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ननररम 15:26 परमरश्वर मम्हणशालशा, “ततमम्हम ततमचशा दरव परमरश्वर हशाचचशा आजशा पशाळशा; जचशा रगोषम 
चशाचांरलचशा आम्हरत असर तगो मम्हणतगो तचशा ततमम्हम करशा; जर ततमम्हम ततमचचशा परमरश्वरशाचचशा आजशा व नवधम 
पशाळशाल तर ततमम्हशालशा नमसरचचशा लगोकशाप्रमशाणर पमडशा भगोरशावचशा लशारणशार नशाम्हमत आनण मम जगो 
परमरश्वर तचशा मम नमसरचचशा लगोकशाचांवर जर रगोर पशाठवलर तर ततमम्हशाचांवर पशाठनवणशार नशाम्हम; मम परमरश्वर 
आम्हर; ततमम्हशालशा बरर  करणशारशा ममच आम्हर.”

अनतवशाद 7:15 परमरश्वर सवर आजशार कशाढढ न टशाककील. नमसर दरशशात ततमम्हशालशा मशाम्हमत असलरलम 
कगोणतमम्हम भचचांकर रगोररशाई इथर म्हगोणशार नशाम्हम. म्हर रगोर परमरश्वर ततमचचशा शतढचांवर आणमल.

सतगोतसचांनम्हतशा 107:20 दरवशानर आजशा कर लम आनण तचशाचांनशा बरर  कर लर, मम्हणढन तर लगोक थडगचशात 
जशाणचशापशासढन बचशावलर.

सतगोतसचांनम्हतशा 146:8 परमरश्वर आचांधळचशाचांनशा पतनम्हशा नदसढ लशारणचशासशाठम मदत करतगो. सचांकटशात 
असलरलचशा लगोकशाचांनशा परमरश्वर मदत करतगो. परमरश्वरशालशा चशाचांरलर लगोक आवडतशात.

चशचशा 35:5 मर आचांधळर  पतनम्हशा डगोळस म्हगोतमल. तचशाचांचर डगोळर  उघडतमल. बशानम्हरर  ऐकढ  शकतमल. तचशाचांनशा
श्रवणशककी नमळर ल.

चशचशा 53:5 पण आमचचशा दतषकष तचशाचांबद्दल तचशालशा दत:ख भगोरशावर लशारलर. आमचचशा अपरशाधशाचांमतळर  तगो 
भरडलशा ररलशा. आमचर कजर, आमचम नशकशा, तचशाचचशावर लशादलम ररलम. तचशानर दत:ख सम्हन कर लर. 
मम्हणढन आमम्हम बरर  झशालगो.

चशचशा 58:8 ततमम्हम हशा कर लचशात तर पम्हशाटरचचशा प्रकशाशशाप्रमशाणर ततमचर भशागच उजळर ल. ततमचचशा जखमशा 
भरून चरतमल. ततमचशा “चशाचांरतलपणशा” (दरव) ततमचचशा पतढर चशालरल आनण परमरश्वरशाचर रगौरव ततमचचशा 
पशाठममशारढन चरईल.

नचमरचशा 30:17 मम ततमम्हशालशा पतनम्हशा तचांदतरसत करमन. ततमचचशा जखमशा मम बऱचशा करमन. म्हशा 
परमरश्वरशाकडढ न आलरलशा सचांदरश आम्हर. “कशा? कशारण दतसरर  लगोक मम्हणतशात तढ बनम्हषकष त आम्हरस. तर 
मम्हणतशात, नसचगोनचम कशाळजम करणशारर  कगोणमम्हम नशाम्हम.”

नचमरचशा 33:6 “पण मर मम तचशा नररमतमल लगोकशाचांनशा बरर  करमन. मम तचशाचांनशा शशाचांतम आनण सतरकशा 
हशाचांचशा आनचांद लतटढ दरईन.

मलशाखम 4:2 “पण मशाझचशा अनतचशाचशाचांवर चशाचांरतलपणशा उरवतचशा सढचशारप्रमशाणर चमकर ल. सढचशारचचशा 
नकरणशाचांप्रमशाणर, तचशातढन बरर  म्हगोणचशाचम शककी नमळर ल. रगोठठ चशातढनसतटलरलचशा वशासरशाचांप्रमशाणर, ततमम्हम 
मतक व आनचांदम वम्हशाल.

मत्तच 4:23,24 चरशढ रशालमल प्रशाचांतशात सरळमकडर ररलशा, चरशढनर सभशासथशानशात जशाऊन नशकनवलर व 



सवरशारचचशा रशाजचशाचम सतवशातशार सशाचांनरतलम. चरशढनर लगोकशाचांचर सवर रगोर व दतखणम बरम कर लम. 24 
चरशढनवषचमचम बशातमम सवर सढरमचशा दरशभर पसरलम; मर जर दतखणरकरम म्हगोतर, जचशाचांनशा नशानशा 
प्रकशारचर रगोर व आजशार म्हगोतर, जचशाचांनशा भढतबशाधशा झशालम म्हगोतम, जर फर फरर करम व पकशाघशातम म्हगोतर अशशा 
सवशारनशा लगोकशाचांनम तचशाचचशाकडर आणलर आणम तचशानर तचशाचांनशा बरर  कर लर.

मत्तच 8:16,17 तचशा सचांधचशाकशाळम लगोकशाचांनम भढतबशाधशा झशालरलचशा पतषकळ लगोकशाचांनशा तचशाचचशाकडर आणलर 
चरशढनर शबद बगोलढन तम भततर घशालनवलम व सवर प्रकशारचचशा रगोगचशाचांनशा बरर  कर लर 17 चशचशा 
सचांदरषठचशाचांचचशा दशारर  जर सशाचांनरतलर म्हगोतर तर पढणर वम्हशावर मम्हणढन असर झशालर. चशचशानर असर मम्हटलर 
म्हगोतर:“तचशानर आमचचशा वचशाधम सवत:वर घरतलचशा, तचशानर आमचर रगोर वशानम्हलर.”

मत्तच 9:35 चरशढ तचशाचांचचशा सभशासथशानशाचांमधचर नशकण दरत व रशाजचशाचर शतभवतरमशान रशाजवमत आनणसवर 
प्रकशारचर रगोर व सवर प्रकशारचर आजशार बरर  करमत सवर नररशातढन व सवर खरडठ चशातढन नफरलशा.

मत्तच 10:1 चरशढनर आपलचशा बशारशा नशषचशाचांनशा आपलचशाजवळ बगोलशानवलर, आनण तचशानर तचशाचांनशा भततर 
घशालनवणचशाचशा अनधकशार नदलशा. तसरच प्रतचरक आजशार व दतखणम बरर  करणचशाचशा अनधकशार नदलशा. 
(मशाकर  3:14,15)

मत्तच 10:8 रगोगचशाचांनशा बरर  करशा, म षतशाचांनशा उठशावशा. कत ष्ठरगोगचशाचांनशा शतद्ध करशा. भततर कशाढशा, ततमम्हशाचांलशा फत कट 
नमळशालर आम्हर मम्हणढन फत कट दशा.

मत्तच 11:5 आचांधळर  पशाम्हहू शकतशात. पशाचांरळर  चशालतशाल. कत ष्ठरगोरम शतद्ध कर लर जशातशात, बनम्हरर  ऐकतशात, 
मरलरलर उठनवलर जशातशात व रररबशाचांनशा सतवशातशार सशाचांरणचशात चरतर.

मत्तच 12:15 परूशम कशाच करमत आम्हरत तर चरशढलशा मशाम्हमत म्हगोतर. मम्हणढन चरशढ तरथढन ररलशा. पतषकळ लगोक
चरशढचचशा मशारर ननघशालर व तचशानर जर कगोणम रगोरम म्हगोतर, तचशा सवशारनशा बरर  कर लर.

मत्तच 15:30 मर पतषकळ लगोक तचशाचचशाकडर आलर, तचशाचांनम आपलचशाबरगोबर लतळर , पशाचांरळर , आचांधळर , बनम्हरर  
व इतर अनरक लगोकशाचांनशा आणलर म्हगोतर आनण तचशाचांनम तचशा आजशाऱचशाचांनशा चरशढचचशा पशाचशावर ठरवलर. तरवम्हशा 
तचशानर तचशाचांनशा बरर  कर लर.

मत्तच 17:20 तरवम्हशा तगो मम्हणशालशा, “ततमचचशा अलपनवश्वशासशामतळर . मम ततमम्हशाचांलशा खरर  सशाचांरतगो, ततमचचशात जर 
मगोम्हरमचचशा दशाणचशाएवढशा नवश्वशास असरल तर ततमम्हम चशा डडोंररशालशा मम्हणढ शकतशा, चरथढन ननघढन तरथर जशा, 
तर तगो डडोंरर जशाईल. ततमचचशासशाठम कशाम्हमम्हम अशकच असणशार नशाम्हम.”

मशाकर  1:34 तचशानर ननरननरशाळचशा रगोरशाचांनम आजशारम असलरलचशाचांनशा बरर  कर लर व अनरक लगोकशाचांतढन भततर 
कशाढलम. पण तचशानर भततशाचांनशा बगोलढ नदलर नशाम्हम कशारण तम तचशालशा ओळखत म्हगोतम.

मशाकर  3:10 तचशानर अनरक लगोकशाचांनशा बरर  कर लर म्हगोतर मम्हणढन जचशाचांनशा रगोर म्हगोतर तर तचशालशा सपशर करणचशासशाठम
व वशाट कशाढणचशासशाठम पढढर रर टमत म्हगोतर.

मशाकर  6:5,6 आनण तरथर तचशालशा चमतकशार करतशा आलशा नशाम्हम. फक तचशानर कशाम्हम रगोरम लगोकशाचांचचशा 
डगोकचशावर म्हशात ठरवढन तचशाचांनशा बरर  कर लर. तचशाचांचचशा अनवश्वशासमतळर  तचशालशा आश्चचर वशाटलर. 6 नचांतर चरशढ 
नशकण दरत जवळपशासचचशा रशावगोरशावम नफरलशा.



मशाकर  6:13 तचशाचांनम पतषकळ भततर कशाढलम आनण अनरक रगोगचशाचांनशा जजततनशाचर तरल लशावढन तचशाचांनशा बरर  कर लर.
मशाकर  6:55,56 लगोक म्हर सशारणचशासशाठम इतर सवर लगोकशाचांकडर पळशालर आनण आजशाऱचशाचांनशा खशाटरवर घशालढन 

जरथर तगो आम्हर असर ऐकलर तरथर घरऊन जशाऊ लशारलर. 56 खरडठ चशात, रशावशात नकचांवशा शरतशात आनण, जरथर 
बशाजशारशाचचशा जशारम कगोठर  तगो ररलशा तरथर लगोकशाचांनम आपलचशा आजशारम मशाणसशाचांनशा आणढन ठरवलर. तचशाचांनम 
तचशालशा फक तचशाचचशा झगचशाचचशा कशाठशालशा सपशर करू दरणचशाचम नवनचांनत कर लम. जचशाचांनम तचशालशा सवशर 
कर लशा तर बरर  झशालर.

मशाकर  8:23-25 मर तचशानर आचांधळचशाचशा म्हशात धरून तचशालशा रशावशाबशाम्हरर नरलर मर चरशढ तचशा आचांधळचशाचचशा 
डगोळचशात थतचांकलशा व तचशाचचशावर म्हशात ठरवढन तचशान नवचशारलर, “ततलशा कशाम्हम नदसतर कशाच?” 24 तचशानर वर
पशानम्हलर आनण मम्हणशालशा, “मलशा मशाणसर नदसतशात व सभगोवतशालम झशाडर चशालत असलचशासशारखम 
नदसतशात.” 25 नचांतर चरशढनर पतनम्हशा आपलर म्हशात तचशा मशाणसशाचचशा डगोळचशावर ठरवलर. तचशानर डगोळर  उघडलर 
तरवम्हशा तचशालशा दृषम आलम. तचशालशा सवर कशाम्हम सपष नदसत लशारलर

मशाकर  9:29 चरशढ तचशाचांनशा मम्हणशालशा, “म्हम असलम भततर प्रशाथरनरनशवशाच व उपशासशावशाचढन दतसऱचशा कशशानर ननघणर
शकच नशाम्हम.”

मशाकर  16:17(16/17),18 (16/17) जगो कगोणम नवश्वशास धरतगो आनण बशानप्तिसमशा घरतगो तचशाचर तशारण 
म्हगोईल, परचांतत जगो नवश्वशास ठरवमत नशाम्हम तचशाचशा नधककशार म्हगोईल, परचांतत जगो नवश्वशास धरतमल 
तचशाचांचचशाबरगोबर म्हम नचनम्हर असतमल, तर मशाझचशा नशावशानर भततर कशाढतमल, तर नवचशा नवचशा भशाषशा बगोलतमल. 
18 तर आपलचशा म्हशातशाचांनम सशाप उचलतमल आनण तर कगोणतरम्हम नवष नपतमल तरवम्हशा तर तचशाचांनशा बशाधणशार 
नशाम्हम. तर आजशाऱचशाचांवर म्हशात ठरवतमल आनण तर बरर  म्हगोतमल.’

लढक 4:18 “प्रभढचशा आतमशा मजवर आम्हर, कशारण तचशानर मलशा अनभषरक कर लशा आम्हर, चशासशाठम ककी, 
रररबशाचांनशा सतवशातशार सशाचांरणचशासशाठम बचांदमवशान मम्हणढन नरलरलचशाचांस सवशातचांतचशाचम घगोषणशा करणचशासशाठम, 
आचांधळचशाचांनशा दृनष नमळशावम व तचशाचांनम बघशावर चशासशाठम, जतलढू ढम म्हगोणशाऱचशाचांचम सतटकशा करणचशासशाठम

लढक 4:40 सढचर मशावळतमलशा जशात असतशानशा, जचशाचांचम मशाणसर ननरननरशाळचशा रगोरशाचांनम आजशारम म्हगोतम तचशा 
सवशारनशा लगोकशाचांनम तचशाचचशाकडर आणलर. प्रतचरकशाचचशा डगोकचशावर म्हशात ठरवढन तचशानर तचशाचांनशा बरर  कर लर.

लढक 5:15 परचांतत चरशढनवषचमचचशा बशातमचशा अनधक पसरतच ररलचशा. आनण मगोठर  जमशाव तचशाचर 
ऐकणचशासशाठम व तचशाचांचचशा रगोरशाचांपशासढन मतक म्हगोणचशासशाठम चरत असत.

लढक 5:17-25 असर झशालर ककी एकर  नदवशम तगो नशकण दरत असतशा तरथर परुशम व ननचमशशास्त्रशाचर नशकक
बसलर म्हगोतर. तर रशालमल, चम्हहूदमचशा आनण चरुशलरम चशा भशारशातमल प्रतचरक रशावशातढन आलर म्हगोतर. प्रभढचर 
सशामरचर तचशाचचशाजवळ म्हगोतर तचशामतळर  तगो बरर  करत म्हगोतशा. 18 कशाम्हम लगोक एकशा अधशाररवशाचत झशालरलचशा 
मनतषचशालशा नबछशानचशात घशालढन घरऊन आलर. तचशाचांनम तचशालशा आत आणणचशाचशा व चरशढसमगोर खशालम 
ठरवणचशाचशा प्रचतन कर लशा. 19 परचांतत रदर्दीमतळर  आत आणणचशाचशा मशारर तचशाचांनशा सशापडरनशा. तर छपरशावर 
ररलर, आनण तचशालशा खशाटरसशानम्हत आत सगोडलर, कगौलर कशाढढ न बरगोबर मधचभशारम जरथर चरशढ बसलशा म्हगोतशा 
तरथर सगोडलर. 20 तचशाचांचशा नवश्वशास पशाम्हहून चरशढ तचशालशा मम्हणशालशा, “मनतषचशा, ततइचशा पशापशाचांचम कमशा झशालम 
आम्हर!” 21 ननचमशशास्त्रशाचर नशकक आनण परुशम सवत:शम नवचशार करु लशारलर: “म्हशा कगोण आम्हर, जगो रू



असर दतभशारषण करमत आम्हर? दरवशानशवशाच कगोण पशापशाचांचम कमशा करु शकतगो?” 22 पण चरशढ नवचशार 
जशाणढन म्हगोतशा, तगो तचशाचांनशा मम्हणशालशा, “ततमम्हम आपलचशा अचांत:करणशात असशा नवचशार कशा करतशा? 23 
“तत तूझचशा पशापशाचांचम कमशा झशालम आम्हर’ नकचांवशा “ऊठ आनण चशालढ लशार’ चशाचांतमल कगोणतर मम्हणणर सगोपर आम्हर?
24 पण ततमम्हशाचांलशा म्हर कळशावर ककी मनतषचशाचचशा पततशालशा”प षरवमवर पशापशाचांचम कमशा करणचशाचशा अनधकशार 
आम्हर.” तगो अधशाररवशाचत झशालरलचशा मनतषचशालशा मम्हणशालशा, “मम ततलशा सशाचांरतगो ऊठ, आपलशा नबछशानशा उचल 
आनण घरम जशा.” 25 तशाबडतगोब तगो उभशा रशानम्हलशा, जचशा नबछशानचशावर तगो झगोपलशा म्हगोतशा तगो तचशानर 
उचललशा व दरवशाचम सततनत करमत आपलचशा घरम ररलशा.

लढक 6:17-19 तगो तचशाचांचचशाबरगोबर खशालम उतरलशा व सपशाट जशाररवर उभशा रशानम्हलशा आनण तचशाचचशा 
अनतचशाचशाचांचशा मगोठशा समतदशाच तरथर आलशा म्हगोतशा. व चम्हहूदमचशा, चरुशलरम, सगोर आनण नसदगोनचचशा 
समतद्रनकनशाऱचशाकडचर असर पतषकळसर लगोक तरथर आलर म्हगोतर. 18 तर तरथर तचशाचर ऐकणचशास व तचशाचांचचशा 
रगोरशापशासढन बरर  म्हगोणचशास आलर म्हगोतर. व जचशाचांनशा अशतद्ध आतमचशाचांनम बशाधशा म्हगोतम तचशाचांनशाम्हम तचशाचांचचशा 
वचशाधधींपशासढन मतक करणचशात आलर. 19 सरळशा लगोकसमतदशाच तचशालशा सपशर करु पशाम्हत म्हगोतशा. कशारण 
तचशाचचशामधढन सशामरचर चरत म्हगोतर व तर सवशारनशा बरर  करमत म्हगोतर.

लढक 7:21,22 तचशावरळम चरशढनर अनरक लगोकशाचांचर रगोर, आजशार बरर  कर लर, पतषकळशाचांमधमल भततर कशाढलम, 
आचांधळचशाचांनशा दृषम नदलम. 22 चरशढनर तचशाचांनशा उत्तर नदलर, “जशा आनण ततमम्हम जर ऐकलर व पशानम्हलर आम्हर तर 
चगोम्हशानशालशा सशाचांरशा: आचांधळर  पशाम्हतशात, लचांरडर चशालतशात, कत ष्ठरगोरम शतद्ध म्हगोतशात, बनम्हरर  ऐकतशात, मरलरलर 
नजवचांत कर लर जशातशात आनण ररमब लगोक सतवशातशार ऐकतशात.

लढक 8:2 जचशाचांचचशामधढन भततर कशाढलम म्हगोतम व जचशाचांनशा आजशारतढन बरर  कर लर म्हगोतर अशशा कशाम्हम नस्त्रचशाम्हम 
तचशाचचशाबरगोबर म्हगोतचशा: मरमचशा नजलशा मगदशानलचशा मम्हणत, नतचचशातढन सशात भततर बशाम्हरर पडलम म्हगोतम.

लढक 9:2 नचांतर तचशानर तचशाचांनशा दरवशाचचशा रशाजचशाचम घगोषणशा करणचशास व रगोगचशाचांनशा बरर  करणचशास पशाठनवलर.
लढक 9:11 पण लगोकसमतदशाचशालशा म्हर कळलर व तर तचशाचचशामशारर ररलर. तचशानर तचशाचांचर सवशारत कर लर आनण 

तचशाचांनशा सवरररशाजचशानवषचम सशाचांनरतलर. जचशाचांनशा बरर  म्हगोणचशाचम आवशचकतशा म्हगोतम, तचशाचांनशा तचशानर बरर  कर लर.
लढक 13:12 चरशढनर नतलशा पशानम्हलर, तचशानर नतलशा बगोलशावलर आनण तगो नतलशा मम्हणशालशा, “बशाई, ततझचशा 

आजशारशापशासढन तढ मतक झशालम आम्हरस!”
लढक 13:32 चरशढ तचशाचांनशा मम्हणशालशा, “जशा आनण तचशा कगोलहशालशा सशाचांरशा, “ऐक, मम लगोकशाचांतढन भततर कशाढमन,

आज व उदशा रगोर बरर  करमन आनण नतसऱचशा नदवशम मशाझर कशाम सचांपवमन.’
चगोम्हशान 5:8,14 मर चरशढ मम्हणशालशा, “उठढ न उभशा रशाम्हशा! आपलम खशाट उचल आनण चशालढ लशार.” 14 

तचशानचांतर तगो मनतषच चरशढलशा मचांनदरशात भरटलशा. तरवम्हशा चरशढ तचशालशा मम्हणशालशा, “पशाम्हशा, आतशा तढ बरशा झशालशा 
आम्हरस. पण पशाप करणचशाचर सगोडढ न दर. नशाम्हम तर ततझर अनधक वशाईट म्हगोईल!”

चगोम्हशान 14:12 मम ततमम्हशाचांलशा खरर  सशाचांरतगो मम जम कशामर करतगो तम कशामर मशाझचशावर नवश्वशास ठरवणशारशाम्हम 
करमल. आनण तचशापरकशाम्हम मगोठम कशामर करमल. कशारण मम नपतचशाकडर जशातगो.

प्ररनषतशाचांचधीं कष तचत 3:6 परचांतत परत मम्हणशालशा, “मशाझचशाकडर सगोनर नकचांवशा चशाचांदम कशाम्हम नशाम्हम, परचांतत मशाझचशाकडर 
दतसरर  कशाम्हम तरम आम्हर, तर मम ततलशा दरतगो: नशासरर थचचशा चरशढ ररव्रसतशाचचशा नशावशानर ऊठ आनण चशालढ लशार!”



प्ररनषतशाचांचधीं कष तचत 5:15,16 तचशामतळर  परत रसतचशानर जशाऊ लशारलशा मम्हणजर तचशाचम सशावलम रगोरम व आजशारम 
लगोकशाचांचचशावर पडशावम चशासशाठम लगोक तचशाचांनशा वशाटरवर खशाट अरर अचांथरुणशावर ठरवमत असत. 16 लगोक 
चरुशलरम सभगोवतशालचचशा रशावशाचांरशावशातढन चरऊ लशारलर, आनण तचशाचांचर आजशारम व भढतबशाधशा झशालरलर लगोक
चशाचांनशा तर आणढ लशारलर. तरवम्हशा म्हम सवर मशाणसर बरम कर लम ररलम.

प्ररनषतशाचांचधीं कष तचत 10:38 नशासरर थचचशा चरशढनवषचम ततमम्हशाचांलशा मशानम्हतम आम्हर. दरवशानर तचशालशा पनवत आतमशा व 
सशामरचर दरऊन ररव्रसत बननवलर. चरशढ सरळमकडर लगोकशाचांचचशासशाठम चशाचांरलचशा रगोषम करमत ररलशा. जर 
लगोक दतष आतमचशानर पछशाडलर म्हगोतर तचशाचांनशा चरशढनर बरर  कर लर. तचशामतळर  दरव चरशढबरगोबर आम्हर म्हर नदसढन 
आलर.

प्ररनषतशाचांचधीं कष तचत 19:11,12 दरवशानर पगौलशाचचशा म्हशातढन असशामशानच चमतकशार घडनवलर. 12 पगौलशानर 
वशापरलरलर रुमशाल आनण कपडरम्हम कशाम्हम लगोक नरत असत. लगोक चशा रगोषम आजशारम लगोकशाचांवर ठरवमत 
असत. जरवम्हशा तर असर करमत तरवम्हशा आजशारम लगोक बरर  म्हगोत आनण दतष आतमर तचशाचांनशा सगोडढ न जशात.

रगोमकरशाचांस 8:26 जरवम्हशा आपण कणम्हतगो तरवम्हशा आतमशाम्हम आपलचशा अशकपणशात आपणशाचांस मदत करतगो. 
कशारण कशशासशाठम आपण प्रशाथरनशा करशावम, म्हर आपणशाचांस मशाम्हमतसतद्धशा नसतर. परचांतत आतमशा सवत: 
आपणशाचांसशाठम शबदशाचांनम जर वचक करतशा चरत नशाम्हम, अशशा कणम्हणचशानर मधचसथम करतगो.

1 कररचांथकरशाचांस 12:9 कगोणशालशा तचशाच आतमचशानर नवश्वशास व दतसऱचशालशा फक तचशाचशा एकशा आतमचशादशारर  
बरर  करणचशाचर दशान नदलर आम्हर.

1 कररचांथकरशाचांस 12:28 नशवशाच दरवशानर मचांडळमत प्रथम प्ररनषत, दतसरर  सचांदरषर, नतसरर  नशकक, जर 
चमतकशार करतशात तर, जचशाचांनशा आरगोगच दरणचशाचर दशान आम्हर तर,

नफनलपपजकरशाचांस 2:27 तगो खरगोखरच आजशारम म्हगोतशा, अरदम मरणशालशा टरकलशा म्हगोतशा, पण दरवशानर 
तचशाचचशावर करुणशा कर लम; तचशाचचशावरच कर लम असर नशाम्हम, तर मशाझचशावरम्हम कर लम; चशासशाठम ककी, मलशा 
आणखम दत:ख म्हगोऊ नचर.

चशाकगोब 5:14 ततमचचशापजककी कगोणम आजशारम आम्हर कशाच? तचशानर मचांडळमतमल वनडलशाचांनशा बगोलवशावर व तचशाचांनशा 
तचशाचचशासशाठम प्रशाथरनशा करणचशास सशाचांरशावर, आनण प्रभढचचशा नशावशानर तचशाचचशावर तरल लशावशावर

1 परत 2:24 तचशानर सवत:आमचम पशापर वशानम्हलम तचशाचचशा शरमरशावर घरऊन वधसतचांभशावर वशानम्हलम, चशासशाठम 
ककी आमम्हम आमचचशा पशापशालशा मरशावर. आनण नमतममतवशासशाठम जरशावर. तचशालशा झशालरलचशा जखमशाचांमतळर  
ततमम्हशालशा आरगोगच नमळशालर.

3 चगोम्हशान 1:2 मशाझचशा नप्रच नमतशा, जसर आधचशानतमक जमवनशात ततझर चशाचांरलर चशाललर आम्हर म्हर मलशा मशाम्हमत 
आम्हर तसरच इतर बशाबतमतम्हम ततझरचशाचांरलर चशालशावर आनण ततझर आरगोगच चशाचांरलर असशावर अशम मम प्रशाथरनशा 
करतगो.
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