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ननररम 15:9  शतत मम्हणवालवा, ‘मम ततवात्यांचवा पवाठलवार करमन, ततवात्यांनवा रवाठमन, मम ततवात्यांचम सवर सत्यांपतम
लतटटन घनईन;  ततवामतळन  मवाझवा जमव ततप म्हहोईल.  मवाझतवा तलववारमनन ततवात्यांचन सवर कवाम्हम नम्हरवावटन
घनईन; मवाझतवा म्हवातवात्यांनम ततवात्यांचन सवरकवाम्हम मम सवत: कररतवा घनईन.’

ननररम 18:21 तट लहोकवात्यांमधटन कतरबरवार दनववालवा नभिणवारन , व नवशवासट, पपसन खवाऊन आपलवा ननकवाल
बदलटन अनतवात न करणवारन  असन लहोक ननवडटन घन;  ततवात्यांनवा म्हजवार लहोकवात्यांवर,  शत्यांभिर लहोकवावर,
पननवास लहोकवावर आनण दम्हवा लहोकवात्यांवर नवातक मम्हणटन ननम.

ननररम 20:14 “वतनभिचवार कर नकहोस.
ननररम 20:17 “तट आपलतवा शनजवाऱतवाचतवा घरवाचवा लहोभि धर नकहोस; ततवाचतवा बवातकहोचवा लहोभि धर
नकहोस;  ततवाचवा रतलवाम,  ततवाचम स्त्रम रतलवाम,  बपल,  रवाढव नकत्यांववा ततवाचतवा मवालककीचन जन कवाम्हम
असनल ततवा कशवाचवाम्हम लहोभि धर नकहोस.”

रणनवा 11:4 जन नवदनशम इसवाएल लहोकवाबरहोबर रवाम्हवात म्हहोतन, ततवात्यांनवा इतर कवाम्हम पदवारर खवावनसन ववाटट
लवारलन.  लवकरच इसवाएल लहोकवात्यांनम पतनम्हवा कत रकत र करणतवास सतरववात कन लम.  लहोक मम्हणवालन,
“आमम्हवात्यांलवा मवात्यांस खवावतवास पवानम्हजन.

अनतववाद 5:21 “दतसऱतवाचतवा पतनमचम अनभिलवाषवा बवाळरट नकवा.  दतसऱतवाचन घर,  शनत,  दवास दवासम,
रतरन -रवाढवन, कशवाचमम्हम म्हवाव बवाळरट नकवा.”

अनतववाद 12:20  “ततमचतवा दनशवाचतवा सममवा ववाढववातचन ततमचवा दनव परमनशर हवानन ततमम्हवालवा वचन
नदलन आम्हन.  तसन झवालन ककी ततवानन ननवडलनलम जवारवा ततमचतवा रवाम्हततवा घरवापवासटन लवात्यांब पडनल.
तनवम्हवा मवात्यांसवाचम ररज पडलम ककी जन नमळनल तन मवात्यांस ततमम्हम खवा.  परमनशरवानन नदलनलतवा
पशतपकतवात्यांचतवा कळपवातमल कहोणतवाम्हम पवाणम मवारलवात तरम चवालनल. मम आजवा नदलतवापमवाणन ततमम्हम
रवाम्हततवा जवारम म्हन मवात्यांस म्हवन तनवम्हवा खवा.

अनतववाद 22:22 “एखवादवा पतरषवाचन दतसऱतवा नवववानम्हत स्त्रम बरहोबर ललनरक सत्यांबत्यांध असतमल तर
दहोघवात्यांनवाम्हम मततततदत्यांड दवाववा. आनण इसवाएलमधटन तवा दतरवाचवारवाचन ननमटलरन करवावन.

तम्हहोशववा 7:21  तरमम्हहो नरर आनण ततवातमल सवर मवालमवातवा कवाबमज कन लतवावर मम एक सतत्यांदर
नशनवारम (बनबलहोननतन) अत्यांररखवा, अत्यांदवाजन पवाच पपौंड चवात्यांदम आनण जवळवापवास एक पपौड सहोनतवाचम
वमट पवानम्हलम. ततवाचवा मलवा महोम्ह पडलवा ततवा वसतट मम घनतलतवा. मवाझतवा तत्यांबटत तवा रहोषम जनमनमत
पतरून ठनवलनलतवा ततमम्हवालवा सवापडतमल. चवात्यांदम अत्यांररखतवाखवालम दडवलनलम आम्हन.”

सतहोतसत्यांनम्हतवा 10:3 दतष लहोक आपलतवालवा म्हवतवा असलनलतवा रहोषष्टींबद्दल बढवातवा मवारतवात. आधवाशम
लहोक दनववालवा शवाप दनतवात.  अशवा रमतमनन दतष लहोक आपण परमनशरवालवा ततचच मवानतहो असन
दवाखवटन दनतवात.



सतहोतसत्यांनम्हतवा 78:18  नत्यांतर ततवा लहोकवात्यांनम दनववाचम परमकवा घतवातचन ठरवलन.  ततवात्यांनम ततवात्यांचम भिटक
भिवारवणतवासवाठम दनववाकडन अननवाचम मवारणम कन लम.

सतहोतसत्यांनम्हतवा 78:30   ततवात्यांनवा ततवात्यांचम भिटक आवरलम नवाम्हम,  मम्हणटन ततवात्यांनम तन पकम रक
कवाढलतवानशववातच खवाललन.

सतहोतसत्यांनम्हतवा 81:12 मम्हणटन मम ततवात्यांनवा जन करवातचम इचचवा म्हहोतम तन कर नदलन. इसवाएलनन सतधदवा
ततवालवा म्हवन तन कन लन.

सतहोतसत्यांनम्हतवा 106:14 आमचन पटवरज ववाळवत्यांटवात भितकन लन झवालन आनण ततवात्यांनम शतषक झवालनलतवा भिटममत
दनववाचम परमकवा पवानम्हलम.

सतहोतसत्यांनम्हतवा 119:36  शममत्यांत कसन वम्हवातचन म्हन नशकवणतवापनकवा मलवा ततझतवा करवारवाचवा नवचवार
करणतवासवाठम मदत कर.

नमनतसटतन 1:19  आधवाशम लहोकवात्यांचन असनच असतन. तन ननम्हमम दतसऱतवात्यांचतवा वसतट घनतवात. ततवा वसतटत्यांनमच
ततवात्यांचवा नवाश म्हहोतहो.

नमनतसटतन 6:25 तम स्त्रम सतत्यांदर असनल. पण तन सपौंदतर ततझतवात जळट दनऊ नकहोस आनण ततलवा ततवाचम
भितरळ पडट  दनऊ नकहोस. तट नतचतवा डहोळतवात्यांनम जवातबत्यांदम म्हहोऊ नकहोस.

नमनतसटतन 15:27  जर एखदवानन कवाम्हम वसतट नमळवणतवासवाठम फसवणटक कन लम तर तहो ततवाचतवा
कत टत त्यांबवावर सत्यांकटन आणतहो.  पण जर एखवादवा मवाणटस खरवा असलवा आनण लवाच घनणतवानवषतम
ततवाचतवा मनवात घतणवा असनल तर तहो जरट शकन ल.

नमनतसटतन 21:25,26  आळशम मवाणटस अनधकवाचवा म्हवतवास धरन आपलवा नवाश करन घनतहो.  तहो
सवत:चवा नवाश करतहो कवारण तहो ततवा रहोषष्टींसवाठम कष करवातलवा नकवार दनतहो पण चवात्यांरलवा
मवाणटस दवान दनतहो कवारण ततवाचतवाकडन भिरपटर असतन.

नमनतसटतन 28:16 जर रवाजतकतवार शम्हवाणवा नसलवा तर तहो ततवाचतवा म्हवातवाखवालचतवा लहोकवात्यांनवा दत:ख
दनतहो. पण जर रवाजतकतवार पवामवानणक असलवा आनण ततवालवा फसवणन आवडत नसलन तर तहो खटप
कवाळपतरत रवाजत करन ल.

तशतवा 56:11 तन भितकन लतवा कत ततवात्यांपमवाणन आम्हनत.  ततवात्यांचन कधमच समवाधवान म्हहोत नवाम्हम.  ममढपवाळवात्यांनवा
आपण कवात करमत आम्हहोत म्हन मवाम्हमत नवाम्हम. तन ततवात्यांचतवा भिटकलतवा रनलनलतवा ममढढ तवात्यांपमवाणन आम्हनत.
तन म्हवावरट आम्हनत. ततवात्यांनवा फक सवत:चवा लवाभि म्हववा आम्हन.

तशतवा 57:17 हवा लहोकवात्यांनम पवापन कन लम मम्हणटन मलवा रवार आलवा. मर मम इसवाएललवा नशकवा कन लम.
मम रवारवावलहो असलतवानन ततवात्यांचतवापवासटन ततोंड नफरनवलन.  इसवाएलनन मलवा सहोडलन ततवालवा पवानम्हजन
ततवा नठकवाणम तहो रनलवा.

नतमरतवा 6:13 “इसवाएलमधलतवा सवर लहोकवात्यांनवा जवासतमच जवासत पपसवा पवानम्हजन. अनत मम्हतववाचन व अनत
सवामवानत, सवर सवारखनच आम्हनत. सत्यांदनषढतवात्यांपवासटन तवाजकवापतरत सवर खहोटन बहोलतवात.

नतमरतवा 22:17 तम्हहोतवाककीम,  ततलवा फक ततझवा फवातदवाच नदसतहो.  तट ततझतवासवाठम जवासतमत जवासत



नमळनवणतवाचवाच फक नवचवार करतहोस.  ननरवापरवाधतवात्यांनवा ठवार मवारणतवात व दतसऱतवाकडटन वसतट
चहोरणतवातच ततझन मन जडलन असतन.

नतमरतवा 51:13  बवाबनल,  तट भिरपटर पवाणतवाचतवा नठकवाणम वसलम आम्हनस.  ततझतवाकडन भिरपटर सत्यांपतम
आम्हन. पण रवाषष मम्हणटन ततझवा शनवट जवळ आलवा आम्हन. ततझवा नवाश करणतवाचम म्हमच वनळ आम्हन.

तम्हनजकन ल 6:9  मर हवा ववाचलनलतवालहोकवात्यांनवा कप दम मम्हणटन ननलन जवाईल.  ततवात्यांनवा सककीनन दतसऱतवा
दनशवात्यांत रवाम्हवावन लवारनल.  पण तन लहोक मवाझन समरण ठनवतमल.  मम ततवात्यांचन हदतपररवतरन कन लन.
मम्हणटन ततवात्यांनम कन लनलतवा दतषकत ततवाबद्दल तन सवत:चमच घतणवा करतमल.  भिटतकवाळवात,  ततवात्यांनम
मवाझतवाकडन पवाठ नफरनवलम,  मवाझवा ततवार रनलवा.  आपलतवा नवऱतलवा सहोडट न दतसऱढ ऱ्तवा पतरषवात्यांचतवा
मवारन लवारणवाऱतवा बवाईपमवाणन,  तन ततवा रनलचच मटतर त्यांचतवा मवारन लवारलन.  ततवात्यांनम भितत्यांकर कत ततन
कन लम.

तम्हनजकन ल 14:4,5  पण उतर मम ततवात्यांनवा दनईन.  मम ततवात्यांनवा नशकवा करमन.  तट हवा रहोषम ततवात्यांनवा
सवात्यांरच.  ‘परमनशर,  मवाझवा पभिट,  मम्हणतहो :  जर कहोणम इसवाएलम सत्यांदनषढतवामवाफर त मलवा सललवा
नवचवार लवारलवा, तर सत्यांदनषढतवाऐवजम ममच ततवाचतवा पशनवालवा उतर दनईन. जरम ततवाचतवाजवळ ततवा
घवाणनरडढ तवा मटतर असलतवा, ततवालवा पवापवालवा पवतत करणवाऱतवा रहोषम ततवानन जवळ बवालरलतवा आनण
ततवात्यांचम तहो अजटनम्हम पटजवा करमत असलवा,  तरम मम ततवाचतवा पशनवालवा उतर दनईन.  ततवाचतवाजवळ
ततवा अत्यांमरळ मटतर असलतवा, तरम मम ततवाचतवाशम बहोलनन. 5 कवा? कवारण मलवा ततवात्यांचतवा हृदतवात
म्हवात घवालवातचवा आम्हन.  ततवा रनलचच मटतरसवाठम ततवात्यांनम मवाझवा ततवार कन लवा असलवा तरम,  मम
ततवात्यांचतवावर पनम करतहो, म्हन मलवा ततवात्यांनवा दवाखववातचन आम्हन.’

तम्हनजकन ल 22:12 “तरशलनममधतन, ततमम्हम, लहोकवात्यांनवा मवारणतवासवाठम पपसन घनतवा, उसनन पपसन नदलतवास
ततवावर वतवाज आकवारतवा,  रहोडढ तवाशवा पपशवाकरमतवा शनजवाऱतवात्यांनवा फसनवतवा.  ततमम्हम लहोक मलवा
नवसरलन आम्हवात. परमनशर, मवाझवा पभिट, असन मम्हणवालवा.

तम्हनजकन ल 33:31  मम्हणटन तन मवाझन लहोक असलतवासवारखन ततझतवाकडन तनतवात.  तन मवाझन लहोक
असलतवापमवाणन तन करणवार नवाम्हमत. तन ततवात्यांनवा भिवावतन तनच कर इनचचतवात. तन लहोकवात्यांनवा फसवटन
खटप पपसवा नमळवट बघतवात.

म्हहोशनत 4:12 मवाझम मवाणसन लवाकडवाचतवा तकडढ तवात्यांनवा सललवा नवचवारमत आम्हनत. ततवात्यांनवा ववाटतन ककी ततवा
कवाटकतवा ततवात्यांनवा उतर दनतमल. कवा? कवारण तन वनशतवात्यांपमवाणन ततवा खहोटढतवा दनववाचतवा मवारन धवावलन.
ततवात्यांनम ततवात्यांचतवा दनववाचवा ततवार कन लवा व तन वनशतनपमवाणन ववारलन.

म्हहोशनत 5:4  इसवाएलचतवा लहोकवात्यांनम खटप ववाईट रहोषम कन लतवा आम्हनत,  ततवा ववाईट रहोषम ततवात्यांनवा
परमनशरवाकडन परत तनणतवास अडरळवा करतवात.  तन ननम्हमम दतसऱतवा दपवतवात्यांचतवा मवारन मवारन
जवाणतवाचतवा मवारवारचवाच नवचवार करतवात. तन परमनशरवालवा ओळखत नवाम्हमत.

ममखवा 2:2 ततवात्यांनवा शनतन म्हवन असतवात, मम्हणटन तन तम घनतवात. घरन  म्हवम असतवात, मम्हणटन घरन  घनतवात.
तन एखवादवालवा फसनवतवात. आनण ततवाचन घर घनतवात. एखवादवाचम फसवणटक करन ततवाचम जममन



घनतवात.
नम्हहूम 3:4 म्हन सवर नननवनमतळन  झवालन नननवन अनतशत म्हवाव असलनलतवा वनशतनपमवाणन आम्हन नतलवा आणखम
म्हवन म्हहोतन नतनन सवत:लवा पतषकळ रवाषषवात्यांनवा नवकळन  आनण आपलतवा जवादनन ततवात्यांनवा रतलवाम बननवलन.

म्हबककट क 2:9  म्हहो!  खरन च!  चतककीचतवा मवारवारनन शममत्यांत म्हहोणवाऱतवा मवाणसवाचन भिलन म्हहोणवार नवाम्हम.  म्हवा
मवाणटस सतरनकत जवारम रवाम्हवातलवा नमळवावन, मम्हणटन अशवा रहोषम करतहो. ततवाचतवा उत्यांच इमवारतममतळन
तहो ववाचट शकन ल असन ततवालवा ववाटतन. पण ततवाचन ववाईट म्हहोईल.

मतत 5:28  परत्यांतत मम ततमम्हवात्यांस सवात्यांरतहो ककी, जहो कहोणम एखवादवा स्त्रमकडन ववाकडढ तवा नजरन नन पवाम्हतहो
ततवानन आपलतवा मनवात नतचतवाशम वतनभिचवार कन लवाच आम्हन.

मवाकर  4:19 परत्यांतत तवा सत्यांसवारवाचतवा नचत्यांतवा, सत्यांपतमचवा महोम्ह, आनण इतर रहोषष्टींचम इचचवा तवा रहोषम आड
तनतवात, व वचन खतत्यांटनवतवात व तन फळ दनत नवाम्हमत.

मवाकर  7:22 वतनभिचवार, लहोभि, ववाईटपणवा, कपट, असभततवा, मतसर, नशवतवारवाळम, अम्हत्यांकवार आनण
मटखरपणवा,

लटक 3:14 कवाम्हम नशपवातवात्यांनमसतदवा ततवालवा नवचवारलन, “आनण आमम्हम कवात करवावन?”तहोम्हवान ततवात्यांनवा
मम्हणवालवा,  “कहोणवाकडटन बळजबरमनन पपसन घनऊ नकवा,  कहोणवावरम्हम खहोटवा आरहोप कर नकवा.
आनण ततमम्हवात्यांलवा नमळणवाऱतवा परवारवात समवाधवानम रवाम्हवा.”

लटक 12:15 मर तनशट ततवात्यांनवा मम्हणवालवा, “सवात्यांभिवाळवा आनण सवर पकवारचतवा लहोभिवापवासटन सवत:लवा दटर
ठनववा.  कवारण जनवम्हवा एखवादवा मवाणसवाजवळ ततवाचतवा ररजनपनकवा अनधक असतन तनवम्हवा तम सत्यांपतम
मम्हणजन ततवाचन जमवन असन म्हहोत नवाम्हम.”

लटक 16:14 मर जन परशम धनलहोभिम म्हहोतन, ततवात्यांनम म्हन सवर ऐकलन व ततवात्यांनम ततवाचवा उपम्हवास कन लवा.
तहोम्हवान 8:44 ततमचवा नपतवा सपतवान आम्हन. ततमम्हम ततवाचन आम्हवात, ततवालवा करवातलवा पवानम्हजन तनच ततमम्हम
करतवा. सपतवान सतरनवातमपवासटनच खतनम आम्हन. सपतवान सततवाचतवा नवरूद आम्हन. आनण सपतवानवाचतवा
ठवातम सतत नवाम्हम.  तहो सवात्यांरतहो ततवा लबवाडढ तवापमवाणनच तहो आम्हन.  सपतवान लबवाड आम्हन.  आनण तहो
असततवाचवा नपतवा आम्हन.

पननषतवात्यांचष्टीं कत ततम  20:33 मम कहोणवाचतवाम्हम सहोनतवाचवा, चवात्यांदमचवा व कपडढ तवात्यांचवा लहोभि धरलवा नवाम्हम.
रहोमकरवात्यांस 1:24-29  तवासवाठम दनववानन ततवात्यांनवा ततवात्यांचतवा मनवातमल ववाईट ववासनवात्यांचतवा व वपषनतक
अशतदतनमतळन  सहोडट न नदलन आनण ततवात्यांनम एकमनकवात्यांचतवा दनम्हवाचवा अनवादर करवाववा तवासवाठम ततवात्यांस
महोकळमक नदलम. 25  ततवात्यांनम दनववाचतवा खरन पणवाशम लबवाडमचम अदलवाबदल कन लम व
ननमवारणकततवारऐवजम जन नननमरलनलन ततवाचम उपवासनवा कन लम.  ननमवारणकतवार सवरकवाळ धनतववानदत
आम्हन.  आमनन. 26  तनवम्हवा ततवाचम ततवात्यांनवा नशकवा नमळवावम मम्हणटन दनववानन नवाईलवाजवानन ततवात्यांनवा
ततवात्यांचतवावर सहोडट न नदलन.  ततवात्यांनवा लवानजरववाणतवा ववासनवात्यांचतवा सववाधमन कन लन.  ततवात्यांचतवा नस्त्रतवात्यांनम
नस्त्रतवात्यांशम अनपसनररक सत्यांबत्यांध ठनवलन. 27  तसनच पतरषवात्यांनम नस्त्रतवात्यांबरहोबर नपसनररक सत्यांबत्यांध ठनवणन
बवाजटलवा ठनवलन व तन एकमनकवानवषतम ववासनननन पनटटन ननघवालन. पतरषवात्यांनम पतरषवात्यांशम अनतनचत कमर



कन लन आनण आपलतवा हवा ननलरजज कत ततवात्यांमतळन  ततवात्यांनवा ततवात्यांचतवामधतन म्हन फळ नमळवालन. 28 आनण
जनवम्हवापवासटन ततवात्यांनम दनववालवा ओळखणतवाचन नवाकवारलन, तनवम्हवापवासटन दनववानन ततवात्यांनवा अशतद मनवाचतवा
म्हववालम कन लन व जतवा अतहोगत रहोषम ततवात्यांनम कर नतनत ततवा करणतवास महोकळमक नदलम. 29 तन
सवर पकवारचम अनमनत,  दतषपणवा,  लहोभि,  ववाईटपणवा,  म्हनववा,  खटन,  भिवात्यांडणन,  कपट,  कत बतनद तवात्यांनम
भिरलनलन असटन दतसऱतवानवषतम ननम्हमम ववाईट नवचवार करतवात.

रहोमकरवात्यांस 6:12 तवासवाठम ककी ततमम्हम पवापवाचतवा ववाईट ववासनवा पवाळवावतवात मम्हणटन पवापवानन ततमचतवावर
रवाजत कर नतन.

रहोमकरवात्यांस 7:7 तर मर आतवा आपण कवात मम्हणतहो? ननतमशवास्त्र पवाप आम्हन असन आमम्हम मम्हणवावन
कवात?  खवातमनन नवाम्हम!  कवारण ननतमशवास्त्रवाववाचटन पवाप कवात आम्हन म्हन मलवा समजलन नसतन.
खरहोखर “लहोभि धर नकहो”  असन ननतमशवास्त्रवानन सवात्यांनरतलन नसतन तर लहोभि मम्हणजन कवात म्हन
मलवा मवाम्हमत झवालन नसतन.

रहोमकरवात्यांस 13:9 “वतनभिचवार कर नकहो, खटन कर नकहो, चहोरम कर नकहो, ववाईटवाचवा लहोभि धर
नकहो”तवा आजवात्यांमतळन  मम असन मम्हणतहो आनण आणखम एखवादम आजवा असनल तर तम आजवा “जशम
आपणवात्यांवर तशम आपलतवा शनजवाऱतवावर पमनत कर”तवा शबदवात सवामवावलनलम आम्हन.

रहोमकरवात्यांस 13:13,14  नदवसवा आपण जसन कवाळजमपटवरक ववारतहो,  तसन ववारटतवा.  खवादवाडपणवात,
मदपवानवात, लपनरकतनत, सवपरपणवात, भिवात्यांडणवात, दनषवात नकहो, 14तर ततवाऐवजम तनशट नख्रिसतवालवा
पररधवान करवा. आनण आपलतवा पवापम ववासनवा मधतन रतत्यांतटन रवाम्हहू नकवा.

1 कररत्यांरकरवात्यांस 5:10,11  मवाझतवा मम्हणणतवाचवा असवा अरर नवाम्हम ककी, ततमम्हम तवा जरवातमल जन लहोक
जवारकमर, लहोभिम, फसनवणवारन  नकत्यांववा मटनतरपटजक तवात्यांचम सत्यांरत धर नतन असन नवाम्हम. ततवाबवाबतमत
ततमम्हवात्यांलवाच म्हन जर सहोडट न दवावन लवारनल. 11  परत्यांतत असन आम्हन ककी,  मम ततमम्हवात्यांलवा नलनम्हलन म्हहोतन,
ततमम्हवात्यांतमल जहो कहोणम सवत:लवा बत्यांधत मम्हणतहो, परत्यांतत जर तहो जवारकमर, लहोभिम, मटतरपटजक ननत्यांदक,
मदनप,  फसनवणवारवा असनल तर ततवाचम सत्यांरत धर नतन.  अशवा मवाणसवाबरहोबर भिहोजनसतदवा कर
नतन.

1  कररत्यांरकरवात्यांस 6:9,10  नकत्यांववा ततमम्हवात्यांलवा मवाम्हमत नवाम्हम कवा ककी,  अनमनतमवान लहोकवात्यांनवा दनववाचतवा
रवाजतवात वतन नमळणवार नवाम्हम?  ततमचम सवत:चम फसवणटक म्हहोऊ दनऊ नकवा!  जवारकमर,
मटनतरपटजक,  वतवानभिचवारम,  पतरषवनशतवा (पतरष जन समनलत्यांरम सत्यांबत्यांधवास ततवार म्हहोतवात),  समनलत्यांरम
सत्यांबत्यांध ठनवणवारन  पतरष, नकत्यांववा 10 दरहोडनखहोर, लहोभिम, दवारडन, ननत्यांदवा करणवारन , फसनवणवारन  तवात्यांपपककी
कहोणमम्हम दनववाचतवा रवाजतवात पवनश करणवार नवाम्हम.

1 कररत्यांरकरवात्यांस 10:6 आनण तवा रहोषम आमचतवासवाठम उदवाम्हरण मम्हणटन घडलतवा, कवारण जतवापमवाणन
ततवात्यांनम ववाईट रहोषष्टींचम अपनकवा कन लम, ततवापमवाणन आपण ववाईटवाचम इचचवा धरणवारन  लहोक म्हहोऊ नतन.

1 कररत्यांरकरवात्यांस 12:30,31 सववारनवाच आरहोगत दनणतवाचम दवानन नवाम्हमत, सवरच अनत भिवाषनत बहोलत
नवाम्हमत, सववारनवाच भिवाषवात्यांचवा अरर सवात्यांरणतवाचम शनक नवाम्हम. 31तरवानप आतमतवाचतवा अनधक महोठढ तवा



दवानवात्यांसवाठम पततन करवा. आनण आतवा मम ततमम्हवात्यांस हवाम्हहूनम्हम उतम मवारर दवाखनवतहो.
1 कररत्यांरकरवात्यांस 14:39 मम्हणटन मवाइतवा बत्यांधटनहो, दनववासवाठम सत्यांदनश दनणतवासवाठम उतसतक असवा, दतसऱतवा
भिवाषनत बहोलणवाऱतवालवा मनवा कर नकवा.

2 कररत्यांरकरवात्यांस 9:5 मम्हणटन मलवा म्हन आवशतक आम्हन ककी, बत्यांधटनम आमम्हवात्यांलवा आरवाऊ भिनट दनणतवासवाठम
ततवात्यांनवा नवत्यांननत करवावम आनण उदवार दनणरम जम ततमम्हम दनणतवाचन अनभिवचन नदलन आम्हन,
नतचतवानवषतमचम वतवावसरवा सत्यांपववावम. मर तम उदवारम्हसतन नदलनलम दनणरम ठरन ल व कत रकत र करमत
नदलनलन दवान ठरणवार नवाम्हम.

रलतमकरवात्यांस 5:16-20 पण मम मम्हणतहो: ततमम्हम आतमतवात चवालवा, आनण ततमम्हम दनम्हवाचतवा पवापम इचचवा
पटणर करणवार नवाम्हम. 17 कवारण आपलवा दनम्हजतवाचम इचचवा करतहो तन आतमतवानवरद आम्हन, आनण
आतमवा जम इचचवा करतहो, तम दनम्हवानवरद आम्हनत. पररणवाम मम्हणटन ततमम्हवात्यांलवाजन करवावतवास पवानम्हजन
तन करतवा तनत नवाम्हम. 18  पण जर ततमम्हम आतमतवाकडटन चवालनवलन जवातवा तर ततमम्हम
ननतमशवास्त्रवाधमन नवाम्हम. 19 दनम्हवाचम कमर तर उघड आम्हनत,  तम मम्हणजन,  जवारकमर,  अशतदतवा,
कवामवाततरपणवा, 20 मटनतरपटजवा, चनटटक, दनष, मवारवामवारम,मतसर, रवार, सववारर म्हनवनदवावन, पकभिनद,

रलतमकरवात्यांस 5:24  जन नख्रिसत तनशटचन आम्हनत ततवात्यांनमदनम्हसवभिवावलवा ततवात्यांचतवा ववासनवा व इचचवात्यांसम्ह
वधसतत्यांभिवावर नखळलन आम्हन.

इनफसकरवात्यांस 2:1-3  पटवर ततमम्हम आपलन अपरवाध आनण पवातकन  तवात्यांमतळन  आधतवानतमक रमतमनन मनलवा
म्हहोतवा. 2  जतवामधतन ततमम्हम पटवर जरत म्हहोतवा,  जरवातमल दतष मवारवारचन अनतकरण करमत म्हहोतवा,
आनण आपलतवालवा न नदसणवारन  आधतवानतमक सवामरतर जतवाचतवाकडन आम्हन ततवा सतवाधमशवाचन
अनतकरण करमत म्हहोतवा.  जन दनववाचतवा आजवा पवाळमत नवाम्हमत ततवात्यांचतवा जमवनवामधतन म्हवाच आतमवा
कवातर करमत आम्हन. 3  एकन  कवाळम आमम्हमसतदवा ततवात्यांचतवामधतन आमचतवा मवानवम दनम्हवाचतवा दतष
इचचवात्यांचन समवाधवान करमत म्हहोतहो आनण आमचतवा मवानवम मनवाचतवा दतष ववासनवात्यांचम पटतरतवा करमत
म्हहोतहो. तसनच जरवातमल इतरवात्यांपमवाणनच आमम्हम ततवाचतवा कहोधवाचम मतलन झवालहो म्हहोतहो.

इनफसकरवात्यांस 4:19  ततवात्यांनवा आतवा कशवाचमच लवाज ववाटत नवाम्हम व ततवात्यांनम सवत:लवा कवामवाततरपणवालवा
ववाम्हहून घनतलन आम्हन व पततनक पकवारचतवा अशतदतनचतवा सवतमलवा ववाम्हहून घनतलन आम्हन.

इनफसकरवात्यांस 4:22-27  ततमचतवा पटवरचतवा जमवनवानवषतम,  ततमम्हवात्यांलवा ततमचतवा जतनतवा मनतषतवापवासटन
सतटकवा करन घनणतवास नशकनवलन म्हहोतन, जहो मनतषत फसवणतककीचतवा इचचननन अशतद झवालवा आम्हन.
23 तवासवाठम ततमम्हम अत्यांत:करणवामधतन व आतमतवात नवन कन लन जवावन आनण 24 नववा मनतषत ततमम्हम
धवारण करवाववा,  जहो दनववापमवाणन ननमवारण कन लनलवा आम्हन. 25 ‘मम्हणटन लबवाडम कर नकवा! पततनक
वतककीनन ततवाचतवाबरहोबरचतवा वतककीशम खरन  तनच बहोलवावन.’ 26 ‘ततमम्हम रवारववा पण पवाप कर
नकवा.’ सटतवारसतवापटवर ततमम्हम ततमचवा रवार सहोडट न दवाववा. 27 ततमचवा परवाभिव करणतवाचम सपतवानवालवा
सत्यांधम दनऊ नकवा.

इनफसकरवात्यांस 5:3,5  जवारकमर,  कहोणततवाम्हम पकवारचम अशतदतवा नकत्यांववा अधवाशमपणवा तवाचन



ततमचतवामधतन नवावम्हम ननघट नतन, म्हन दनववाचतवा पनवत लहोकवात्यांसवाठम तहोगत नवाम्हम. 5 कवारण ततमम्हवात्यांलवा म्हन
मवाम्हमत असवावन ककी: जहो मनतषत जवारकमर, अशतद नकत्यांववा अधवाशम जन मटनतरपटजनसवारखनच आम्हन, ततवा
मनतषतवालवा दनववाचतवा आनण नख्रिसतवाचतवा रवाजतवात वतन असणवार नवाम्हम.

कलससपकरवात्यांस 3:5  मम्हणटन ततमचतवामधतन पतरवमतलवावरमल जन कवाम्हम आम्हन तन सवर नजवन मवारवा.
जवारकमर, अशतदतवा, लहोभि, दतष इचचवा, अधवाशमपणवा, जम एक पकवारचम मटनतरपटजवा आम्हन.

1 रनससलनमकवाकरवात्यांस 2:5 खरहोखर,  ततमम्हवात्यांलवा मवाम्हमत आम्हन ककी, आमम्हम ततमचतवासमहोर खतशवामत
करणवाऱतवा शबदवात्यांनम बहोललहो नवाम्हम, नकत्यांववा आमचन उपदनश करणन म्हन आमचवा लहोभि झवाकणतवाचन खहोटन
कवारण नवम्हतन, कवारण दनव आमचवा सवाकम आम्हन!

1  रनससलनमकवाकरवात्यांस 4:3-7  आनण म्हनच दनववालवा पवानम्हजन आम्हन.  ततमम्हम पनवत असवावन म्हम ततवाचम
इचचवा आम्हन. ततमम्हम जवारकमरपवासटन दटर असवावन म्हम ततवाचम इचचवा आम्हन. 4 ततवाचम अशम इचचवा आम्हन
ककी, ततमम्हवातमल पततनकवानन सवत:चतवा शरमरवावर तवाबवा नमळनवणतवास नशकवावन. 5 आनण जतवात्यांनवा दनव
मवाम्हमत नवाम्हम,  जतवात्यांनवा दनववाचम ओळख नवाम्हम ततवा नवदनशम लहोकवात्यांपमवाणन कवामववासनननन नवम्हन. 6
ततवाचम म्हमसतदवा इचचवा आम्हन ककी, ततमम्हम पततनकवानन आपआपलतवा बत्यांधटचवा तवाबवाबतमत रपरफवातदवा घनऊ
नतन.  कवारण जसवा आमम्हम पटवर इशवारवा दनऊन सवात्यांनरतलन म्हहोतन ककी,  पभित तवा सवर रहोषष्टींचवा सटड
घनणवारवा आम्हन. 7  कवारण दनववानन आमम्हवालवा अमत्यांरळ जमवनवासवाठम नवम्हन,  तर शतद जमवनवासवाठम
बहोलवानवलन म्हहोतन.

1  तममरतवालवा 3:3,8  तहो मद नपणवारवा नसवाववा,  तहो नम्हत्यांसक वततमचवा नसवाववा तर तहो सभत,
आतमसत्यांतमम, आदरणमत, व आदरवानतवारत करणवारवा असवाववा. तहो नशकनवणतवात पवमण असवाववा. 8
ततवाचपमवाणन, नवशनष मदतनमसआदरणमत असवावनत, तन दतटपपम नसवावनत, तन नवशसनमत असवावनत.
तन अनत मदपवान करणवारन  व दतततोंडन नसवावनत आनण अनमनतनन पपसन नमळवटन शममत्यांत म्हहोणतवाचम
ततवात्यांनवा आवड नसवावम.

1  तममरतवालवा 6:9,10   पण जन शममत्यांत म्हहोऊ पवाम्हतवात तन महोम्हवात आनण सवापळतवात व अनत
मटखरपणवाचतवा आनण म्हवाननकवारक ववासनवात्यांचतवा आम्हवारम जवाऊन नवाश पवावतवात. 10 कवारण पपशवाचन
पनम म्हन सवर ववाईटवाचन मटळ आम्हन.  कवाम्हम लहोक ततवाचम इचचवा धरलतवानन नवशवासवापवासटन दटर रनलन
आम्हनत, ततवामतळन  ततवात्यांनम सवत:लवाच पतषकळ दत:ख करून घनतलन आम्हन.

2 तममरतवालवा 2:22 पण तरणपणवाचतवा ववासनवात्यांपवासटन दटर पळ जन पभिटलवा शतद अत्यांत:करणवानन म्हवाक
मवारतवात व पभिटवर नवशवास ठनवतवात, अशवात्यांचतवा बरहोबर, नमनतमतव, नवशवास, पमनत आनण शवात्यांनत
तवात्यांचतवा मवारन लवार.

2 तममरतवालवा 3:2 लहोक सववारर, धनलहोभिम, बढवाईखहोर, रनवरष, नशवतवाशवाप दनणवारन , आईवनडलवात्यांचम
आजवा न मवानणवारन , कत तघ, अधवानमरक

2 तममरतवालवा 3:6 मम म्हन मम्हणतहो कवारण ततवात्यांचतवात्यांपपककी कवाम्हम घरवात नशरकवाव करतवात व पवापवानन
भिरलनलतवा, सवर पकवारचतवा ववासनवात्यांनम बम्हकलनलतवा, कमकत वत नस्त्रतवात्यांवर तवाबवा नमळनवतवात.



2 तममरतवालवा 4:3 मम असन मम्हणतहो कवारण अशम वनळ तनईल जनवम्हवा लहोक चवात्यांरलन नशकण ऐकणतवाचम
इचचम धरणवार नवाम्हमत.  ततवाऐवजम ततवात्यांचतवा सवत:चतवा इचचवात्यांनवा पटरक असन नशकक तन
ततवात्यांचतवासवाठम जमवा करतमल, ततवात्यांचम कवानउघडणम कर.

तमतवालवा 2:12 तम आमम्हवालवा नशकनवतन ककी, आपण अभिनक व ऐनम्हक रहोषष्टींचम म्हवाव तवात्यांचवा नकवार
करवाववा आनण तवा सधतवाचतवा जरवात आपण सतजपणवानन व नमतमनन ववारवावन,  व दनववापतम आपलम
भिककी पकट करवावम.

तमतवालवा 3:3  मम म्हन सवात्यांरतहो कवारण आपणसतदवा एकन  कवाळम मटखर,  आजवा न पवाळणवारन  आनण
बम्हकलनलन असन म्हहोतहो.  आमम्हम सवर पकवारचतवा ववासनवात्यांचम व नवलवासवाचम रतलवामवापमवाणन सनववा
करणवारन  म्हहोतहो.  आमम्हम दतषतनचन व म्हनवतवादवावतवाचन जमवन जरत म्हहोतहो.  इतर लहोक आमचवा दनष
करमत. आनण आमम्हम एकमनकवात्यांचवा दनष करमत म्हहोतहो.

इबम लहोकवात्यांस 13:5 आपलन जमवन पपशवाचतवा लहोभिवापवासटन दटर ठनववा व ततमचतवाकडन जन आम्हन ततवातच
समवाधवान मवानवा. कवारण दनववानन असन मम्हटलन आम्हन.“मम कधमम्हम ततलवा सहोडणवार नवाम्हम, मम कधमम्हम
ततलवा ततवारणवार नवाम्हम”

तवाकहोब 1:14,15  तर पततनक जण ततवाचतवा सवत:चतवा इचचननतसवार महोम्हवात पडतहो.  तहो आकत ष
कन लवा जवातहो व महोम्हवात पडतहो. 15 मनवात ववासनवा ननमवारण झवालम ककी, नतचतवा पहोटम पवापवाचवा जनम
म्हहोतहो व पवापवाचम जनवम्हवा पटणर ववाढ म्हहोतन तनवम्हवा तन मरणवालवा जनम दनतन.

तवाकहोब 4:1-5  ततमचतवामधतन भिवात्यांडणन व झरडन कहोठटन तनतवात? ततमचतवामधतन जतवा सववारर भिवावनवा
सत्यांघषर करतवात ततवामधटन तन तनत नवाम्हम कवात? 2 ततमम्हवात्यांलवा कवाम्हम रहोषम पवानम्हजन असतवात पण
ततवा ततमम्हवात्यांलवा नमळत नवाम्हम, मम्हणटन ततमम्हम खटन करतवा व दतसऱतवा लहोकवात्यांचवा मतसर करतवा पण
तरमम्हम ततमम्हवात्यांलवा पवानम्हजन तन नमळत नवाम्हम. मम्हणटन ततमम्हम भिवात्यांडण व झरडन करतवा. ततमम्हवालवा पवानम्हजन
ततवा रहोषम नमळत नवाम्हमत कवारण ततमम्हम दनववालवा मवारत नवाम्हम. 3 आनण जनवम्हवा ततमम्हम मवारतवा,
तनवम्हवा ततमम्हवालवा कवाम्हमम्हम नमळत नवाम्हम,  कवारण ततमम्हम चतककीचतवा उद्दनशवानन मवारतवा,  तवासवाठम ककी
ततमम्हवालवा जन कवाम्हम नमळनल तन ततमचतवा सवत:चतवा सतखवासवाठम ववापरतवा. 4 अपवामवानणक लहोकवात्यांनहो,
ततमम्हवालवा म्हन मवाम्हमत नवाम्हम कवा ककी, जरवाशम मपतम म्हन दनववाबरहोबरचन वपर आम्हन. जहो मनतषत जरवाशम
मपतम करतहो तहो दनववाशम वपर करतहो. 5 पनवत शवास्त्र सवात्यांरतन ततवात कवाम्हम अरर नवाम्हम कवात? जनवम्हवा
तन मम्हणतन, ककी दनववानन जहो आतमवा आमचतवात ठनवलवा आम्हन तहो आमचम म्हनवतवानन ववाट पवाम्हतहो.

1  पनत 1:14  आजवाधवारक मतलवात्यांपमणन ववारवा व ततमम्हम अजवानम असतवानवा,  ततमम्हवात्यांलवा पटवर जतवा दतष
इचचवा म्हहोततवा ततवापमवाणन ततमचतवा जमवनवालवा आकवार दनणतवाचन रवात्यांबववा.

1  पनत 2:11  नपतजनम्हहो,  मम ततमम्हवालवा ततमम्हम जणट कवात पववासम आनण तवा जरवात परकन
असलतवासवारखवा बहोध करतहो ककी, ततमचतवा आतमतवाचतवा नवरद ननम्हमम लढत रवाम्हणवाऱतवा शवारमररक
ववासनवात्यांपवासटन ततमम्हम दटर रवाम्हवा.

1 पनत 4:2-4 मम्हणटन तहो तवा जरवात रवाम्हत असतवा आपलतवा उरलनलतवा पतरवमवरमल जमवनवात मवानवम



ववासनवात्यांचतवा आम्हवारम जवाणवार नवाम्हम तर दनववाचम इचचवा पटणर करणतवाकडन लक दनईल. 3 कवारण ततमम्हम
आजपतरत नवदनशम लहोकवात्यांसवारखन आततषत जरत आलवा मम्हणजन ततमम्हम कवामवाततरपणवाचतवा कत तमत
चवाललवा,  दनम्हववासनवा,  मदवापवान,  बदफप लमपणवा,  रत्यांरनलपणवा आनण अमत्यांरळ मटनतरपटजवा तवात बनभिवान
जमवन जरलवात. 4 आतवा ततमम्हम ततवात्यांचतवासवारखन ववाम्हवत जवात नवाम्हम तवाचन ततवात्यांनवा आश्चतर ववाटतन.
मम्हणटन ततमम्हवात्यांस नशवतवाशवाप दनतवात.

2  पनत 1:4  तवा रहोषष्टींचतवा मम्हणजन रपौरव वचवात्यांरतलपण तवात्यांचतवादवारन  दनववानन आपलतवालवा फवार मम्हवान
आनण मपौलतवाववान असन आशमववारदवाचन अनभिवचन नदलन आम्हन तवासवाठम ककी,ततवाचतवादवारन  आमम्हम
दनववासवारखन वम्हवावन आनण जरवातमल दतष लहोकवात्यांचतवा ववासनवात्यांमतळन  नवाशवापवासटन सतटकवा करन
घतवावम.

2  पनत 2:3  ततवात्यांचतवा अधवाशमपणवामतळन  ततवात्यांनम ततवार कन लनलतवानशकवणतककीनन पपशवात्यांसवाठम ततमचम
नपळवणटक करतमल.  फवार पटवर दनववानन ततवात्यांनवा नदलनलम नशकवा म्हम पहोकळ धमककी नवाम्हम तर
ततवात्यांचवानवाश ततवात्यांचम ववाट पवाम्हत आम्हन.

2  पनत 2:9-19  अशवा पकवारन ,  पभितलवा,  धवानमरक लहोकवात्यांचम ततवात्यांचतवा दत:खवापवासटन सतटकवा कशम
करवातचम म्हन मवाम्हमतआम्हन आनण ततवालवा मवाम्हमत आम्हन ककी नतवातवाचतवा नदवसवापतरत दतष लहोकवात्यांनवा
नशकनसवाठम कसन ठनववातचन. 10 नवशनषत: जन पवापमतववासनवात्यांचतवा भ्रष मवारवारनन रनलन आम्हनत, आनण
पभितचवा अनधकवार असतवानवा दनखमल उदटपणन व मन मवाननल तसन ववारणवारन  तन लहोकरपौरवम
दनवदटतवात्यांचम ननत्यांदवा करवातलवा भिमत नवाम्हमत. 11 तवाउलट दनवदटत जन तवा लहोकवात्यांपनकवा सवामरतवारनन व
बळवानन मम्हवान आम्हनत, तन दनववासमहोर तवा लहोकवात्यांनवरद अपमवानवासपद रपर कवाम्हमबहोलत नवाम्हमत. 12
परत्यांतत म्हन लहोक जतवात्यांनवा पकडटन मवारन टवाकवावन अशवा दनम्हसवभिवाववानतसवार चवालणवाऱतवा बतदमम्हमन
पशटत्यांसवारखन आम्हनत.जतवा रहोषष्टींबद्दल तन अजवानम आम्हनत, ततवानवरद म्हन लहोक बहोलतवात. जतवापमवाणन
पवाणतवात्यांचवा नवाश कन लवा जवातहो, ततवाचपमवाणन (खहोटढतवानशककवात्यांचवाम्हम) नवाश कन लवा जवाईल. 13 आनण
ततवात्यांनम इतरवात्यांनवा दतखवावलतवाचन आनण अनतवातवाचन फळ मम्हणटन ततवात्यांनवाम्हम दतखवानवणतवाततनईल.  भिर
नदवसवा ववाईट रहोष करणतवात आनत्यांद आम्हन असन तन लहोक मवानतवात. तन डवार आनण कलत्यांक असन
आम्हनत.  तनततमचतवाबरहोबर मनजववानमत सवाममल म्हहोतवानवा आपलतवा कपटवाचतवा आनत्यांदवात बनभिवान
म्हहोतवात. 14 ततवात्यांचम पवापम नजर पततनक स्त्रमकडनकवामटकतननन वळतन व असलन पवाप करवातचन तन
कधमम्हम सहोडत नवाम्हमत.  डळमळमत मनवाचतवा लहोकवात्यांनवा तन भितरळ घवालटन पवापवातओढतवात ततवात्यांचम
मनन अधवाशमपणवात तरबनज झवालनलम असतवात. तन लहोक शवानपत आम्हनत. 15 सरळ ववाट सहोडट न तन
भिलतमकडनभिरकटत रनलन आम्हनत.  बपौरवाचवा पतत बलवाम तवाचतवासवारखम ववाट ततवात्यांनम धरलम आम्हन.
बलवामवालवा अतहोर रहोषम करणतवाकररतवा लवाचघनणन आवडत असन. 16  परत्यांतत ततवाचतवा दहोषवामतळन
ततवाचम कवानउघडणम करणतवात आलम.  कधमम्हम बहोलट न शकणवाऱतवा रवाढववाननमवाणसवासवारखन
बहोलटन सत्यांदनषढतवाचतवा वनडरळपणवास आवर घवातलवा. 17 म्हन खहोटन नशकक पवाणम नसलनलन कहोरडन
झरन  व ववादळवानन पवात्यांरनवलनलन ढर आम्हनत. खहोल अत्यांधवारवात ततवात्यांचतवासवाठम जवारवा रवाखटनठनवलम आम्हन.
18  तन पहोकळ बढवातवा मवारतवात व जन लहोक चतककीचन जमवन जरणवाऱतवात्यांचतवा सवात्यांरतमपवासटन



सतटकन चवा पततन कर लवारलनआम्हनत,  अशवात्यांचम फसवणटक करन दनम्हववासनवात्यांचतवा अनपनतकतनचवा
महोम्ह टवाकतवात. 19 म्हन जन खहोटन नशकक आम्हनत तन लहोकवात्यांनवामहोकळमक दनणतवाचन वचन दनतवात परत्यांतत
तन सवत:च नवाशवत्यांत जमवनवाचन दवास आम्हनत.  कवारण एखवादवा मनतषतवावर जतवा रहोषमचवा
परडवाबसलनलवा असतहो ततवाचवा तहो रतलवाम बनतहो.

2  पनत 3:3 पनम्हलतवात्यांदवा आमम्हम जन ततमम्हवालवा सवात्यांनरतलन तनततमम्हम समजटन घनतलन पवानम्हजन,  तन मम्हणजन,
शनवटचतवा नदवसवात्यांत रटनखहोर लहोक तनतमल जन आपलतवा इचचनपमवाणन ववारतमल.

1 तहोम्हवान 2:15-17  जरवावर नकत्यांववा जरवातमल रहोषष्टींवर पनम कर नकवा. जर कहोणम जरवावर पनम 
करतहो, तर नपततवानवषतम ततवाचतवा अत्यांत:करणवातपनम नवाम्हम. 16 कवारण जरवात जन सवर कवाम्हम 
आम्हन, तन मम्हणजन पवापम दनम्हवालवा सत्यांतहोषनवणवारम ललनरक ववासनवा, डहोळतवात्यांचम ववासनवा, 
वसत्यांसवारवानवषतमचम फत शवारककी म्हन नपततवापवासटन नवाम्हमत, तर जरवापवासटन आम्हनत. 17 जर व 
जरवातमल ववासनवा नवाम्हमशवा म्हहोत आम्हनत.पण जहो दनववाचतवा इचचनपमवाणन करतहो तहो अनत्यांतकवाळपतरत 
जरनल.

तम्हहूदवा 1:11  तवा लहोकवात्यांसवाठम म्हन फवार ववाइट आम्हन!  कवाईनवाननजहो मवारर धरलवा तहोच तवात्यांनम धरलनलवा
आम्हन. आपलवा फवातदवा वम्हवाववा मम्हणटन तन बलवामवापमवाणन रतोंधळटन महोकवाट धवावत सतटलन आम्हनतआनण
कहोरम्हवाचतवा बत्यांडवाळमत भिवार घनणवाऱतवा लहोकवात्यांचवा नवाश झवालवा तसवाच तवा लहोकवात्यांचवा दनखमल नवाश म्हहोत
आम्हन.

तम्हहूदवा 1:15-19  तहो अनखल जरवातमल लहोकवात्यांचवा नतवात करमल आनण सवर लहोकवात्यांनवा ततवात्यांनम
कन लनलतवा अधमवारचतवाकवामवासवाठम आनण दनववाचम चवाड न बवाळरणवाऱतवा पवापम लहोकवात्यांनम
ततवाचतवानवरद जन कठहोर,  ववाईट शबद आपलतवा ततोंडवाववाटन कवाढलनततवाकरमतवा तहो ततवात्यांनवा दहोषम
ठरवमल.” 16 म्हन लहोक कत रकत र करणवारन  व दहोष दवाखनवणवारन  आम्हनत, तन आपलतवा ववासनवात्यांपमवाणन
चवालणवारन  आनण आपलतवा ततोंडवानन बढवातवामवारणवारन  लहोक आम्हनत, तन आपलतवा फवातदवासवाठम इतरत्यांचवा
ततोंडपटजनपणवा करतवात. 17  पण,  ततमम्हम नपतजनम्हहो,  आपलतवा पभित तनशट नख्रिसतवाचतवा पननषतवात्यांनम
पटवर सवात्यांनरतलनलन शबद आठववा. 18  ततवात्यांनम सवात्यांनरतलन,“कवाळवाचतवा शनवटम दनववानवषतम रटननन
बहोलणवारन  लहोक असतमल, तन ततवात्यांचतवा सवत:चतवाच अधवानमरक इचचवात्यांचतवा मवारन जवातमल.” 19 असन
लहोक फट ट पवाडतवात. तन ततवात्यांचतवा मटळ सवभिवाववापमवाणन चवालतवात. ततवात्यांनवा आतमवा नवाम्हम.

पकटमकरण 18:14 “बवाबनल, जतवा उतम रहोषष्टींचम ततलवा अपनकवा म्हहोतम, ततवा रहोषम आतवा 
ततइतवापवासटन रनलतवा आम्हनत ततझम सवर शममत्यांतम व वपभिवनवाम्हमसन झवालन आम्हन. ततवाचम ततलवा परत कधम
भिरपवाई म्हहोणवार नवाम्हम.”
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