्या करिध्याधचण असनल तरि 
प्ररत्मि तधध्या बलवध्यान त्मिनयषधध्यालध्या तरो बध्यारांधिलन टध्याककल व त्मिग तरो चरोरिण करिणल.

इतफिसकरिध्यारांस 1:13 तख्रिसतध्यादध्यारिन  तयमम्हणसयदध्या जनवम्हध्या सतधध्याचण मम्हणजन तयत्मिचधध्या तध्यारिणध्याचण सयवध्यातध्यार
ऐकलण आतण तख्रिसतध्यावरि तवशध्यास ठिनवलध्या, तनवम्हध्या पतवत आतमधध्याचधध्या अतभवचनध्याचध्या दनवध्यानन 
तयमम्हध्यारांवरि तशककध्या त्मिध्यारिलध्या

प्रनतषतध्यारांचष्टीं कक तधत 19:6 आतण जनवम्हध्या पपौलध्यानन तधध्याचन म्हध्यात तधध्यारांचधध्यावरि ठिनवलन, तनवम्हध्या पतवत आतत्मिध्या
तधध्यारांचधध्यावरि आलध्या आतण तन तनरितनरिध्याळधध्या भध्याषध्या बरोलल लध्यागलन व भतवषध सध्यारांगल लध्यागलन.

त्मिध्याकर  16:15-18 तरो तधध्यारांनध्या मम्हणध्यालध्या, ‘सरांपलणर जगध्यात जध्या आतण सवर सकषणलध्या सयवध्यातर्तेचण 
घरोषणध्या करिध्या.’ 16/17 जरो करोणण तवशध्यास धिरितरो आतण बध्यातप्तिसत्मिध्या घनतरो तधध्याचन तध्यारिण 
म्हरोईल, परिरांतय जरो तवशध्यास ठिनवणत नध्याम्हण तधध्याचध्या तधिककध्यारि म्हरोईल, परिरांतय जरो तवशध्यास धिरितणल 
तधध्यारांचधध्याबरिरोबरि म्हण तचनम्हन असतणल, तन त्मिध्याझधध्या नध्यावध्यानन भयतन कध्याढतणल, तन नवधध्या नवधध्या भध्याषध्या
बरोलतणल. 18 तन आपलधध्या म्हध्यातध्यारांनण सध्याप उचलतणल आतण तन करोणतनम्हण तवष तपतणल तनवम्हध्या 
तन तधध्यारांनध्या बध्याधिणध्यारि नध्याम्हण. तन आजध्याऱधध्यारांवरि म्हध्यात ठिनवतणल आतण तन बरिन  म्हरोतणल.’ 

1 धरोम्हध्यान 1:9 जरि आमम्हण आत्मिचण पध्यापन कबलल करितरो, तरि आत्मिचधध्या पध्यापध्यारांपध्यासलन आमम्हध्यारांलध्या 
कत्मिध्या करिणधध्यास दनवतवशध्यासल व नधध्याधण आम्हन. आतण आत्मिचधध्या सवर अनणतणपध्यासलन तरो 
आमम्हध्यालध्या शयद करितरो.

तनगरत्मि 20:5 तधध्यारांचण उपध्यासनध्या करू नकरो; तकरांवध्या तधध्यारांचण सनवध्या करु नकरोस; कध्यारिण त्मिण 
परित्मिनशरि तयझध्या दनव आम्हन;त्मिण ईषधध्यारवध्यान दनव आम्हन, जन त्मिध्याझधध्यातवरुद पध्याप करितध्यात, त्मिध्याझध्या दनष
करितध्यात तन त्मिध्याझन शतल बनतध्यात; त्मिण तधध्यारांनध्या तशकध्या करिणन; त्मिण तधध्यारांचधध्या त्मियलध्यारांनध्या ततसऱधध्या 
चपौथधध्या तपढणपधरत वतडलध्यारांचधध्या अपरिध्याधिध्याबद्दल तशकध्या करितरो;

सतरोतसरांतम्हतध्या 109:17 तधध्या दयष त्मिध्याणसध्यालध्या दयसऱधध्या लरोकध्यारांचन वध्याईट करि असन सध्यारांगध्याधलध्या 



आवडध्याधचन मम्हणलन तधध्या वध्याईट गरोषण तधध्या त्मिध्याणसध्यालध्याच म्हरोऊ दन. तरो दयष त्मिध्याणलस लरोकध्यारांचन 
भलन म्हरोवरो असन कधिणम्हण मम्हणध्यालध्या नध्याम्हण, मम्हणलन तधध्याचनम्हण भलन म्हरोऊ दनऊ नकरोस.

शध्यासतन 16:16 ततनन त्मिग तधध्याचधध्या त्मिध्यागन लकडध्याच लध्यावलध्या. ततचधध्या धध्या रिरोजचधध्या कटकटणत्मियळन  
त्मिरिण बरिन  असन तधध्यालध्या वध्याटल लध्यागलन.

इतफिसकरिध्यारांस 4:26 ‘तयमम्हण रिध्यागवध्या पण पध्याप करु नकध्या.’ सलधध्यारसतध्यापलवर तयमम्हण तयत्मिचध्या रिध्याग 
सरोडल न दध्यावध्या.

रिरोत्मिकरिध्यारांस 14:12 मम्हणलन प्रतधनक जण आपध्यापलधध्यासरांबरांधिण दनवध्यालध्या तम्हशनब दनईल.
1 धरोम्हध्यान 2:23 जरो पयतध्याचध्या नध्याकध्यारि करितरो तधध्यालध्या तपतध्याम्हण नसतरो, पण जरो पयतध्यालध्या त्मिध्यानतरो 

तधध्यालध्या तपतध्याम्हण असतरो.
धरोम्हध्यान 14:6 धनशलनन उत्तरि तदलन, “त्मिण त्मिध्यागर, सतध आतण जणवन आम्हन. कन वळ त्मिध्याझधध्यादध्यारिन च 

तपतधध्याजवळ जध्यातध्या धनतन.
त्मित्तध 11:28-30  जन रकलनलन व ओझधध्यानन लध्यादलनलन असन सवर तयमम्हण त्मिजकडन धध्या आतण त्मिण 

तयमम्हध्यारांलध्या तवशध्यारांतत दनईन. 29 त्मिध्याझन जल आपणध्यारांवरि घधध्या, त्मिध्याझधध्यापध्यासलन तशकध्या, मम्हणजन तयत्मिचधध्या
आतमधध्यास तवशध्यारांतत तत्मिळनल. 30 कध्यारिण त्मिध्याझन जल सरोपन आम्हन आतण त्मिध्याझन ओझन म्हलकन  आम्हन.”

2 कररिरांरकरिध्यारांस 6:2 कध्यारिण तरो मम्हणतरो, “त्मिध्याझधध्या सरोधणचधध्या वनळण त्मिण तयझन ऐकलन आतण 
तध्यारिणध्याचधध्या तदवसध्यात त्मिण तयलध्या त्मिदत कन लण.” त्मिण तयमम्हध्यारांलध्या सध्यारांगतरो, दनवध्याचधध्या “सरोधणचण वनळ” 
आतध्याच आम्हन. आतध्याच “तध्यारिणध्याचध्या तदवस” आम्हन.

रिरोत्मिकरिध्यारांस 10:13 कध्यारिण “जन करोणण प्रभलचन नध्याव घनऊन म्हध्याक त्मिध्यारितणल, तधध्यारांचन तध्यारिण म्हरोईल.”
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