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प्रससपानि 15:26 पररप्रभभलल भननिभ भयको, “नतिरमीहरूलल पररप्रभभ नतिरमीहरूकपा 
पररलश्वरकको आजपा पपालनि गनिभर परर। उहपाहाँलल भननिभ भएकको आजपाहरू नतिरमीहरूलल 
रपाननिन परर। यनदि नतिरमीहरूलल उहपाहाँकपा आजपाहरू पपालनि गयर्यौ र ननियरहरू रपानयन्यौ भनिल
नरश्रविपासमीहरू जसतिन नतिरमीहरू रकोगमी हहनिल रननिन्यौ र पररप्रभभ हहहाँ। र एक जनिपा हहहाँ जसलल 
नतिरमीहरूलपाई सविसस रपाखर।”

वयविससपा 7:15 पररप्रभभलल नतिरमीहरूलपाई रकोगमी हहनिबपाट बचपाउहाँनिभ हहनिलर। पररप्रभभलल 
नरश्ररपा नतिरमीहरूसहाँग भएकको कभ निन भययंकर रकोग नतिरमीहरूलपाई हहनि नदिनिभहहनिल रननि। तिर 
पररप्रभभलल नतिरमीहरूकपा शत्रभहरूलपाई तिमी रकोग हहनि नदिनिभहहनिलर।

भजनिसयंग्रह 107:20 पररलश्वरलल आजपा गनिभरभयको र नतिनिमीहरू ननिकको भए। यसकपारण 
तिमी रपाननिसहरू नचहपानिबपाट बपाहाँचल।

भजनिसयंग्रह 146:8 पररप्रभभलल अयंनधपाहरूलपाई फल रर दिलखनिल शनक्ति नदिनिभभयको। पररप्रभभलल 
तिमी रपाननिसहरूलपाई सपास नदिनिभहहनर जको सयंकटरपा परलकपा रनिन। पररप्रभभलल धरर्मी 
रपाननिसहरूलपाई प्रलर गनिभरहहनर।

यशनयपा 35:5 तिब अनधपा रपाननिसहरूलल फल रर पननि दिलखनि सकनिलरनिन। नतिनिमीहरूकपा 
आखपाहाँहरू खकोनलनिल रनिन। तिब बनहरपालल पननि सभननि सकनिल रनिन। नतिनिमीहरूकपा 
कपानिहरू खकोनलनिल र।

यशनयपा 53:5 तिर हपारमीलल गरलकको भभल कपारहरूकपा लपानग उसलपाई पमीडपा सहनि बपाधय 
गरपाइयको। उसलपाई हपामको दिकोषककोलपानग श्रपाप नदिइयको। हपामको ऋणकको ननिनमति उसलपाई 
सजपाय नदिइयको। उसकको पमीडपालल निन हपारमीलपाई क्षरपा गररयको।

यशनयपा 58:8 यनदि नतिरमीहरूलल तयसको गयर्यौ भनिल नतिमको जयकोनति प्रपाति कपालरपा चनमकनिल 
उजयपालको जसतिन हहनिलर। नतिरमीहरूकपा घपाउहरू सबन ननिकको हहनिलरनिन। नतिरमीहरूकपा 
“सदपाविनिपा” नतिरमीहरू कन  सरक्ष नहयंडनिलर अननि पररप्रभभकको रनहरपालल नतिनिमीहरूलपाई 
पछयपाउहाँदि न पनर पनर आउनिलर!

यनररयपा 30:17 अननि र नतिरमीहरूकपा सविपाससय ननिकको पपाररनदिनिलरभ । अननि र नतिरमीहरूकपा
घपाउ ननिकको पपानिर रभ ।” यको पररप्रभभकको सनदिलश हको, “नकनिभनिल अनय रपाननिसहरूलल 
नतिरमीहरूलपाई कसनलल पननि नसयकोनिकको विपासतिपा गदिरनि भनदिन बनहषकपार गररएकको 
भनिलकपा रनिन।”

यनररयपा 33:6 “तिर र शहररपा पभनि आरकोगयतिपा र सविससय लयपाउनिलरभ । र नतिनिमीहरूलपाई 



सभसविपाससरपा रपाखनिलरभ । र शपाननति र सभरक्षपा लयपाउनिलरभ ।
रलपाकक 4:2 “तिर रलरको नशषयहरूकको ननिनमति र धपानररकतिपाकको सभयर जसतिको चमकनिलरभ , 

अननि यसलल सभयरकको नकरणलल जसतिको फभ नतिर लयपाउहाँर। गकोठबपाट बपारपा सवितिनत्र भएझझ 
नतिरमीहरू सवितिनत्र अननि खभशमी हहनिलरन्यौ।

रतमी 4:23,24 यलशभलल गपालमीलकपा सबन ठपाउहाँहरूरपा यपात्रपा गनिभरभयको। उहपाहाँलल नतिनिमीहरूकको 
सभपाघरहरूरपा नसकपाउनि लपागनिभभयको अननि सविगरकको रपाजयकको बपारलरपा सभसरपाचपार 
प्रचपार गनिभरभयको। उहपाहाँलल रपाननिसहरूरपा भएकपा हरलक नकनसरकपा रकोग र शपारमीररक 
करजकोरमीहरूलपाई ननिकको पपानिभरभयको। 24 उहपाहाँकको ककनतिर नसररयपाभरर नफयंनजयको, अननि 
रपाननिसहरूलल शपारमीररक रूपलल रकोगमी भएकपा सबन रकोगमीहरूलपाई उहपाहाँकहपाहाँ लयपाउनि 
सपालल। तिमी रकोगमी रपाननिसहरू अनिलक प्रकपारकपा रकोग र कष्टलल पमीनडति नसए। कनतिजनिपा 
रपाननिसहरू एकदिरन निरपामपा रकोगलल पमीनडति नसए भनिल कनतिजनिपा भभति-प्रलति र नपशपाच 
लपागलकपाहरू नसए। कनतिजनिपा रपारलरकोग लपागलकपाहरू र कनतिजनिपा पक्षविपाति भएकपाहरू 
नसए। यलशभलल नतिनिमीहरू सबनलपाई ननिकको पपानिभरभयको।

रतमी 8:16,17 तयसन सपाहाँझ रपाननिसहरूलल भभति लपागलकपा धलरन  जनिपालपाई नलएर यलशभकहपाहाँ 
आए। यलशभलल भभतिहरूलपाई खलदिनिभ भयको। जको-जको नबरपारमी परलकपा नसए तिमी सबन ठमीक भए। 
17 यशनयपा अगरविक्तिपालल भनिलकपा सबन कभ रपा यलशभलल पभरपा गनिभरभयको‘उहपाहाँलल हपामपा 
यपातिनिपाहरू हटपाइनदिनिभ भयको, अननि हपामपा रकोगहरू उहपाहाँलल बकोकनिभभयको”

रतमी 9:35 यलशभ सपारपा शहर र गपाउहाँहरू हहहाँदि न यपात्रपा गनिभरभयको। नतिनिमीहरूकपा सभपाघरहरूरपा 
नशक्षपा नदिनिभभयको अननि रपाजयकको बपारलरपा सभसरपाचपार प्रचपार गनिभर भयको। यलशभलल सबन 
प्रकपारकपा रकोग र नबरपारमीहरू ननिकको पपानिभरभयको।

रतमी 10:1 यलशभलल आफनिपा बपाह्र जनिपा चललपाहरूलपाई बकोलपाउनिभ भयको। उहपाहाँलल 
दिभष्टपातरपाहरूलपाई धपपाउनिल सपारसयर नतिनिमीहरूलपाई नदिनिभभयको। उहपाहाँलल हरलक प्रकपारकको 
रकोग र नबरपारहरू ननिकको गनिर सकनिल सपारसयर नतिनिमीहरूलपाई नदिनिभभयको।  (रकभर स 
3:14,15)

रतमी 10:8 रकोगमीहरूलपाई ननिकको पपार, ररलकपाहरूलपाई नजविनिरपा लयपाऊ। कभ ष्ट 
रकोगमीहरूकको उपचपार गर। रपाननिसहरूबपाट भभति धपपाऊ। र नतिरमीहरूलपाई नसतझरपा यमी 
शनक्तिहरू नदिनरभ । यससर नसतझरपा नतिनिमीहरूलपाई सघपाऊ।

रतमी 11:5 अनधपाहरूलल फल रर दृनष्ट पपाउहाँरनिन; लङन गडपाहरू नहडनि सकनिल हहनरनिन; कभ ष्ट 
रकोगमीहरू शभद्ध हहनर; बनह्रपाहरू सभननिसकनिल हहनरनिन ररलकपाहरू जपागपा उठन रनिन अननि 
गरमीब रपाननिसहरूलपाई सभसरपाचपाहरू सभनिपाइदिनर।



रतमी 12:15 फररसमीहरूलल कल  गनिर लनगरहलकपा नसए सको यलशभलपाई सपाहपा भयको। अननि 
उहपाहाँलल तयको ठपाउहाँ रकोडनिभभयको। धलरन  रपाननिसहरूलल उहपाहाँलपाई पछयपाउनि लपागल। उहपाहाँलल सबन 
रकोगमीहरूलपाई ननिकको पपारमी नदिनिभभयको।

रतमी 15:30 धलरन , रपाननिसहरू यलशभकहपाहाँ आए। तिमी रपाननिसहरूलल सभप्रन रकोगमीहरूलपाई नलएर
आए अननि यलशभकको अनघ रपानखनदिए। लङन गडपा, अनधपा,गभयंगपा अननि बनहरपा भमीडदपारपा 
लयपाइएकपा नसए। यलशभलल यमी सबनलपाई ननिकको पपाररनदिनिभ भयको।

रतमी 17:20/21 यलशभलल जविपाफ नदिनिभभयको, ‘नतिरमीहरूलल भभति भगपाउनि सकल निन्यौ, नकनिभनिल
नतिरमीहरूरपा नविश्वपास एकदिरन कमतिमी र र नतिरमीहरूलपाई सपाहाँचको भनदिरभ । यनदि 
नतिरमीहरूकको नविश्वपास तिकोरमीकको दिपानिपा जत्रको हहहाँदिको हको, ति पविरतिलपाई यहपाहाँबपाट हनटजपा भनिलर
नतिरमीहरूलल तयस डपाडपालपाई आजपा नदिनि सकनिल नसयन्यौ। ‘अननि तयको सनिर नसयको। सबन कभ रपा
नतिरमीहरूकको ननिनमति समभवि नसयको।’

रकभर स 1:34 यलशभलल बलगलपा-बलगलन रकोग लपागलकपाहरू ससबनलपाई ननिकको पपानिभरभयको। तिर 
यलशभलल भभतिहरूलपाई बकोलनि नदिनिभ भएनि, नकनिभनिल भभतिहरूलल उहपाहाँ कको हहनिभहहनर भनिलर 
जपानदिसयको।

रकभर स 3:10 यलशभलल धलरन  रपाननिसहरूलपाई ननिकको तिभलयपाउनिभ भएकको नसयको। यससर सबन 
रकोगमी रपाननिसहरूलल उहपाहाँलपाई रभ नि भनिलर ठललरठललपा गदिसर।

रकभर स 6:5,6 यलशभलल तयस शहररपा तयनत धलरन  आशचयर कररहरू गनिरसकनिभ भएनि। 
उहपाहाँलल कल हमी पमीनडति रपाननिसहरूलपाई आफनिको हपाति रपाखलर ननिकको पपानिभर विपाहलक अरु कल हमी
सनक्तिकको कपार गनिभर भएनि। 6 तिमी रपाननिसहरूरपा नविश्वपास निदिलखलर यलशभ अतयनतिन 
अचनमरति हहनिभ भयको। तयसपनर यलशभ तयस इलपाकपाकपा गपाउहाँहरूनतिर जपानिभभयको र नशक्षपा
नदिनि लपागनिभभयको।

रकभर स 6:13 चललपाहरूलल रपाननिसहरूरपा भएकपा धलरन  दिभष्टआतरपाहरूलपाई भगपाईनदिए, 
अननि नतिनिमीहरूलल रकोगमीहरूलपाई भदपाक्षलकको तिलल घसल र ननिकको पपाररनदिए।

रकभर स 6:55,56 तिमी रपाननिसहरू तयको क्षलत्रकपा विररपरर दिगभदिर गएर रपाननिसहरूलपाई यलशभ 
यहपाहाँ हहनिभहहनर भननि लपागल। उहपाहाँ भएकपा ठपाहाँउरपा तिमी रपाननिसहरूलल अनिककौं रकोगमीहरूलपाई
नलएर आए। 56 यलशभ तयस क्षलत्रकको शहर, बसतिमी र गपाउहाँहरू सबन ठपाउहाँरपा जपानिभभयको। 
अननि जहपाहाँ-जहपाहाँ उहपाहाँ जपानिभभयको रपाननिसहरूलल रकोगमीहरूलपाई बजपाररपा लयपाए। 
नतिनिमीहरूलल यलशभलपाई तिमी रपाननिसहरूलपाई कल विल उहपाहाँकपा लभगपाकको रलउ रभ नि दिलनिभहकोसन 
भनिमी नबनतिमी गरल , अननि सबन रपाननिसहरू जसलल यलशभलपाई रकोए ननिकको पननि भए।

रकभर स 8:23-25 अननि यलशभलल अनधको रपाननिसकको हपाति सरपातिलर उसलपाई गपाउहाँ बपानहर 



लनजपानिभ भयको। तयस रपाननिसकपा आहाँखपाहरूरपा सभकनिभ भयको अननि आफनिपा हपातिहरू 
तयसरपानस रपाखनिभ भयको, अननि अनधपालपाई सकोधनिभभयको, “नतिरमीलल दिलखनि सकरन्यौ 
अनहलल?” 24 उसलल रपानस हलरल  अननि भनिल, “र रपाननिसहरूलपाई रूखहरूजसतिन, 
नहयंनडरहलकको दिलखरभ ।” 25 फल रर यलशभलल आफनिकोहपाति तयसकको आहाँखपा रपानस रपाखनिभभयको, 
तिब तयको रपानरललल आफनिपा आहाँखपा पभरपा खकोलयको। उसलल आफनिको दृनष्ट फल रर प्रपाप्त गयर, 
अननि उसलल सबन कभ रपा सपष्ट दिलखयको।

रकभर स 9:29 यलशभलल भननिभभयको, “तयस प्रकपारकको दिभष्टपातरपालपाई खपालमी प्रपासरनिपा गरलर 
रपात्र बपानहर ननिकपालनि सनकनर।”

रकभर स 16:17,18 अननि नविश्वपास गनिर रपाननिसहरूलल प्ररपाणकपा ननिनमति यमी कभ रपाहरू 
गनिररनिन। नतिनिमीहरूलल भभतिपाहरू रलरको निपाउहाँरपा भगपाउनिल रनिन। नतिनिमीहरूलल कनहलयन 
निनसकल कपा भपाषपाहरू बकोलनिलरनिन। 18 नतिनिमीहरूलल यनदि सपरहरू सरपातिल पननि 
नतिनिमीहरूलपाई तयसकको नविष लपागनिनरननि। यनदि नतिनिमीहरूलल घपाति नविष नपए पननि 
नतिनिमीहरूलपाई कभ निन हपाननि हहनिलरननि। यनदि नतिनिमीहरूलल आफनिपा हपाति रकोगमीहरू रपानस 
रपाखल भनिल नतिनिमीहरू ननिकको हहनिलरनिन।”

लभकपा 4:18 पररप्रभभकको आतरपा ररनस र। पररलश्वरलल रलपाई अनभषलक गनिभरभएककोर, 
कल हमी पननि निभएकपा रपाननिसहरूरपा सभसरपाचपारहरू सभनिपाउनिलपाई पररलश्वरलल रलपाई 
घकोषणपा गनिभर पठपाउनिभ भएककोर, कन दिमीहरूलपाई रभक्ति पपानिर अननि अनधको रपाननिसहरूलपाई 
दिलखनि सकनिल पपानिर अनिलककौं यपातिनिपारपा नपनलसएकपा रपाननिसहरूलपाई रभक्ति पपानिर 
पररलश्वरलल रलपाई पठपाउनिभ भएककोर।

लभकपा 4:40 घपार असतिपाउनि लपागदिपा सबन रपाननिसहरू ज-जसकपा आफनिपा रपाननिसहरू 
नबरपारमीहरू नसए नतिनिमीहरूलपाई यलशभकहपाहाँ लयपाए। नतिनिमीहरू बलगलपा बलगलन रकोगलल पमीडमीति 
नसए। उहपाहाँलल प्रतयलक नबरपारमीलपाई रभ निभ भयको अननि नतिनिमीहरूलपाई जपातिमी पपानिभर भयको।

लभकपा 5:15 तिर यलशभकको नविषयरपा सरपाचपार अझ प्रचपार हहहाँदि न गयको। धलरन  रपाननिसहरू 
उहपाहाँकहपाहाँ सभननि आहाँउसल र नबरपार ननिकको भएर जपानसल।

लभकपा 5:17-25 एक नदिनि यलशभलल रपाननिसहरूलपाई नशक्षपा नदियंदि झ हहनिभहहनसयको, फररसमीहरू र 
शपास्त्रमीहरू पननि तयहहीं निन बनसरहलकपा नसए। नतिनिमीहरू यरूशललर, यहहनदियपा र 
गपानललकपा सबन शहरहरूबपाट आएकपा नसए। पररप्रभभलल उनिलपाई ननिकको पपानिर शनक्ति 
नदिनिभभएकको नसयको। 18 एकजनिपा पक्षघपातिकको रकोगमी तयहपाहाँ एउटपा खपाटरपा नलएर आए 
अननि नतिनिमीहरूलल नभत्र लयपाउनिल र यलशभकको अनघ रपाखनिल चलष्टपा गदिर नसए। 19 तिर तयहपाहाँ 
रपाननिसहरूकको तयनत भमीड नसयको नक यलशभ भएकहपाहाँ पभगनिलपाई बपाटको नसएनि। तसकपारण



तिमी रपाननिसहरू घरकको रपानिपारपानस चढल अननि कल हमी नझयंगटमीहरू हटपाएर पविपालबपाट तयको 
नविरपारमी रपाननिसहरूलपाई उसकको खपाटसहाँगन भमीडकको नबचरपा र यलशभकको अनघ ओहपालल। 
20 नतिनिमीहरूकको अटल नविश्वपास दिलखलर उहपाहाँलल भननिभ भयको, “नरत्र, नतिमको पपापहरू क्षरपा 
भयको।” 21 तिब शपास्त्रमीहरू र फररसमीहरू आपसरपा बपाति गनिर लपागल, “यको रपाननिस कको 
हको? उसलल जल भनदिनर, पररलश्वर कको नविरकोधरपा भनदिनर। कल विल पररलश्वरलल रपात्र 
पपापमीहरूलपाई क्षरपा गनिर सकनिभहहनर।” 22 तिर यलशभलल नतिनिमीहरूलल कल  सकोचल सपाहपा 
पपाउनिभ भयको। उहपाहाँलल भननिभ भयको, “नतिरमीहरू रनिरपा यसतिको प्रश्नहरू नकनि गदिररन्यौ? 23 
कभ नि चपाहाँनह सनजलको रछः नतिमको पपाप क्षरपा भननिभ असविपा उठ अननि जपाऊ भननिभ ? 24 तिर 
र नतिरमीहरूलपाई दिलखपाउहाँनिलरभ  नक पपसविमीरपा रपाननिसकको पभत्रलपाई पपापहरू क्षरपा गनिर 
अनधकपार र।” तिब उहपाहाँलल तयस पक्षपाघपातिमीलपाई भननिभभयको, “र नतिरमीलपाई भनदिरभ  , उठ,
नतिमको नबरन्यौनिपा बपाहाँध अननि घर जपाऊ।” 25 सबनकको अनघ तयको तिभरनतिन उठन यको र आफनिको 
नबछयन्यौनिपा चयपापयको अननि पररलश्वरकको प्रशयंसपा गदिर घरनतिर लपागयको।

लभकपा 6:17-19 यलशभ र प्रलररतिहरू डपाहाँडपाबपाट ओलरर आए। उहपाहाँ तयहहीं एउटपा समर 
जगगपारपा उनभनिभ भयको। उहपाहाँकपा चललपाहरूकको एउटपा ठभ लको भमीड तयहपाहाँ नसयको। अननि टपायर 
र सपायडनि सपागर तिटकपा शहरहरूबपाट र यहहनदियपाकपा सबन ठपाउहाँबपाट, यरूशललरबपाट 
आएकपा धलरन  रपाननिसहरू पननि तयहपाहाँ नसए। 18 नतिनिमीहरू सबन तयहपाहाँ उहपाहाँबपाट सभननि र 
आफभ लपाई ननिरकोगमी पपानिर आएकपा नसए। उहपाहाँलल शनतिपानि दिभष्टपातरपालल पमीनडति 
रपाननिसहरूलपाई ननिकको पपाररनदिनिभ भयको। 19 सबनलल यलशभलपाई रभ निल चलष्टपा गरररहलकपा 
नसए नकनिभनिल तिमी सबनलपाई ननिकको पपादिर उहपाहाँबपाट शनक्ति बपानहर ननिनसकरहलसयको।

लभकपा 7:21,22 तयसन बललपा, यलशभलल धलरनलपाई नतिनिमीहरूकको रकोग, वयसपा र नतिनिमीहरूबपाट 
दिभष्ट आतरपाहरू रभ टपाउनिभ भयको। उहपाहाँलल धलरन  अनधको रपाननिसलपाई पननि दिलखनिसकनिल 
बनिपाउनिभ भयको। 22 अननि उहपाहाँलल यभहननिपाकपा चललपाहरूलपाई भननिभभयको, “नतिरमीहरूलल 
यहपाहाँ जल कभ रपाहरू दिलखयन्यौ अननि सभनयन्यौ गएर यहहननिपालपाई भनि। अनधको रपाननिस पननि 
ननिकको भयको र दिलखनिल भयको। लङन गडपाहरू नहहाँडनि सपालल। ककोढमीहरू ककोढरनहति भए। 
बनहरपाहरूलल सभननि सपालल। ररलकपाहरूलल जमीविनि पपाए। अननि गरमीब रपाननिसहरू 
पररलश्वरकको रपाजयकको सभसरपाचपारहरू सभननिरहलकपारनिन।

लभकपा 8:2 तयहपाहाँ उहपाहाँसयंग यसतिपा स्त्रमीहरु पननि नसए जको रकोग तिसपा दिभष्ट आतरपाबपाट 
रभ टकपारपा भएकपा नसए। नतिनिमीहरू रपाझ एउटमी ररमीयर निपाउहाँ भएकक स्त्रमी पननि नसई। तयको
रगदिनलनिमी शहरकको विपानसनदिपा नसई। उसककोबपाट सपातिविटपा भभतिहरू ननिकपानलएकको 
नसयको।



लभकपा 9:2 यलशभलल नतिनिमीहरूलपाई पररलश्वरकको रपाजयकको बपारलरपा घकोषणपा गनिभर नबरपारमीहरू 
र रकोग ननिकको पपानिर बपानहर पठपाउनिभ भयको।

लभकपा 9:11 तिर नतिनिमी कहपाहाँ गए रपाननिसहरूलल सपाह पपाए। नतिनिमीहरू उहपाहाँकको पनर लपागल। 
नतिननिहरूलपाई यलशभलल सविपागति गनिभरभयको अननि पररलश्वरकको रपाजयकको बपारलरपा 
नतिनिमीहरूलपाई बतिपाउनिभ भयको। उहपाहाँलल नबरपारमीहरूलपाई ननिकको पपानिभरभयको।

लभकपा 13:12 जब यलशभलल उसलपाई दिलखनिभभयको र उहपाहाँलल भननिभभयको, “ए निपारमी, नतिरमी 
आफनिको रकोगबपाट रभक्ति भयन्यौ।”

लभकपा 13:32 यलशभलल नतिनिमीहरूलपाई भननिभभयको, “जपाऊ अननि तयको सयपाललपाई भनि, आज र
भकोनल रपाननिसहरूरपा भएकको भभतिहरू भगपाउहाँरभ  अननि नबरपारमीहरू ननिकको पपानिर कपार 
गरभ र । तिलसको नदिनि, रलरको सबन कपार नसनद्धनर।’

यभहननिपा 5:8,14 तिब यलशभलल भननिभभयको, “उठ! नतिमको ओछयपानि उठपाउ र नहयंड” 14 कल हमी 
सरय पनर यलशभलल तयस रपाननिसलपाई रननदिररपा भलटननिभ भयको। यलशभलल उनिलपाई भननिभ 
भयको, “हलर, अब नतिरमी ठमीक भयन्यौ। तिर अब पपाप निगर, नतिरपारपानस अझ खरपाब 
घटनिपाहरू निघटकोसन।”

यभहननिपा 14:12 र नतिरमीहरूलपाई सतय भनरभ । जसलल ररपा नविश्वपास गरर उसलल पननि 
तयसतिन कपार गनिरर जको र गरभ र । उसलल विपासतिविरपा तयको भनदिपा पननि रहपानि कपार 
गनिरर। नकनिभनिल र नपतिपाकहपाहाँ गइरहलरभ ।

प्रलररति 3:6 तिर पत्रभसलल भनिल, “रसयंग कभ निन सभनि असविपा चपाहाँदिमी रननि, तिर रसयंग जल र तयको 
नतिरमीलपाई नदिनिलरभ । निपासरतिकको यलशभ खमीष्टकको शनक्तिलल जभरूकक उठ र नहयंडन ।”

प्रलररति 5:15,16 यसकपारण नतिनिमीहरूलल नबरपारमी रपाननिसहरूलपाई गललमीहरूरपा लयपाए। 
पत्रभस आइरहलकपारनिन भननिल रपाननिसहरूलल सभनिलकपा नसए। यसनलल नतिनिमीहरूलल 
नबरपारमीहरूलपाई ओछयपानि अननि चटपाइहरूरपा रपाखल। नकनिभनिल नतिनिमीहरूलल सकोचल यनदि 
पत्रभसकको रपायपा समर पननि नबरपारमीहरूरपा पयर भनिल तिमी नबरपारमीहरूलपाई ननिकको हहनि 
यसलष्ट हहनिलर। 16 रपाननिसहरू यरूशललरकपा विररपररकपा शहरहरूबपाट आएकपा नसए। 
नतिनिमीहरूलल नबरपारमीहरू र सपासन नतिनिमीहरूलपाई पननि लयपाए जसलपाई दिभष्ट आतरपालल 
सतिपाएकको नसयको। नतिनिमीहरू सबन ननिकको भए। 

प्रलररति 10:38 नतिरमी निपासरतिकपा यलशभकको नविषयरपा जपानदिरन्यौ। पररलश्वरलल उहपाहाँलपाई 
पनवित्र-आतरपा र शनक्ति प्रदिपानि’ गरलर खमीष्ट बनिपाउनिभ भयको। यलशभ चपारननतिरकपा 
रपाननिसहरूकको लपानग रपामको कपार गदिर जपानिभभयको अननि प्रलतिपातरपा विपा दिभष्टपातरपा लपागलकपा 
रपाननिसहरूलपाई उहपाहाँलल ननिकको पपानिभरभयको। यसलल पररलश्वर यलसभकको सपासरपा भएकको 



प्ररपाण नदिदिहाँर।
प्रलररति 19:11,12 पररलश्वरलल कल हमी असपाधरण चरतकपारहरू गनिरलपाई पपाविललपाई 

प्रयकोग गनिभर भयको। 12 पपाविललल चलपाएकपा रूरपालहरू र लभगपाहरू लगरल  नतिनिमीहरूलल 
नविरपारमीहरूरपानस रपाखल। जब नतिनिमीहरूलल यसको गरल  नतिनिमीहरू ननिकको हहनसल अननि दिभष्ट 
आतरपाहरू नतिनिमीहरूबपाट बपानहर ननिसकनसल।

रकोरमी 8:26 आतरपालल निन हपारमीलपाई हपामको करजकोरमीरपा सहपायतिपा गनिभरहहनर। हपारमीलल 
कसरमी प्रपासरनिपा गनिभर पनिर हको! जपानदिननिन्यौ। तिर आतरपालल गयंभमीर भपाविलल पररलश्वरसहाँग 
हपामको पक्षरपा प्रपासरनिपा गररनदिनिभहहनिलर जभनि शबदिहरूरपा विणरनि गनिर सनकहाँदि ननि।

1 ककोररनसमी 12:9 तयहमी आतरपालल कसनलपाई नविश्वपास नदिलपाउहाँर। अननि तयहमी एक 
आतरपालल अरू कसनलपाई रकोग ननिकको पपानिर विरदिपानि नदिनर।

1 ककोररनसमी 12:28 अननि रणडलमीरपा, पररलश्वरलल प्रलररतिहरूलपाई पनहलको, 
अगरविक्तिपाहरूलपाई दिकोसको र नशक्षपाहरूलपाई तिलसको ससपानि नदिनिभ भएकको र। तयसपनर 
पररलश्वरलल आश्चयरकररहरू गनिरहरूलपाई, रकोग ननिकको पपानिर विरदिपानि पपाएकपाहरूलपाई, 
रदिदि गनिर सकनिलहरूलपाई, अगभविपाइ गनिर सकनिल क्षरतिपा भएकपाहरूलपाई अननि नविनभननि 
सररकपा भपाषपा बकोलनिल विरदिपानि पपाएकपाहरूलपाई ससपानि नदिनिभ भएकको र।

नफनलपपमी 2:27 हको, उनिमी सपाहाँचचन नबरपारमी नसए रपतयभकन  रभखरपा पभगलकपा नसए। पररलश्वलल 
उनिमीरपानस रपात्र दियपा निगरलर ररपानस पननि गनिभरभयको, तिपानक रनलल धलरन  नचनतिपा नलनिभ 
परलनि।

यपाकभ ब 5:14 यनदि नतिरमीहरू रधयल एकजनिपा नविरपारमी र भनिल, उसलल रणडलमीकपा 
अग्रजहरूलपाई बकोलपाउनिभ परर। अग्रजहरूलल उसलपाई पररप्रभभकको निपाउहाँरपा तिलल रपानलस 
गररनदिनिभ परर अननि नतिनिमीहरूलल उसकको ननिनमति प्रपासरनिपा गररनदिनिभ परर।

1 पत्रभस 2:24 खमीष्टलल हपामपा पपापहरु आफनिको शरमीररपा कभ सरपा बकोकनिभ भयको। उहपाहाँलल 
यसको गनिभरभयको तिपानक हपारमी पपापकको ननिनमति ररल  र धरनरकतिपाकको कककननिनमति अननि 
जल उनचति र तयसकपा ननिनमति बपाहाँचनिल गरकौं। उहपाहाँकको चकोटहरुलल नतिरमीहरु ननिकको पपाररयन्यौ।

3 यभहननिपा 1:2 रलरपा नप्रय नरत्र, र जपानदिरभ  नतिरमी आनतरक रुपलल असल गरररहलरन्यौ। 
यससर र प्रपासरनिपा गरभ र  नक नतिरमीरपा प्रतयलक कभ रको असल भइरहकोसन अननि नतिमको सविसस 
रपामको रहकोसन।
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