
સાક્ષી આવતૃ્તિ
સમાવેશ કરે છેઃ  તમારી વાતાતા કેવષી રીતે કહવેષી અને સાક્ષી કેવષી રીતે આપવષી

ઈશ્વરનુ ંબાળક

... કેવી 
રીતે બનવું





ઈશ્વરનુ ંબાળક કેવી રીતે બનવું

ડેવવડ હોવેલ
આ સેવાકાર્યને ટેકો આપો
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પરરચર 

“હરકકતમા ંજો એકદમ પ્રારંભર્ી ખ્રિસત અને 
તેના  વધસતભંની પરેૂપરૂી રજૂઆત ર્ઈ હોત 
તો આપણે આપણા ખ્રિસતી જીવનના પ્રર્મ 
રદવસર્ી જ આનાર્ી મોટા અનભુવો મેળવી 

શક્ા હોત, જો કે તેમાનંા મોટાભાગના 
ખલુાસા પછીર્ી જ ર્ઈ શકે છે.”

વોચમેન ની, સામાનર ખ્રિસતી જીવન

જરારે આપણે ઈસ ુખ્રિસત પર પ્રભ,ુ ઈશ્વર, 
તારનાર અને જીવન તરીકે ભરોસો કરીએ 

છીએ તરારે આપણે આપણી ઈચછાઓ પર અને 
આપણા જીવનો પર તેને કબજો લેવાનુ ંકહીએ 
છીએ હરકકતમા ંતે આપણુ ંજીવન બની જાર 

છે. આપણે રૂપાતંરરત ર્ઈએ છીએ; ઘણી વખત 
ઝડપર્ી, ઘણી વખત ધીમેર્ી, પણ બદલાણ 
હમંશેા ંઆવ ેછે. ઈશ્વરનો પોતાનો આતમા 

આપણામા ંરહવેા આવ ેછે અને આપણે સવાાંગ, 
જીવતં અને સપંણૂ્ય બનાવ ેછે. જરારે આપણે 
વવશ્વાસ કરીશ ુઅને આપણા હૃદરો ઈશ્વરને 

આપીશુ ંતરારે આપણુ ંજીવન એવુ ંજ રહશે ેનરહ.

ડેવવડ હોવેલ 



ઈશ્વર સવગ્યમા ંહતા ંઅને પથૃવી પર આવરા.

રફખ્લપપી. ૨:૬-૮, રોહાન ૧:૧૪, રહબ્ ૂ૧:૩, રોમન ૮:૩b, રોહાન ૧૦:૩૦, કલોસી ૧:૧૫, 
કલોસી ૨:૯, રહબ્ ૂ૨:૧૧-૧૭, માથર્ી ૧:૨૦-૨૧1



તે ચમતકારરક રીતે ગભથે રહ્ો હતો. આપણે જે રીતે સ્તીર્ી 
જનમીએ છીએ તેવી જ રીતે તે જન્મરો હતો.

તેણે આ કયુાં જેર્ી આપણે તેની સાર્ ે વરકકતગત સબંધં 
બાધંી શકીએ અને તેને દેવ તર્ા માણસ તરીકે જાણીએ અને 
વપતા તરીકે સારી રીતે સમજીએ.
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ઈસ ુબાળપણ પસાર કરીને પખુત બનરો, વરવસાર શીખરો, 
અન ેજરારે તનેો સમર આવરો, તેણે એ સેવા શરૂ કરી જે તે 
કરવા આવરો હતો, તેણે પોતાને ઈશ્વર અને તારનાર તરીકે 
આપણી આગળ પ્રગટ કરયો.

 માથર્ી ૩:૧૩-૧૭, માથર્ી ૭:૨૮-૨૯, માક્ય ૬:૨-૩, લકૂ ૨:૪૦, લકૂ ૨:૪૧-૪૭, લકૂ ૨:૫૨3



જરારે પથવી પરનો તેનો હતેપુણૂ્ય ર્રો, તણેે પોતાન ેવધસતભં પર જડી દેવા દીધો. તનેે 

અપમાવનત કરયો, ત્રાસ આપરો અન ેપછી વધસતભેં ખ્ખલલાર્ી જડી દીધો. ઈસએુ મરણોમાનં ુ ં

આ સૌર્ી પાશવી મરવાન ેપસદં કયુાં જેર્ી તમે અન ેમેં જે કંઈ દુષકૃતરો કરા્ય છે તનેો 

દંડ આપણે ચકૂવવો ન પડે. ત ેઈચછતો હતો કે આપણે 

પોતાન ેતનેી સાર્ ેતર્ા જે તણેે વઢે્ુ ંહત ુ ંતનેી 

સાર્ ેઓળખાવીએ.

માથર્ી ૨૬:૨૮-૨૯, માથર્ી ૨૭:૫૭- ૬૧, રોમન ૫: ૬, રોમન ૮:૩, એફેસી ૧:૭, રહબ્ ૂ૨:૧૪ -૧૫, 
રહબ્ ૂ૯:૨૨, ૧ વપતર ૨:૨૪, ૧ રોહાન ૧:૭ 

  જે માગયો માત્ર દેવ જાણતો હતો 
તે જ રીતે ઈસ ુખ્રિસતનુ ંબખ્લદાન 
અને રકત આપણા પાપોને ધોઈ 

નાખવા અને આપણે સદા 
માટે શદુ્ધ કરવાને સમર્્ય છે. પ્રેમનુ ં

આ સપંણૂ્ય કૃતર આપણને 
શદુ્ધતા આપે છે જેર્ી 
દેવ આપણને તેઓના 
બાળકોમાનંા એક તરીકે 
જુએ છે જેમ તે ઈસનુે 

જુએ છે.
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લકૂ ૨૪:૧-૭, લકૂ ૨૪:૫૦-૫૧, રોહાન ૧૬:૨૮, રહબ્ ૂ૧:૩

ઈસનુા મરણ પછી તેને દફનાવરો 
અને પછી દેવ ેતેને ફરી સજીવન કરયો. 
તરાર પછીના અનસુરતા રદવસોમા ં
ઘણાઓએ તેને જીવતં જોરો, અને 
પછી તે સવગગીર સર્ાનોમા ં પાછો 
જતો રહ્ો.

ઈસ ુઆવરો જેર્ી આપણે તેની સાર્ે વરકકતગત સબંધં સર્ાપી 
શકીએ. અને આપણને અનતંજીવનની ભેટ આપે. અનતંજીવન 
એ ખ્રિસતનુ ંજીવન છે. તેનષી કોઈ શરૂઆત નથષી અને તેનો કોઈ 
અંત નથષી.
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ઉતપવત્ ૨:૮-૯, ઉતપવત્ ૩:૨-૬, ઉતપવત્ ૨:૧૬-૧૭, ઉતપવત્ ૩:૨૩, I કરરંર્ી ૧૫: ૪૫-૪૬

એ દ્રષષટકોણર્ી માણસન ે શરીર અન ે પ્રાણ (વરકકતતવ) હતા,ં પણ 
આતતમક રીત ેત ેદેવ પ્રતર ેમરણ પા્મરો હતો. ત ેહવ ેસવા્યગ રહ્ો નરહ 
અને દેવ ેરાખેલા આશીવા્યદોનો અનભુવ કરી શકતો નહતો.

આ બધુ ંજરૂરી કેમ હત ુ?ં કારણ કે જરારે ઈશ્વરે પ્રર્મ માણસ આદમનુ ં
સર્જન કયુાં. તણેે સવગ્યમા ંઅદ્દભતૂ જીવન તેન ેઆપયુ.ં પણ આદમે 
પોતાના સવગગીર વપતાની અવજ્ા કરી.

આદમના અનાજ્ાધીનતાના 
સવાર્ગી કૃતરન ે કારણે તે 
દેવર્ી વવભકત ર્રો અને 
આતતમક રીતે મરણ પા્મરો.
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પથૃવી પર આપણા આખા જીવનભર આપણે તે વંશાવળીનો 
બોજ તેમ જ આપણા પોતાના પાપોનો બોજ ઉપાડેલો છે 
અને ભાવનાતમક સામાન ઊંચકી રહ્ાં છીએ. તે શરમ, 
દોર,ગત સમસરાઓ અને વનષફળતાઓ અને આપણા 
પાપો તર્ા ખામીયુકત ચરરત્ર વવરેની ખરાબ લાગણીઓનુ ં
વાસતવવક પોટલું છે . આપણને નવી વંશાવળીની અને નવા 
કુ ટંુબની જરૂર છે.

આપણા માબાપના બાળક તરીકે આપણી વંશાવળી આદમ 
સુધી જાર છે. આપણે આદમની સાર્ે એદનવાડીમાં આતતમક 
રીતે મરણ પા્મરા હતાં. 

રોમન ૩:૨૩, રોમન ૫:૧૨, રોમન ૫:૧૮અ7



એક રદવસ કોઈક આવયુ ં અને તેણે ઈસનુી વાતા્ય સમજાવી, તે 
કેવી રીતે આપણા માટે મરવા દ્ારા આપણ દરેકને અંત મરણર્ી 
બચાવવા આવરો અને આપણને અનતં જીવન આપયુ.ં ઈસ ુમરણ 
પા્મરો, આપણને સવ્યર્ી છોડાવરા, તેના દ્ારા સપંણૂ્ય માફી, 
ખ્બનશરતી પે્રમ, અને અનતંજીવનની આશાનો અનભુવ માટેનો 
માગ્ય આપરો.

હઝરકરેલ ૩૬:૨૬-૨૭, પ્રે કૃ. ૪:૧૨, રોમન ૫:૯, ૧ કરરંર્ી ૧૫:૫૭, ૨ કરરંર્ી ૫:૧૮અ, 
ગલાતી ૧:૧૫-૧૬, એફેસી ૨:૮-૯, ૧ વતમોર્ી ૨:૫-૬ 8



ઈસ ુએટલા માટે પણ આવરો કે તમન ેઅન ેમન ેતનેી સાર્નેા સબંધં 
દ્ારા અતરારે આ પથૃવી પર શાવંત અન ેભરપરૂ જીવન મળી શકે. તે 
આપણન ેબતાવવા માગે છે કે જીવનનની સમસરાનો સામનો કેવી 
રીતે કરી શકાર. ઈસ ુઆશા અન ેજીવવા માટેની નવી શલૈી આપે છે. 
આપણા સવાભાવવક માગયો આપણન ેસવગરકાવમા ંઅન ેધાધંલમા ંરાખે 
છે. તે કામ કરી શકતા નર્ી.

રોહાન ૧૦:૧૦, રોમન ૬:૧૬, રોમન ૬:૨૧, રોમન ૮:૩૭, એફેસી ૨:૧૪, પ્રકટીકરણ ૩:૨૦9



જરા ંસધુી આપણે દેવર્ી વવખટૂા હોઈએ છીએ તરા ંસધુી આપણન ેશાવંત 
મળી શકતી નર્ી. એ પસદંગીઓ, જે આપણે દરરોજ કરીએ છીએ તે 
સવકેષનદ્રત અન ેઆપણન ેહતાશ અન ેદેવની સગંતર્ી વવભકત રાખે 
છે. આપણા સવગગીર વપતા સાર્ ેશાવંતપણૂ્ય ઐક્ માટે આપણન ેઊંડી 
ઉતકંઠા ર્ાર છે, પણ આપણે ત ેઆતતમક જોડાણની ખામી ધરાવીએ 
છીએ. આપણી પોતાની “શ્ષેઠ વવચારધારા” અન ેસારા ઈરાદાઓએ 
આપણન ેઆ ગ ૂચંવાડામા ંનાખી દીધા છે.

 સભાવશષિક ૩:૧૧, રોમન ૬:૧૬, લકૂ ૧:૭૮-૭૯, રોહાન ૧૬:૩૩, રોમન ૫:૧-૨, રોમન ૮:૬
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દેવર્ી આપણને જે વવખટૂા પાડ ેછે ત ેજગરા આપણે પલુ બનાવવાના 
પ્રરતનો કરીએ છીએ અન ેતનેી સાર્ ેસબંધં પનુઃસર્ાવપત કરવાના માગ્ય 
શોધીએ છીએ. પણ કંઈ કામ કરી શકુ ંનરહ. માત્ર ઈસ ુખ્રિસતમા ંભરોસા 
દ્ારા આપણે ઈશ્વરવપતા સાર્ ેસપંક્યમા ંઆવી શકીએ છીએ.

નીવતવચન ૧૪:૧૨, રોમન ૬:૨૩, રોમન ૩:૨૩11



આ એ જ ઈસ ુછે જે આપણા સવ્ય પાપો, ભલૂો અન ેભતૂકાળ, વત્યમાન 
તર્ા ભવવષરની ચરરત્ર ખામીઓ માટે મરણ પા્મરો. તનેા રકત દ્ારા 
આપણે શદુ્ધ ર્ઈન ેદેવની આગળ રોગર બની શકીએ છીએ. ઈશ્વરવપતા 
પાસેર્ી આપણે સપંણૂ્ય માફી અન ેબવનશરતી પ્રમે મળેવી શકીએ છીએ. 
પોતાના મરણ અને પનુરૂતર્ાન દ્ારા ઈસએુ દેવ અન ેમાણસ વચચેની 
ખાઈ પરૂી દીધી. તેર્ી જ તે જગતનો તારક છે.

રોહાન ૩:૧૬, I વપતર ૩:૧૮, I વતમોર્ી ૨:૫-૬, રોમન ૫:૧ 12



આપણા બધા પાસ ેઆ સતરનો સવીકાર કરવો અર્વા નકાર તનેી તક 
છે. જો આપણે આ ઘટનાને સાચી તરીકે સવીકારીશુ ંઅને દેવ તરીકે 
ઈસ ુ પર વવશ્વાસ કરીશુ ંતો આપણે દેવના બાળકો બનીએ છીએ, તે 
પણ એ સવ્ય હકો અન ેવવશરેાવધકારો સાર્ ેજે ઈસ ુપાસે છે. આપણે ઈસ ુ
ખ્રિસત સાર્ ેસહવારસ અન ેતનેા ભાઈઓ બહનેો બનીએ છીએ. સપંણૂ્ય 
તરાગ સાર્ ેતમારી ઈચછાઓ અન ેજીવનોને  તનેી કાળજી નીચે વાળી 
દો. તે જરટલ નર્ી પણ કદાચ એક સૌર્ી મશુકેલ બાબત હોઈ શકે જે 
ક્ારેર કરી ન હોર. જો તમ ેખરેખર દેવના વચનનો અન ેતનેી સાર્ ે
સગંત કરવાર્ી જે આનદં મળે છે તનેો અનભુવ કરવા માગતા હોર 
તો તમારા જીવન પર તેન ેઅવધકાર લેવાનુ ંકહો. જો તમ ેપ્રમાખ્ણક છો, 
તો સાદામા ંસાદી પ્રાર્્યના પણ પરૂતી છે... કારણ કે દેવ તમારંુ હૃદર 
જાણે છે. તેન ેઆ સાદી પ્રાર્્યનાર્ી સોંપાઈ જાઓ. આ જ બધુ ંજોઈએ 
છે જરારે તમ ેભરોસો અન ેવવશ્વાસ કરો છો.

એફેસી ૨:૧૩, રોહાન ૧૪:૬, રહબ્ ૂ૪:૩, રહબ્ ૂ૪:૭13



“સવગગીર વપતા, હુ ંમારા પોતાની સોંપણી તમને 

કરંુ છ ં– તમ ેમન ેબદલી કાઢો અન ેતમ ેઈચછો 

ત ેમારી સાર્ ેકરો. મારા જીવનનુ ંવનરતં્રણ લો 

અન ેમારા સવાર્ગી માગયોર્ી મારો છટકો કરો જેર્ી 

હુ ંતમારી ઈચછા પરૂી કરી શકંુ. મન ેમારા પાપો 

ઉપર વવજર આપો જેર્ી તમારા સામથર્ય અને 

તમારા પ્રમે દ્ારા બીજાઓન ેહુ ંમદદ કરંુ તઓે 

આગળ નમનૂો બનુ.ં જીવનના તમારા માગયોન ેહુ ં

સમવપપિત ર્ઉં છ.ં હમંશેા ંતમારા પર ભરોસો કરંુ 

અન ેતમારી ઈચછા પ્રમાણે કરંુ તેવુ ંર્ાઓ. પ્રભ ુ

ઈસ ુઆવો અન ેમારા દ્ારા તમારંુ જીવન જીવો. 

આમને.”
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તમારા મખુર્ી કબલૂ કરો અને હૃદરર્ી વવશ્વાસ કરો કે ઈસ ુમરણ 
પા્મરો અને દટારો અને ફરી સજીવન ર્રો. તેનામા ંભરોસો કરો 
કે તે દેહમા ંઈશ્વર હતો, અને તમે દેવનુ ંબાળક બનરા છો અને 
ખ્રિસત સાર્ે સહવારસ છો.

રોહાન ૧૧:૨૫-૨૬, રોહાન ૧૪:૬-૭, રોમન ૧૦:૯, રોમન ૧૦:૧૩, ૧ કરરંર્ી ૬:૧૭, એફેસી ૧:૫-૮, 
એફેસી ૨:૮-૧૦, કલોસી ૨:૬-૭, ૧ રોહાન ૫:૧૨-૧૩15



જરારે તમે દેવનો આતમા પ્રાપત કરો છો તમે સપંણૂ્ય અને 
દેવ પ્રતરે જીવતં બનો છો.
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જરારે તમ ેઈસ ુખ્રિસતન ેતમારા જીવનમા ંઆવવાનુ ંકહો છો, તરારે તમે 
આદમમાનંા તમારા પથૃવીના કુટંુબની વશંાવળીમારં્ી તમે ખ્રિસતના 
જીવનમા ંપરરવવતપિત ર્ઈ જાઓ છો એ જીવનમા ંજે ભતૂકાળનુ ંસદાકાળનુ ં
હત ુ ંઅન ેભવવષરમા ંસદાકાળનુ ંરહશે.ે તમ ેવધસતભંમા ંપરરવવતપિત ર્રા 
છો અન ેખ્રિસત સાર્ ેતમારંુ જૂનુ ંમાણસપણુ ંમરણ પા્મયુછેં.

રોમન ૫:૧૮-૧૯, રોમન ૮:૧-૨, ૧ કરરંર્ી ૧૫:૨૨, ગલાતી ૫:૨૪,  એફેસી ૧:૧૩-૧૪, 
એફેસી ૩:૧૪-૧૫, ૧ વપતર ૧:૧૮-૧૯17



તમે તેની સાર્ ેએક ર્ાઓ છો, તમે ખ્રિસત સાર્ ેએરકકૃત ર્રા છો અને 
તે ક્ારેર બદલાશ ેનરહ. ઈસ ુહવ ેતમારામા ંજીવ ેછે અને તમે તેનામા,ં 
જરા ંકંઈ તે જાર છે તરા ંતમે જાઓ છો અને જરા ંકંઈ તમે જાઓ છો 
તરા ંતે જાર છે.
રોહાન ૧૪:૨૦, રોમન ૬:૬, ગલાતી ૨:૨૦, ગલાતી ૪:૪-૭, ગલાતી ૫:૨૪, એફેસી ૧:૧૧, 

કલોસી ૨:૧૦ 18



જરારે તમારંુ જૂનુ ંમાણસપણુ ંખ્રિસત સાર્ ેવધસતભં પર મરણ પા્મયુ ં
તરારે તમ ે તનેી સાર્ ે દટારા હતા.ં તમારંુ નવુ ં માણસપણુ ં ખ્રિસત 
સાર્ને ુ ંજીવતં ર્યુ ંઅન ેતેની સાર્ ેસવગગીર સર્ાનોમા ંચડી ગયુ.ં તમે 
ખામીઓ,દોર,પાપો અને શરમનુ ંપોટલુ ંપાછળ છોડી દીધુ.ં

તમે ખ્રિસતમા ંછો અન ેત ેતમારામા ંછે. તમ ેતમારા જૂના 
જીવનની અદલાબદલી નવા જીવન સારે્ 
કરી. હવ ેતમારામા ંદેવનો આતમા તમારી 
પાસે છે અન ેતમારો માનવીર આતમા 
દેવના જીવન સાર્ ેપનુસર્ાવપત ર્રો 
છે. તમે ખ્રિસતમા ંછો અન ેસાર્સેાર્ ે
તમારા અનતંજીવનની મહાન 
મસુાફરીમા ંછો તમારો પનુર્જનમ 
ર્રો છે.

રોહાન ૩:૬, રોહાન ૧૧:૨૫-૨૬, રોમન ૫:૫, રોમન ૬:૪-૬, રોમન ૮:૧૦, કલોસી ૨:૧૨-૧૪, 
કલોસી ૩:૧-૩, એફેસી ૧:૧૩b, એફેસી ૨:૬19



જો તમે તમારી પ્રાર્્યનામા ંવનષઠાવાન છો. તો હવ ેતમે નવા કુટંુબના 
સભર છો – દેવનુ ંકુટંુબ. ઈશ્વરવપતા આપણ સવ્યને પોતાના બાળકો 
તરીકે દત્ક લે છે અને આપણે આપણા મોટાભાઈ ઈસ ુસાર્ ેસહવારસો 
બનીએ છીએ. તે તમને સવીકારે છે અને પોતાના કુટંુબના એક ભાગ 
તરીકે તમને ખ્બનશરતી પ્રેમ કરે છે. તમે ઈશ્વરનુ ંબાળક છો.

ગીતશાસ્ત ૧૬:૧૧, રોમન ૫:૧૧, રોમન ૮:૧૫-૧૭અ, ૨ કરરંર્ી ૫:૧૭, રફખ્લપપી ૩:૨૦અ, 
રહબ્ ૂ૨:૧૧-૧૨, પ્રકટીકરણ ૨૧:૨ 20



ખ્રિસતે પાપનો જે બોજો ઉઠાવલેો તેની સાર્ ેવધસતભં ઉપર તમારંુ 
જૂનુ ંમાણસપણુ ંમરણ પા્મયુ ંહત ુ.ં તમે તેનાર્ી છૂટી શકો છો કે તમારે 
હવ ે પાપોના, વરસનોના, અને માણસના અનર સવાર્ગી માગયોના 
ગલુામ રહવેાની જરૂર નર્ી. તમે ખ્રિસત સાર્ે મરણ પા્મરા અને તમને 
મરણર્ી ડરાવવામા ંઆવશ ેનરહ કેમ કે શતેાનનુ ં ભરનુ ં હવર્રાર 
બેઅસર કરી કાઠવામા ંઆવયુ ંછે. 

આ નવા અનતજંીવન સાર્ ે નવી રહંમત અને વનડરતા આવે છે. 
મરણને હવ ેતમારી ઉપર પ્રભાવ અને સત્ા રહ્ા ંનર્ી. છેતરવપંડી, 
ચોરી, જૂઠ અને ઘણી બીજી બાબતોના આપણા પાપો માટે ખ્રિસત 
મરણ પા્મરો. આપણો પાપી સવભાવ આપી દેવા આપણે તેની સાર્ ે
મરણ પા્મરા. આપણને આપણી રીતે અર્વા દેવની રીતે બાબતો 
કરવાની પસદંગીની સવતતં્રતા છે. ઈસ ુ ખ્રિસત દ્ારા આપણી ઈચછા 
અને જીવનોને દેવની કાળજીમા ં ફેરવરા પહલેા આ પસદંગીઓ 
આપણી પાસે નહતી. 
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આ સતર પરેૂપરૂી રીતે સમજવુ ંઆપણી માટે મશુકેલ હોઈ શકે છે 
કેમ કે આપણા શરીરો અને પ્રાણો – આપણા વરકકતવર – હજી પણ 
આ પથૃવીના જીવનમા ંજીવી રહ્ા ં છે. પણ હવે ખ્રિસતનો આતમા 
આપણામા ં રહ ે છે આપણે આતતમક માણસો છીએ. જો આપણે એ 
ભરપરૂ જીવન મેળવવા માગીએ છીએ જે દેવ આપણને આપવા 
માગે છે તો આપણે આ ઘટનાઓને વવશ્વાસ દ્ારા સવીકારવી જોઈએ. 
મારી વવચારધારા બદલો અને તમે કોણ છો અને ક્ા ંછો તે દ્રશર 
જુઓ. તમારા વપતા સાર્ે તમારંુ મન સવગગી બાબતો પર લગાડો 
અને પથૃવી પરના આપણા દૈવનક  જીવનોમા ંજે કચરો અકસતતવ 
ધરાવે છે તેમા ંનરહ. તમે દેવના કુટંુબમા ંશદુ્ધ હર્ય મેળવશો તમારંુ 
જૂનુ ં માણસપણુ ં મરણ પા્મયુ ં છે અને ઈસ ુ ખ્રિસતમા ં તમને નવુ ં
માણસપણુ ંછે. તે આખી નવી વવચારધારા છે તમે રૂપાતંરરત ર્રા 
છો.
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આપણો વારસો આપણા જૈવવક માબાપ અને આદમનની વશંાવળીમા ં
અર્વા દેવનાકુટંુબમા ંહોઈ શકે છે. તે વસવાર બીજી કોઈ પસદંગીઓ 
નર્ી. ઈસ ુખ્રિસતમા ંવવશ્વાસર્ી અલગ આપણે દરેક આદમમા ંરહીએ 
છીએ. 

ઘણા વવશ્વાસીઓ વવચારે છે કે તેઓ એક પગ આદમની વશંાવળીમા ં
(અર્વા આપણા પથૃવીના કુટંુબમા)ંઅને બીજો પગ દેવના કુટંુબમા ં
રાખી શકે છે. તેનુ ંપરરણામ છે આંતરરક ઘર્યણ અને આતતમક પતન. 
સપષટ પસદંગી કરવામા ંવનષફળ જવાર્ી આપણે ગુચંવારેલા રહીએ 
છીએ અને દેવ પાસે આપણી માટે જે વવજર છે તેનાર્ી વખં્ચત 
રહીએ છીએ.
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જેમ ઈશ્વર ત્રણ વરકકત છે (વપતા,પતુ્ર અને પવવત્રઆતમા) આપણે 
પણ ત્રણ પરરણામોમા ંછીએ આપણે એ શરીરોમા ંજીવીએ છીએ 
જે આપણી ઈષનદ્રરો દ્ારા આસપાસના વાતાવરણ સાર્ે જોડારેલા 
છીએ. આપણને પ્રાણો છે જે આપણુ ંવરકકતતવ છે જેમા ંઆપણા 
મન, ઈચછા અને લાગણીઓ રહેલા છે. અને આપણે હવે આતમા 
છીએ જે ઈસ ુ સાર્ેના વધસતભં પરના આપણા  મરણ, દફન 
પનુરૂતર્ાન દ્ારા તેના પરના ભરોસા તર્ા જ્ાન દ્ારા જાગતૃ 
ર્રેલ છે. આપણુ ંઆતતમક પરરણામ એ આપણો ભાગ છે જે દેવ 
સાર્ે જોડારેલ છે.

ઉતપવત્ ૨:૭, માથર્ી ૩:૧૩-૧૭, રોહાન ૩:૬, રોમન ૮:૧૦, ૧ કરરંર્ી ૩:૧૬ -૧૮, 
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ઈસ ુખ્રિસતને સમપ્યણની આપણી ભવૂમકા તદ્દન અને સપંણૂ્ય હોવી 
જોઈએ. તેની ઈચછા છે કે તે પોતાનુ ં જીવન આપણામા ં અને 
આપણા દ્ારા જીવે જેર્ી આ પથૃવી પર તેનો હેત ુપરરપણૂ્ય ર્ઈ શકે, 

આપણે વાસતવવક રીતે ખ્રિસતનુ ંશરીર છીએ અને તે ઈચછે છે કે 
આપણા દરેકનો તે ઉપરોગ બીજાઓ સધુી પહોંચવા અને કુટંુબ 
વવસતારવા કરે. દેવના કુટંુબમા ં સવાગત છે. તમે નવી ઉતપવત્ 
છો! જૂના માણસપણાને “વવદાર” કહે અને નવા માણસપણાને 
“સવાગત છે” કહો,ઈસ ુતમારામા ંરહે છે.
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દેવના બાળક અને ઈસ ુસાર્ ેસહવારસ તરીકે આપણે તનેી સાર્ ેવારસામા ં
ભાગીદારી કરવાનુ ંશરૂ કરીએ છીએ. અન ેભરપરૂ જીવનની ઝાખંી મળેવીએ 
છીએ. તમારામા ંતેના નવા આતમા સાર્ ેતમ ેદેવના માગયો વવરે વધ ુજાણવા 
માગશો જેર્ી તમે તેને અનસુરી શકો. દેવ ેપોતાન ેતેના પતુ્ર ઈસમુા ંએકદમ 
પરેૂપરૂા પ્રગટ કરા્ય છે. તરે્ી તનેા વવર ેબધુ ંજ શીખી શકાર તે શીખો. બાઈબલ 
મળેવો અને ઈસનુા જીવન વવરે નવો કરાર વાચંો. રોહાનનુ ંપસુતક એ સારી 
શરૂઆત છે. જૂના કરારમા ંઉતપવત્ના પ્રર્મ બાર અધરાર સમજાવ ેછે કે કેવી 
રીતે બધ ુજ શરૂ ર્યુ.ં તમારા પોતાના બાઈબલમા ંઆ પસુતકમા ંપાનાની નીચે 
આપલે સદંભયો તપાસો, અર્વા આ પસુતકના સદંભ્ય વવભાગમા ંઆપેલ બાઈબલ 
કલમોન ેજુઓ જેર્ી સારી રીત ેસમજી શકાર કે દરેક પાના ઉપર શુ ંકહુ ંછે.

 
• પ્રાર્્યનામા ંતમારા નવા વપતા સાર્ ેવાત કરો. તમારા નવા જીવન માટે અને 
નવા કુટંુબ માટે તમેનો આભાર માનો. તમેની સાર્ ેવમત્રની જેમ ખલુલી રીતે 
અન ેનીકટતાર્ી વાત કરો, જાણે કે તે તમારી પાસ ેબેઠેલા હોર. તમેની ઈસનુા 
સવરૂપમા ંકલપના કરો તનેી સાર્ ેતમારા મોટાભાઈ તરીકે સબંધં કરી શકો છો.

• બાઈબલ વાચંો. હવ ેતમારી પાસ ેનવો આતમા છે, દેવનો આતમા તમારામા ંછે 
શાસ્ત શુ ંકહવેા માગે છે તેની તમ ેનવી સમજદારી મળેવશો. બાઈબલમાનંા 
લખાણ એ દેવના વચન છે અને તમારા નવા વપતા તમારી સાર્ ેવાત કરે તે 
માટેનો માગ્ય છે તમ ેકલપના કરી શકો તેના કરતા પણ ત ેતમન ેવધ ુપ્રમે કરે છે.

• દેવળ, સભાજનો અન ેઅર્વા બાઈબલ અભરાસજૂર્ શોધી કાઢો જરા ંતમે 
બીજાઓન ેમળી શકો અન ેતમારા વવશ્વાસમા ંવદૃ્દ્ધ પામતા સમવપપિત બની રહો. 
તમારા સવગગીર વપતા બીજા વવશ્વાસીઓ દ્ારા તમારી સાર્ ેવાત કરશ.ે

• ઈસનુ ેસમપ્યણ કરા્ય પછી બાપપતસમા અનસુરવુ ંજોઈએ. ઈસનુા અનકુરણનુ,ં તનેી 
આધીનતાનુ ંઅને તનેી સાર્નેી ઓળખનુ ંઆ કૃતર છે.

• ખ્રિસતી વવશ્વાસમા ંકોઈ ટેકો આપનાર શોધી કાઢો એવુ ંકોઈ જે તમન ેવશષર બનાવ ે
અર્વા માવજત કરી શકે જેની પાસરે્ી તમ ેશીખી શકો અન ેજેના પ્રતર ેતમે 
જવાબદાર હોઈ શકો.

• ઈસમુાનંા તમારા નવા વવશ્વાસ અન ેભરોસા વવરે અનરોન ેજઈન ેજણાવો.
• અમે બાઈબલ ખરીદીન ેપોતાની એક પ્રત રાખવાની ભલામણ કરીએ છીએ.  જેનુ ં
વશર્યક પવવત્ર બાઈબલ છે. અર્વા પવવત્ર શાસ્ત છે.

ઈશ્વર તમારી આતતમક સફર આશીવા્યરદત કરે. 
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આ જગતનુ ંરૂપ તમ ેન ધરો, પણ તમારા મનર્ી 
નવીનતાન ેરોગે તમ ેપણૂ્ય રીત ેરૂપાતંર પામો, જેર્ી 

ઈશ્વરની સારી તર્ા માનર તર્ા સપંણૂ્ય ઇચછા શી છે, તે 
તમે પારખી શકો. 

રોમન ૧૨:૨
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પણ તમ ેમન ેજોશો. હુ ંજીવુ ંછ,ં માટે તમ ેપણ જીવશો. 
ત ેરદવસે તમ ેજાણશો કે, હુ ંમારા વપતામા ંછ,ં અન ેતમે 

મારામા ંછો, અન ેહુ ંતમારામા ંછ.ં  
રોહાન ૧૪:૧૯બ-૨૦
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આપણે તેની સાર્ ેવધસતભેં જડાવારા, તનેી સાર્ ેદફનાવવામા ં
આવરા, તનેી સાર્ ે ઉઠાડવામા ં આવરા, અન ે હવ ે આપણને 
દેવની રૂબરૂ હાજરીમા ંતનેી સાર્ ેબેસાડવામા ંઆવરા છે.

તમેણે આપણન ેખ્રિસત સારે્ મરણમારં્ી સજીવન કરા્ય છે. અને 
સવગગીર સર્ાનોમા ંતનેી સારે્ બેસાડ્ા છે કારણ કે આપણે 

ખ્રિસત ઈસ ુસાર્ ેએક ર્રા છે.

એફેસી ૨:૬.
29



ખ્રિસતની સાર્ ેવધસતભેં જડારો, પરંત ુહુ ંજીવુ ંછ,ં 
તોપણ હવરે્ી હુ ંનરહ, પણ મારામા ંખ્રિસત જીવ ેછે; 
અન ેહવ ેદેહમા ંજે મારંુ જીવન ત ેઈશ્વરના દીકરા 

પરના વવશ્વાસર્ી જ છે. તેમણે મારા પર પે્રમ રાખરો, 
અન ેમારે માટે પોતાનુ ંઅપ્યણ કયુાં. 

ગલાતી ૨:૨૦
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હવે તમે દેવનુ ંબાળક છો... 
દેવના નવા બાળક તરીકે તમને તેના પતુ્ર અર્વા પતુ્રી બનવાના બધા 
જ વવશેરાવધકારો છે. તમે તેની સાર્ ેસગંત કરી શકો છો, તેને વપતા 
બોલાવી શકો છો, તેના ખોળામા ંબેસી  શકો છો, તેની આગળ પોતાનુ ં
હૃદર ઠાલવી શકો છો, અને સામાનર રીતે તેને હમંેશા ંમાટે તમારા 
પ્રેમાળ વપતા, સાર્ીદાર, વમત્ર, પ્રદાતા અને વવશ્વાસ ુર્વા દઈ શકો છો. 
વવશરેાવધકારોની સાર્ ેજવાબદારીઓ પણ હોર છે અને તેને પછીના 
ર્ોડા પાનાઓમા ં સમજાવવામા ં આવશ.ે તમને જવાનુ ં સચૂવવામા ં
આવયુ ંછે અને તમે ખ્રિસતને પ્રાપત કરા્ય પછી જઈને બીજાઓને તે કહો.

માટે  માણસોનષી આગળ જે કોઈ મને કબલૂ કરશે ,  તે ને 
હું  પણ મારા  આકાશમાંન ા  ત્પતાનષી આગળ કબલૂ કરીશ. 
માથથષી ૧૦:૩૨

સમસરા એ છે કે આપણને સમજાવવામા ંઆવયુ ંનર્ી કે તે કેવી રીતે 
કરવુ ંપણ પ્રરરિરા સરળ છે અને પછીના ર્ોડા પાનાઓમા ંતે સમજાવયુ ં
છે કે તમારી વાતાતા કેવષી રીતે જણાવવષી. સવેચછા એ ચાવી છે અને 
ખરાલ સાદો અને સરળ છે જો તમે પ્રાર્્યના કરો તરારે પ્રમાખ્ણક છો તો 
ઈસ ુપાસે માગો કે તે તમારી ઈચછાઓ અને  તમારા જીવનોનો કબજો 
લે. તે અતરારે તમારામા ંછે અને જે રીતે તમે વવચારો છો, વનણ્યર કરો 
છો અને અનભુવો છો આ ષિણે તે તમારામા ંફેરફારો કરે છે. હુ ંઆંધળો 
હતો અને હવે હું દેખતો થયો છં (યોહાન ૯:૨૫) ની જેમ ખરાલ સપષટ 
છે. જરારે તમે તમારી વાતા્ય કહો, તરારે તમે આધીન ર્ાઓ છો અને 

તમે એ કરો છો જે દેવ ઈચછે 
છે કે તમે તે કરો. તમે તમારા 
નવા જીવનમા ં કામે લાગી 
ગરા છો. રાદ રાખો, તે તમે 
નર્ી પણ ખ્રિસત તમારામા ંછે 
તેર્ી ઈચછકં બનો અને તેને 
બોલવા દો.

પહલેા ક્ારેર મેં કાળજી 
રાખી નરહ પણ હવ ેમને 
પરવા છે. હુ ંજાણતો નહતો 
કે પ્રમે એટલે શુ ંપણ હવ ે
હુ ંપ્રમે કરંુ છ.ં.. બદલાઈ 
ગરો છ.ં
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 … આગળ પસાર કરો!
બીજાઓને ઈસ ુ ખ્રિસત વવર ેજણાવવાનુ ંઆપણને સોંપવામા ંઆવયુ ં છે 
અન ેદેવનુ ંરાજર વધારવાનુ ંસો્પયુ ંછે. (કેમકે માણસનો દીકરો ખોવાયેલુ ં
શોધવા તથા તારવાને આવયો છે. લકૂ ૧૯:૧૦). તમ ે ખ્રિસતનુ ં શરીર 
છો અન ેપછીના ર્ોડા પાનાઓમા ંસચૂનો આપરા છે ત ેપરૂા કરી શકો 
છો. ઉપલબધતા તનેી ચાવી છે. તમે પોતાન ેઉપલબધ બનાવો છો જેર્ી 
ઈસ ુ ખ્રિસત આ બીજાઓ સધુી પહોંચાડવા તમારા દ્ારા પોતાનુ ંજીવન 
જીવી શકે. ત ેતમન ેબહાર જવાનુ ંઅન ેઅજાણરાઓન ેકહવેાનુ ંન કહ,ે 
પણ જેઓન ેતમે ઓળખો છો, જુઓ છો અન ેરોજેરોજ મલુાકાત કરો છો 
તનેે પહોંચો. તણેે તેઓને ક્ારના પસદં કરી કાઢ્ા છે અન ેજરારે તમે 
કોઈકના વવર ેવવચારો જેના વવરે તમે કલપનyા કરી હતી કે ત ેઈસનુ ેજાણે 
તરારે તમ ેખ્રિસતના મનર્ી વવચારવાની શરૂઆત કરી છે. કેવષી રીતે સાક્ષી 
આપવષી ત ેવવભાગ શીખવ ેછે કે કોઈન ેઈસ ુખ્રિસત સાર્ ેપરરચર કરાવવા 
કેવી રીત ેદોરવા અન ેતમેન ેદેવની સાર્ ેશાવંત ર્ાર. સચૂનો મશુકેલ નર્ી. 
તમારા પષેિ માત્ર જરૂર છે સવચેછા અન ેતમારા દ્ારા ઈસ ુખ્રિસતને તને ુ ં
જીવન જીવવા દેવાની ઈચછા.

 
હવે સહુથષી પ્રથમ હું એવો બોધ કરંુ છં કે, સવતા માણસોને માટે 
ત્વનંતષી, પ્રાથતાના, આજીજી તથા આભારસ્તુ્ત કરવામાં આવે. 
૧ ત્તમોથષી ૨:૧
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તમારી વાતાતા કેવષી રીતે જણાવવષી.
વયક્તગત પરૂાવા દ્ારા ખ્રિસતષી સાક્ષી 
ઈસ ુખ્રિસતને જાણવાની અને તેની ઉપર ભરોસો કરવાની વરકકતગત 
સાષિી આપવી એ વરકકતગત સવુાતા્ય પ્રચાર કરવાનુ ંપહલે ુ ંપગલુ ં
છે. બે પ્રકારની વરકકતગત સાષિી હોર છે. એક છે. ઐવતહાવસક જે 
ઈસ ુ ખ્રિસત ઉપર પ્રભ ુ અને દેવ અને તમારા આતમાના તારનાર 
તરીકે ભરોસો કરયો તે પહલેા, દર્મરાન અને પછીના સમરના જીવન 
વવરે કહ ેછે. બીજી છે વવરર પ્રકારની સાષિી અને કદાચ તે તમારા 
તારણની ઘટના માત્ર હોર અને કદાચ વવશ્વાસ પરરવત્યન કરા્ય પછીના 
જીવનનો અહવેાલ હોર. બીજુ ંઉદાહરણ એ હોઈ શકે એ વરકકત જેણે 
વવશ્વાસ કરયો હતો કે તે પોતાના જીવનભર ખ્રિસતી હતો પણ તેણે 
જાણયુ ંકે તે ખરેખર રીતે દેવને જાણતો નહતો અને પછી તે સમપ્યણ 
તર્ા પસતાવાની અણીએ આવી ગરો. એ ઉલલેખ દ્ારા તમારી સાષિી 
શરૂ કરો જે તમારી તર્ા તમે જેને જણાવવાના હોર તેની વચચેની 
કોઈ સામાનર બાબતર્ી શરૂ કરો; એક જ ગામ, એક જ વરવસાર, 
એક જ શાળા વગેરે. અમકુ પરસપરની રૂખ્ચ શોધી કાઢો.

હુ ંઆંધળો 
હતો અને 

હવ ેહુ ંદેખતો 
ર્રો છ.ં

રોહાન ૯:૨૫

પહલેા ક્ારેર મેં કાળજી રાખી 
નરહ પણ હવે મને પરવા છે. 
હુ ંજાણતો નહતો કે પે્રમ એટલે 
શુ ંપણ હવે હુ ંપે્રમ કરંુ છ.ં.. 
બદલાઈ ગરો છ.ં
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તે કેવષી રીતે હ્ ું
તમારી વાતા્ય કહેવામા,ં તમે રાદ કરીને અને વવગતવાર જણાવીને 
એ રસતા વવરે કહો છો જેણે તમને તમે વવચારો છો અને તમારા 
જીવનનુ ંસચંાલન કરો છો તે રીતે બદલવા માટે તમને દોરા્ય હતા.ં 
આપણે સવ્યએ જીવનમા ં ખરાબ વનણ્યરો અને ખોટી પસદંગીઓ 
કરી હતી. જેના માટે આપણે ઈચછતા હતા ંકે તે ન કરીએ પણ તે 
ફરીફરીવાર તે કરવા માગીએ છીએ. જો તે પ્રમાણે 
આપણે ફરી જીવવા માટેની તક અને અવસર 
મળરો હોત. અમકુ વખતે એ ઘટનાઓની 
હારમાળા હોર છે જે આપણને પાછા પાડે છે 
અર્વા તે એક મોટી ભલૂ અર્વા કોઈ એક 
અનઅપેખ્ષિત ઘટના હોર છે જે આપણને 
આપણા જીવનો માટે પનુઃવવચારણા કરવા 
દોરે છે ગમે તે સજંોગો હોર, આપણા કૃતરો 
અર્વા વત્યનનુ ંપરરણામ ઉતપ્રેરક હોઈ શકે 
છે જે આપણા સવનો અંત લાવે છે. જરારે 
તમે જાણો છો કે તમે એ જ રીતે સચંાલન 
કરી શકતા નર્ી અને બદલાણને સર્ાન 
લેવુ ંજોઈએ અર્વા તેની ગભંીર રકંમત ચકૂવવી પડશે. તમે કદાચ 
એ હદ સધુી પહોંચી ગરા હશો જરા ં તમે પરરણામોની રકંમત 
ચકૂવી રહ્ા ંહોર. આપણા જીવનો મસુાફરીમા ંઘણાઓ એ હદ સધુી 
પહોંચી ગરા હશે જરારે આપણને ભાન ર્યુ ંહશે કે આપણે પોતાના 
સવ ઉપર હવે આધાર રાખી શકતા નર્ી. સવ એ કાર્ય પરંુૂ કરત ુ ં
નર્ી. આપણે શોધી કાઢવાનુ ંછે કે ખરા ઈશ્વરકોણ છે અને ભવૂમકા 
ભજવવાનુ ંમકૂી દેવુ ંજોઈએ.

શુ ંબન્ું
જરારેઆપણે પોતાને નમ્ર બનાવરા છે અને ભાન ર્યુ ંછે કે આપણે સષૃષટના 

સવામીઓ નર્ી, તરારે આપણે પોતાના 
વવકલપોને જોવાનુ ં શરૂ કરીશુ.ં વવખ્ચત્ર 
અને ચમતકારરક રીતે, ઘોરણાકાર પ્રગટ 
ર્શ,ે એવુ ં કોઈ જે આપણને શ્ષેઠ અને 
અનતંજીવન તર્ા દેવ સાર્ ેશાવંત વવરે કહ ે
છે.  તે કદાચ વમત્ર અર્વા સગા અર્વા 
બાળક, ભાઈ અર્વા બહને સવરૂપે હોઈ શકે. 
તે કદાચ તમને દેવળમા ંઅર્વા બાઈબલ 
અભરાસમા ં આવવાનુ ં કહી શકે.
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કદાચ તે તમને સાષિી આપે (પોતાની વરકકતગ સાષિી) અને 
તમારી સમસરાઓ પર વધ ુ આતતમક અખ્ભગમ અપનાવવાનુ ં
સચૂવે, જેમ કે તે ઉપર અર્વા તે વવરે તમારી અષિમતા કબલૂ 
કરીને પ્રર્મ ઈસનુે શોધવો. પણ દેવને શોધતી વખતે કંઈક 

બાબત તમારંુ ધરાન દોરે 
છે અને આખરે તમે સોંપણી 
કરવા તૈરાર ર્ાઓ છો. અને 
જીવનની નવી રીત સવીકારો 
છો. તમે દેવનુ ંબાળક બનવા 
માગો છો અને સવ્ય પ્રકારે 
તમે પ્રાપત કરી શકો છો. તે 
તમારી સાર્ે બને છે. તમે ઈસ ુ
ખ્રિસત પર ભરોસો કરયો છે અને 
તમારી ઈચછા તર્ા તમારા 
જીવન ઉપર તે કબજો લે તે 
માગયુ ં છે. તો નવુ ંજીવન શરૂ 
ર્ઈ ગયુ ં છે.

હાલ તે કેવષી રીતે છે 
તમે દેવનુ ંબાળક બનરા છો, નવો જનમ પામલે વવશ્વાસી. તમે 
પ્રભ ુઈસ ુ ખ્રિસતન ેપ્રભ,ુ ઈશ્વર તારનાર અન ેજીવન તરીકે પ્રમે 
અન ેભરોસો કરયો છે. તમારંુ જીવન બદલાઈ ગયુ ં છે. અને તમે 
નવા વલણ તર્ા નવા મલૂરો સારે્ માગ્ય પર છો. તમ ેહવ ેતમારા 
સવગગીર વપતાન ે જવાબદાર છો. આ વવભાગમા ંતમારા જીવનને 
અવરોધનાર માગયો વવર ેઅન ેતમારી વવચારધારા તમે જ તમારા 
વરકકતતવનુ ંબદલાણ ર્ઈ ગયુ ંછે. ત ેવવર ેવણ્યન કરો છો. સમજાવો 
કે કેવી રીતે દેવની કૃપા જીવનની મશુકેલીઓ સાર્ ેવરવહાર કરવા 
સજજ કરે છે અન ેતમ ે જરારે 
ખોટા માગથે જતા હતા ં તરારે 
તમે સધુારીને રોગર બાબત 
કરવાન ેતમન ેકોણે પ્રવતૃ્ કરા્ય 
તમે આ વવભાગમા ંસારી અને 
ખરાબ બાબતો સમજાવી શકો 
છો. આપણે જાણીએ છીએ કે 
તે હમંશેા ંસારંુ નર્ી. મહતવની 
બાબત એ છે કે તમારામા ંખ્રિસત 
છે તે કાર્ય કરે છે અને જે કામ 
ચાલુ ંછે ત ેતમ ેછો.
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પછી શુ ં
હવે અરહંર્ી આપણે ખ્રિસતમા ંવદૃ્દ્ધ પામીએ છીએ. 
અમકુ વખત માગયો ખાડા ટેકરાવાળો અને 
ખાડાઓર્ી ભરપરૂ હોર છે પણ આપણે નવા 
સાધનોર્ી આપણી સામે આવનાર અવરોધો અને 
સમસરાઓર્ી બહાર આવી શકીએ છીએ. આપણી 
પાસે આપણામાનંા પવવત્રઆતમા દ્ારા દેવનુ ંસામથર્ય છે 
જે આપણને માગ્ય બતાવે છે અને આપણને જૂના 
જીવનની ખોટી પસદંગીર્ી દૂર રાખે છે. 
આપણે બાઈબલનો અભરાસ કરીએ છીએ અને 
ખ્રિસતના માગયો અને રીતોના અભરાસ 
દ્ારા તેને અનસુરવાનુ ં શીખીએ 
છીએ. આપણને ભાન ર્યુ ંછે ને સમજીએ છીએ કે જરારે ઈસ ુ
મરણ પા્મરો, આપણુ ં જૂનુ ં માણસપણુ ંતેની સાર્ે મરણ 
પા્મયુ ં અને હવે આપણે નવી ઉતપવત્ છીએ. આપણે 
એ જાણવાની તર્ા સમજવાની જરૂર છે કે ઈસ ુ

ખ્રિસત આપણામા ંવસે છે અને તે પ્રાર્વમક સતરને 
રોગર બનાવે છે જેમ આપણે તારણ પામી રહ્ા ં
છીએ અને તેની પ્રવતમામા ંરૂપાતંર પામીએ છીએ 

જેમ તમે ખ્રિસતી તરીકે પરરપકવ ર્તા જાઓ છો તમે 
પનુરૂતર્ાન ર્રેલ તારનારનુ ંઅનકુરણ શરૂ કરો છો. 

તમને ભાન ર્વા લાગે છે કે જીવતં ઈશ્વર, ઈસ ુ
ખ્રિસત પોતાનુ ંજીવન 
તમારામા ં જીવવા 
માગે છે. અને જેઓ 
તેના છે એટલે દેવના 
બાળકો તેઓ માટે 
પોતાની ઈચછાઓ તે 
તમારા દ્ારા પરરપણૂ્ય 
કરવા માગે છે. તમે 
વધનેુ વધ ુ ખ્રિસત 
જેવા થતા જાઓ છો. 
ભતૂકાળને પાછળ 
છોડીને તેને અનસુરો 
છ ો .

ગીતશાસ્ત ૪૦:૩, રોહાન ૯:૨૫, રોહાન ૧૨:૧૭, કલોસી ૪:૫-૬, ૧ ર્સેસા ૧:૬-૮, ૧ વપતર ૩:૧૫, 
પ્રકટીકરણ ૧૨:૧૧, પ્રકટીકરણ ૧૯:૧૦

કેમ કે પ્રભનુુ ંમન કોણે જાણયુ ંછે કે,

ત ેતેમને બોધ કરે?

પણ અમને તો ખ્રિસતનુ ંમન છે.    

૧ કરરરં્ી ૨:૧૬ 
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કેવષી રીતે સાક્ષી આપવષી  
ઈસ ુ ખ્રિસત સાથે અત્વશ્ાસષીનો પરરચય કરાવવા માટે સચૂનો. 
અનસુરતા દશ સચૂનો એ વધસતભંનો સદેંશ અસરકારકતાર્ી 
આપવા માટેનુ ંમાધરમ છે. માગ્યદશ્યન ધરાનપવૂ્યક અનસુરો અને 
તમે સફળ ર્શો. તમે અસરકારક બી વાવનાર અને આતમા 
જીતનાર બનશો.  કદાચ જો તમે દેવનુ ં રાજર વવસતારવામા ં
જોડારેલા હશો અને તમારા અકસતતવનો મળૂ હતે ુએ જ છે. 
	દશ લોકો ત્વષે ત્વચારો. તેઓ કદાચ વમત્રો, સગા, વહાલાઓ 

અર્વા તમે વરવસારમા ંજેઓ સાર્ ેવરવહાર કરો છો તે અર્વા 
દૈવનકજીવનમા ંજરા ંતમે ખરીદી કરો છો, રમો છો અને કામ કરો 
છો તેઓ હોઈ શકે.
	તેમના નામ લખો.  જરારે તમે ખાસ દશ નામ લખી લો, તે 

કાગળના ંટકૂડાને એવી રીતે કોઈક જગરા પર ચોંટાડો જે તમને 
દરરોજ તે રાદ કરાવ.ે
	દરેક વયક્તના ં તારણ માટે પ્રાથતાના શરૂ કરો.  જરારે 

તમે પ્રાર્્યના કરો તરારે માગો કે ઈસ ુઅને અનતંજીવન વવરે 
સાભંળવા દેવ તેમના મનોને તર્ા હૃદરોને ઉઘાડે. રાદ રાખો 
એ આપણે ખરાબ લોકોને સારા બનાવવા માગતા નર્ી પણ  જે 
અનતંજીવનની ભેટ તમે પ્રાપત કરી છે તે તેઓને આપવા દ્ારા 
આતતમક રીતે મરેલાઓને જીવતા કરવા માગીએ છીએ.
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	દરેક માટે એકવષીસ રદવસ સધુષી સતત પ્રાથતાના કરવષી.  દેવ 
આ ખાસ આતમાઓ વવરે તમે પ્રાર્્યનામા ંપસાર કરેલા સમરને 
ગણતો નર્ી, પણ અમે જાણીએ છીએ કે આદત બનાવવા એકવીસ 
રદવસ લાગે છે. તેર્ી ખાતરી રાખશો કે તમે આ સમરગાળા માટે 
તેઓ માટે પ્રાર્્યના કરી હોર. પછી તમે ખોવારેલાઓ માટે પ્રાર્્યના 
કરવાની શકકતશાળી આદત પાડી દીધી હશ.ે

 
	એકબષીજાનો સપંકતા  કરવાનુ ંશરૂ કરો. એકવીસ રદવસ પછી 

તમે તે વરકકતને તમારી પ્રાર્્યનાર્ી ઢાકંી દીધો હશ ે અને હવ ે
કૃતર કરવાનો સમર છે. પહલેાને તમે બોલાવો અને તેને કહો કે 
તેને બતાવવા માટે તમારી પાસે કંઈક છે અને તેનો કોઈક અર્્ય 
વનકળતો હોર તે તમે જોવા માગો છો. તમારા વમત્રને કોફી પીવા 
અર્વા જમવાનુ ંઆમતં્રણ આપો. તમને ‘હા’ મળે તરા ંસધુી તેને 
બોલાવવાનુ ંઅર્વા સપંક્યકરવાનુ ંચાલ ુ રાખો.
	ઈશ્રનુ ંબાળક કેવષી રીતે બનવુ ં તે પકુસતકા બતાવો. તમારા 

વમત્રને કહો કે તમે નાનુ ંપસુતક જોયુ ંહત ુ ંઅને તેણે તમને પ્રભાવવત 
કરા્ય હતા અને તમે જોવા માગશો તે તેની માટે કંઈક અર્્યપણૂ્ય 
બને. જો તમારી પાસે કોમપયટુર અર્વા આઈ પેડ અર્વા અનર 
મોબાઈલ સાધન હોર તો તમે જોઈ શકોઃ જો તમારી પાસે વાકતવવક 
પકુસતકા નર્ી તો  ww.howtobeachildofgod.com  આના પરર્ી 
ઈબકુ વાચંો અર્વા વવરડરો જુઓ.
	આખષી પકુસતકાના પાના પછી પાના જુઓ. પાના ૧૪ પરની 

પ્રાર્્યના વાચંો, પણ આખી પકુકતકા પરૂી કરો. તમારા વમત્રને 
પકુસતકા પાછળ આપેલ શાસ્તભાગો બતાવો, એ સમજાવતા કે જો 
બાઈબલ ઉપલબધ નર્ી તો તે સરળ સદંભ્ય માટે છે. બતાવો કે 
કલમ લખાણને અર્વા દ્રષટાતંને કેવી રીતે સમજાવ ેછે અર્વા 
સાખ્બત કરે છે. 
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	તમારી વાતાતા જણાવવષી. તે 
સમરે, તમારી વાતા્ય અર્વા સાષિી 
જણાવવાનુ ં શરૂ કરો કે તમે ઈસ ુ
ખ્રિસતને કેવી રીતે ઓળખવા 
લાગરા. સાષિી સમજાવ ે છે કેઃ તે 
કેવી રીતે હત ુ,ં શુ ંબનયુ ં હત ુ,ં હવ ે
કેવુ ં છે. જો તમારી પાસે સાષિી 
નર્ી તો તમે બીજા સાર્ ેજોડી શકો 
છો, તમે વરકકતગત રીતે પકુસતકાને 
વાચંી હોવી જોઈએ, પાના ન.ં ૧૪ પરની 
પ્રાર્્યના મોટેર્ી કરો અને તમે જે કંઈ બોલરા 
છો તે માટે હૃદરર્ી વવશ્વાસ કરો.  પછી તમે 
પાછા જઈને ફરી વાતા્યલાપ આગળ વધારો. લેખ તપાસો કેવી 
રીતે તમારી વાતા્ય જણાવવીઃ વરકકતગત સાખ્બતી દ્ારા ખ્રિસતી 
સાષિી જે આ પાનાઓમા ં આગળ આવ ે છે. 
	એક મખુય પ્રશ્ન પછૂો. તમારા વમત્રને પછૂો કે તમે જે કંઈ કહુ ં

હત ુ ંતેનો તેની માટે કોઈ અર્્ય ર્ાર છે. તેને પછૂો કે જરારે તે મરણ 
પામશ ેતરારે શુ ંતે સવગ્યમા ંજશ.ે પછૂો કે તે અનતં જીવનના અર્્ય  
માટે શુ ંવવચારે છે. તેને આતતમક અને ખ્રિસત કેષનદ્રત વાતા્યલાપમા ં
લઈ જાઓ. બોલવા માટે તમને દેવ શબદો પરૂા પાડશ,ે તમારે 
માત્ર ઈચછકં અને ખલુલા રહવેાનુ ંછે.
	ઈસ ુ ખ્રિસતને જાણવા તમારા ત્મત્રને દોરો. જો વરકકત 

સકારાતમક રીતે પ્રવતભાવ આપે છે (“તારી પાસે જે છે તે મારે 
જોઈએ છે. ત ુ ં કેવી રીતે ખ્રિસતી બનરો? મારે વધ ુજાણવુ ં છે.”) 
પાના ન.ં૧૪ પરની પ્રાર્્યના તરફ પાછા જવા દ્ારા તેને ખ્રિસત 
પાસે દોરી જાઓ કે ઈશ્વરના બાળક કેવી રીતે બનવુ ંઅને તમારા 
વમત્રને મોટેર્ી જાતે પ્રાર્્યના કરવા દો. અર્વા તમે તેને પ્રાર્્યનામા ં
દોરી જાઓ. તેની સાર્ ેપ્રાર્્યના કરા્ય પછી, પાછા લખાણ પર 
જાઓ અને પાના ન.ં ૧૫-૨૦ પરના ખ્ચત્ર તરફ એ ખાતરી કરવા 
કે તે વધસતભંના સદેંશ વવરે બધુ ંજ સમજી ગરો છે. જો તમે 
વવગતવાર હશો તો મરહમામા ંએક નવુ ંનામ લખાશ ેઅને તમારો 
વમત્ર દેવનુ ંબાળક બનશે.

ખ્રિસત તમારામાં
કલોસી ૧:૨૭
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ફસલ લણવષી
જો તમે આ સરળ સચૂનોને અનસુરા્ય છો, તો તમે આતમા જીતનાર 
બનશો. તેમા ં કોઈ પ્રશ્ન અર્વા શરત નર્ી. દેવે તમારંુ સર્જન 
એક ખબૂ જ વવવશષટ વરકકત સાર્ે અને પ્રભાવના ષેિત્ર સાર્ે કયુાં 
છે, જે તમે જાણતા હોવ તેવા ચોક્કસ લોકોને અરજ કરવાની 
રચના સાર્ે ર્યુ ંછે. તમારે માત્ર એટલુ ંજ કરવાનુ ંકે તેઓ માટે 
પ્રાર્્યના કરીને તેઓને રજૂઆત કરવી. બાકીનુ ંતે કરશે. તકો છે 
કે જે વરકકતને તમે સખૂ્ચમા ંમકૂો છો તેઓને તેણે પસદં પણ કરા્ય 
છે. તેઓને તો માત્ર ધોરણાકારની જરૂર છે અને તે તમે હશો! 
તમે તમારા વમત્ર સાર્ે વાત કરતા હોવ તરારે દેવ તમારા દ્ારા 
તેની સાર્ે વાત કરશે. માત્ર વવશ્વાસ કરો કે સમર અગાઉ આખી 
પ્રરરિરા રચાઈ ગઈ હતી અને દેવ તમારા આવવાની રાહ જોતો 
હતો. પોતાને ઉપલબધ બનાવો અને આપણા વપતા માત્ર એ જ 
માગી રહ્ા ંછે. એકમાત્ર શરત છે કે કદાચ વરકકતનો ખ્રિસત પાસે 
આવવાનો સમર તદ્દન રોગર ન હોઈ શકે.એવા રકસસામા,ં તે રદવસે 

તમે આતમા જીતનાર 
નરહ હોવ, પણ તમે 
બી વાવનાર હશો. 
કોઈપણ રીતે તમે 
તમારા સવગગીર 
વપતાને આધીન 
ર્શો અને તે તમારી 
પાસે એ જ માગે 
છે. જો તમે ઈશ્વરનુ ં
બાળક છો. તો તે 
તમે ક્ારેર નર્ી, 
પણ ખ્રિસત તમારામા ં
છે તે એ કત્યવરની 
કાળજી લે છે.

માથર્ી ૪:૧૯-૨૦, માથર્ી ૧૦:૩૨, લકૂ ૯:૬૦, લકૂ ૧૦:૨, લકૂ ૧૯:૧૦, રોહાન. ૧૫:૧૬, પ્રે કૃ. ૧:૮, 
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મળૂાક્ર ક્રમ પ્રમાણે  બાઈબલ કલમોનુ ંઆખુ ંલખાણમળૂાક્ર ક્રમ પ્રમાણે  બાઈબલ કલમોનુ ંઆખુ ંલખાણ

ઉતપવત્ ૨:૧૬-૧૭ અને રહોવા ઈશ્વરે તે માણસને એવો હુકમ આપરો, “વાડીના હરેક વષૃિ પરનુ ંફળ ત ુ ંખારા ઉતપવત્ ૨:૧૬-૧૭ અને રહોવા ઈશ્વરે તે માણસને એવો હુકમ આપરો, “વાડીના હરેક વષૃિ પરનુ ંફળ ત ુ ંખારા 
કર. પણ ભલુ ંભ ૂડુંં જાણવાના વષૃિનુ ંતારે ખાવુ ંનરહ; કેમ કે જે રદવસે ત ુ ંખાશે તે જ રદવસે ત ુ ંમરશે જ કર. પણ ભલુ ંભ ૂડુંં જાણવાના વષૃિનુ ંતારે ખાવુ ંનરહ; કેમ કે જે રદવસે ત ુ ંખાશે તે જ રદવસે ત ુ ંમરશે જ 
મરશે.” પાના ન.ં  ૬ મરશે.” પાના ન.ં  ૬ 

ઉતપવત્ ૨:૭ અને રહોવા ઈશ્વરે ભવૂમની માટીનુ ંમાણસ બનાવયુ,ં ને તેના ંનસકોરામંા ંજીવનનો શ્વાસ ફંક્ો; અને ઉતપવત્ ૨:૭ અને રહોવા ઈશ્વરે ભવૂમની માટીનુ ંમાણસ બનાવયુ,ં ને તેના ંનસકોરામંા ંજીવનનો શ્વાસ ફંક્ો; અને 
માણસ સજીવ પ્રાણી ર્યુ.ં પાના ન.ં  ૨૪ માણસ સજીવ પ્રાણી ર્યુ.ં પાના ન.ં  ૨૪ 

ઉતપવત્ ૨:૮-૯ અને રહોવા ઈશ્વરે પવૂ્ય તરફ એદનમા ંએક વાડી બનાવી; અને તેમા ં પોતાના બનાવેલા ઉતપવત્ ૨:૮-૯ અને રહોવા ઈશ્વરે પવૂ્ય તરફ એદનમા ંએક વાડી બનાવી; અને તેમા ં પોતાના બનાવેલા 
માણસને રાખયુ.ં અને રહોવા ઈશ્વરે ભવૂમમારં્ી સવ્ય પ્રકારના ંવષૃિ જેના ંફળ જોવામા ંસુદંર તર્ા ખાવામા ંમાણસને રાખયુ.ં અને રહોવા ઈશ્વરે ભવૂમમારં્ી સવ્ય પ્રકારના ંવષૃિ જેના ંફળ જોવામા ંસુદંર તર્ા ખાવામા ં
સારા ંછે તેઓને, ને વળી વાડીની વચમા ંજીવનનુ ંવષૃિ, તર્ા ભલુભં ૂડુંં જાણવાનુ ંવષૃિ પણ ઉગાવરા.ં પાના સારા ંછે તેઓને, ને વળી વાડીની વચમા ંજીવનનુ ંવષૃિ, તર્ા ભલુભં ૂડુંં જાણવાનુ ંવષૃિ પણ ઉગાવરા.ં પાના 
ન.ં  ૬ ન.ં  ૬ 

ઉતપવત્ ૩:૨-૬ સ્તીએ સપ્યને કહુ,ં “વાડીના વષૃિના ંફળ ખાવાની અમને રજા છે; પણ ઈશ્વરે કહુ ંછે, ‘વાડીની ઉતપવત્ ૩:૨-૬ સ્તીએ સપ્યને કહુ,ં “વાડીના વષૃિના ંફળ ખાવાની અમને રજા છે; પણ ઈશ્વરે કહુ ંછે, ‘વાડીની 
વચચેના વષૃિના ફળને તમારે ખાવુ ંકે અડકવુ ંનરહ,’ રખેને તમે મરો.” અને સપથે સ્તીને કહુ,ં “તમે નરહ જ વચચેના વષૃિના ફળને તમારે ખાવુ ંકે અડકવુ ંનરહ,’ રખેને તમે મરો.” અને સપથે સ્તીને કહુ,ં “તમે નરહ જ 
મરશો; કેમ કે ઈશ્વર જાણે છે કે તમે ખાશો તે જ રદવસે તમારી આંખો ઊઘડી જશે, ને તમે ઈશ્વરના જેવા ંમરશો; કેમ કે ઈશ્વર જાણે છે કે તમે ખાશો તે જ રદવસે તમારી આંખો ઊઘડી જશે, ને તમે ઈશ્વરના જેવા ં
ભલુભંડુૂં જાણનારા ંર્શો.” અને તે વષૃિનુ ં ફળ ખાવાને માટે સારંુ, ને જોવામા ંસુદંર, ને જ્ાન આપવાને ભલુભંડુૂં જાણનારા ંર્શો.” અને તે વષૃિનુ ં ફળ ખાવાને માટે સારંુ, ને જોવામા ંસુદંર, ને જ્ાન આપવાને 
ઇચછવાજોગ એવુ ંએ વષૃિ છે, તે જોઈને સ્તીએ ફળ તોડીને ખાધુ;ં અને તેની સાર્ે પોતાનો પવત હતો તેને ઇચછવાજોગ એવુ ંએ વષૃિ છે, તે જોઈને સ્તીએ ફળ તોડીને ખાધુ;ં અને તેની સાર્ે પોતાનો પવત હતો તેને 
પણ આપયુ,ં ને તેણે ખાધુ.ં  પાના ન.ં  ૬ પણ આપયુ,ં ને તેણે ખાધુ.ં  પાના ન.ં  ૬ 

ઉતપવત્ ૩:૨૩ માટે જે ભવૂમમારં્ી તેને લીધો હતો તે ખેડવાને રહોવા ઈશ્વરે એદન વાડીમારં્ી તેને કાઢી મકૂ્ો  ઉતપવત્ ૩:૨૩ માટે જે ભવૂમમારં્ી તેને લીધો હતો તે ખેડવાને રહોવા ઈશ્વરે એદન વાડીમારં્ી તેને કાઢી મકૂ્ો  
પાના ન.ં  ૬ પાના ન.ં  ૬ 

એફેસી ૧:૧૧ જેમનામા ંઆપણે તેમનો વારસો વનમારા અને જે પોતાની ઇચછાના સકંલપ પ્રમાણે સવ્ય કરે છે, એફેસી ૧:૧૧ જેમનામા ંઆપણે તેમનો વારસો વનમારા અને જે પોતાની ઇચછાના સકંલપ પ્રમાણે સવ્ય કરે છે, 
તેમના સકંલપ પ્રમાણે આપણે અગાઉર્ી વનવમપિત ર્રા હતા,ં પાના ન.ં  ૧૮ તેમના સકંલપ પ્રમાણે આપણે અગાઉર્ી વનવમપિત ર્રા હતા,ં પાના ન.ં  ૧૮ 

એફેસી ૧:૧૩-૧૪ તમે પણ સતરનુ ંવચન એટલે તમારા તારણની સવુાતા્ય સાભંળીને, અને તેમના પર વવશ્વાસ એફેસી ૧:૧૩-૧૪ તમે પણ સતરનુ ંવચન એટલે તમારા તારણની સવુાતા્ય સાભંળીને, અને તેમના પર વવશ્વાસ 
રાખીને, તેમનામા ંવચનના પવવત્ર આતમાર્ી મદુ્રારંકત ર્રા. એ [આતમા ઈશ્વરના] પોતાના દ્રવર [રૂપી રાખીને, તેમનામા ંવચનના પવવત્ર આતમાર્ી મદુ્રારંકત ર્રા. એ [આતમા ઈશ્વરના] પોતાના દ્રવર [રૂપી 
લોકો] ના ઉદ્ધારના સબંધંમા ંતેમના મરહમાને અર્થે આપણા વારસાનુ ંબાનુ ંછે. પાના ન.ં ૧૭ અને ૧૯ લોકો] ના ઉદ્ધારના સબંધંમા ંતેમના મરહમાને અર્થે આપણા વારસાનુ ંબાનુ ંછે. પાના ન.ં ૧૭ અને ૧૯ 

એફેસી ૧:૫-૮ તેમણે પોતાની ઇચછા તર્ા પ્રસન્નતા પ્રમાણે, પોતાને માટે, આપણને ઈસ ુ ખ્રિસત દ્ારા પતુ્રો એફેસી ૧:૫-૮ તેમણે પોતાની ઇચછા તર્ા પ્રસન્નતા પ્રમાણે, પોતાને માટે, આપણને ઈસ ુ ખ્રિસત દ્ારા પતુ્રો 
તરીકે ગણાવાને અગાઉર્ી વનમા્યણ કરાાં. કે, તેમની કૃપાના મરહમાની સતવુત ર્ાર. એ કૃપા તેમણે [પોતાના] તરીકે ગણાવાને અગાઉર્ી વનમા્યણ કરાાં. કે, તેમની કૃપાના મરહમાની સતવુત ર્ાર. એ કૃપા તેમણે [પોતાના] 
વહાલા [પતુ્ર] મા ંઆપણને મફત આપી. એમનામા,ં એમના લોહીદ્ારા, તેમની કૃપાની સપંત પ્રમાણે વહાલા [પતુ્ર] મા ંઆપણને મફત આપી. એમનામા,ં એમના લોહીદ્ારા, તેમની કૃપાની સપંત પ્રમાણે 
આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી મળી છે. સવ્ય જ્ાનમા ંતર્ા વવવેકમા ંતેમણે આપણા પર એ કૃપાની આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી મળી છે. સવ્ય જ્ાનમા ંતર્ા વવવેકમા ંતેમણે આપણા પર એ કૃપાની 
બહુ વદૃ્દ્ધ કરી છે.  પાના ન.ં ૧૫ અને ૧૬ બહુ વદૃ્દ્ધ કરી છે.  પાના ન.ં ૧૫ અને ૧૬ 

એફેસી ૧:૭ એમનામા,ં એમના લોહીદ્ારા, તેમની કૃપાની સપંત પ્રમાણે આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી એફેસી ૧:૭ એમનામા,ં એમના લોહીદ્ારા, તેમની કૃપાની સપંત પ્રમાણે આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી 
મળી છે. પાના ન.ં  ૪ મળી છે. પાના ન.ં  ૪ 

એફેસી ૨:૧૩ પણ તમે જેઓ પહલેા ંદૂર હતા તે તમે હમણા ંખ્રિસત ઈસમુા ંખ્રિસતના લોહીએ કરીને પાસે આવરા એફેસી ૨:૧૩ પણ તમે જેઓ પહલેા ંદૂર હતા તે તમે હમણા ંખ્રિસત ઈસમુા ંખ્રિસતના લોહીએ કરીને પાસે આવરા 
છો. પાના ન.ં  ૧૩  છો. પાના ન.ં  ૧૩  

એફેસી ૨:૧૪ કેમ કે તે આપણુ ંસમાધાન છે, તેમણે બનંેન ુ ંએક કયુાં, અને [આપણી] વચચેની આડી ભીંત પાડી એફેસી ૨:૧૪ કેમ કે તે આપણુ ંસમાધાન છે, તેમણે બનંેન ુ ંએક કયુાં, અને [આપણી] વચચેની આડી ભીંત પાડી 
નાખી છે.પાના ન.ં  ૯ નાખી છે.પાના ન.ં  ૯ 

એફેસી ૨:૬ અને સાર્ે ઉઠાડરા, ને ખ્રિસત ઈસમુા ંસવગગીર સર્ાનોમા ંતેમની સારે્ બેસાડરા.  પાના ન.ં  ૧૯ એફેસી ૨:૬ અને સાર્ે ઉઠાડરા, ને ખ્રિસત ઈસમુા ંસવગગીર સર્ાનોમા ંતેમની સારે્ બેસાડરા.  પાના ન.ં  ૧૯ 
એફેસી ૨:૮-૧૦ કેમ કે તમે કૃપાર્ી વવશ્વાસદ્ારા તારણ પામેલા છો. અને એ તમારાર્ી નર્ી, એ તો ઈશ્વરનુ ંએફેસી ૨:૮-૧૦ કેમ કે તમે કૃપાર્ી વવશ્વાસદ્ારા તારણ પામેલા છો. અને એ તમારાર્ી નર્ી, એ તો ઈશ્વરનુ ં

દાન છે. કરણીઓર્ી નરહ, રખેને કોઈ અખ્ભમાન કરે. કેમ કે આપણે તેમની કૃવત છીએ, અને સારી કરણીઓ દાન છે. કરણીઓર્ી નરહ, રખેને કોઈ અખ્ભમાન કરે. કેમ કે આપણે તેમની કૃવત છીએ, અને સારી કરણીઓ 
કરવાને ખ્રિસત ઈસમુા ંઆપણને ઉતપન્ન કરવામા ંઆવરા છે. તે [સારી કરણીઓ] વવરે ઈશ્વરે અગાઉર્ી એમ કરવાને ખ્રિસત ઈસમુા ંઆપણને ઉતપન્ન કરવામા ંઆવરા છે. તે [સારી કરણીઓ] વવરે ઈશ્વરે અગાઉર્ી એમ 
ઠરાવયુ ંકે, આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ. પાના ન.ં ૮, ૧૫ અને ૧૬ ઠરાવયુ ંકે, આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ. પાના ન.ં ૮, ૧૫ અને ૧૬ 

એફેસી ૩:૧૪-૧૬  એ કારણર્ી વપતા,જેમના નામ પરર્ી આકાશમાનંા તર્ા પથૃવી પરના દરેક કુટંુબને નામ એફેસી ૩:૧૪-૧૬  એ કારણર્ી વપતા,જેમના નામ પરર્ી આકાશમાનંા તર્ા પથૃવી પરના દરેક કુટંુબને નામ 
આપવામા ંઆવે છે, તે વપતાની આગળ હુ ંઘ ૂટંણે પડીને વવનતંી કરંુ છં  પાના ન.ં ૧૭ આપવામા ંઆવે છે, તે વપતાની આગળ હુ ંઘ ૂટંણે પડીને વવનતંી કરંુ છં  પાના ન.ં ૧૭ 

એફેસી ૪:૨૧-૨૨ જો તમે તેમનુ ંસાભંળયુ ંહોર તર્ા ઈસમુા ંજે સતર છે તે પ્રમાણે તમે તે વવરેનુ ંવશષિણ પા્મરા એફેસી ૪:૨૧-૨૨ જો તમે તેમનુ ંસાભંળયુ ંહોર તર્ા ઈસમુા ંજે સતર છે તે પ્રમાણે તમે તે વવરેનુ ંવશષિણ પા્મરા 
હો, તો કપટવાસનાઓર્ી ભ્રષટ ર્ત ુ ંતમારી આગલી વત્યણકૂનુ ંજૂનુ ંમાણસપણુ ંદૂર કરો, પાના ન.ં  ૨૫ હો, તો કપટવાસનાઓર્ી ભ્રષટ ર્ત ુ ંતમારી આગલી વત્યણકૂનુ ંજૂનુ ંમાણસપણુ ંદૂર કરો, પાના ન.ં  ૨૫ 

કલોસી ૧:૧૫ તે અદશર ઈશ્વરની પ્રવતમા, સવ્ય સષૃષટના પ્રર્મજવનત છે; પાના ન.ં ૧ અને ૨ કલોસી ૧:૧૫ તે અદશર ઈશ્વરની પ્રવતમા, સવ્ય સષૃષટના પ્રર્મજવનત છે; પાના ન.ં ૧ અને ૨ 
કલોસી ૧:૨૭બ તે [મમ્ય] એ છે કે, તમારામા ંખ્રિસત મરહમાની આશા છે. પાના ન.ં  ૨૫ કલોસી ૧:૨૭બ તે [મમ્ય] એ છે કે, તમારામા ંખ્રિસત મરહમાની આશા છે. પાના ન.ં  ૨૫ 

41



કલોસી ૨:૧૦ અને તમે તેમનામા ંસપંણૂ્ય ર્રા છો, તે સવ્ય રાજરનુ ંતર્ા અવધકારનુ ંવશર છે. પાના ન.ં  ૧૮ કલોસી ૨:૧૦ અને તમે તેમનામા ંસપંણૂ્ય ર્રા છો, તે સવ્ય રાજરનુ ંતર્ા અવધકારનુ ંવશર છે. પાના ન.ં  ૧૮ 
કલોસી ૨:૧૨-૧૪ તેમની સાર્ે તમે બાપપતસમામા ં દટારા, અને તેમા ં પણ જે ઈશ્વરે તેમને મએૂલામંારં્ી કલોસી ૨:૧૨-૧૪ તેમની સાર્ે તમે બાપપતસમામા ં દટારા, અને તેમા ં પણ જે ઈશ્વરે તેમને મએૂલામંારં્ી 

ઉઠાડરા, તેમના સામથર્ય પરના વવશ્વાસર્ી તમને તેમની સાર્ે ઉઠાડવામા ંઆવરા. વળી તમે તમારા ઉઠાડરા, તેમના સામથર્ય પરના વવશ્વાસર્ી તમને તેમની સાર્ે ઉઠાડવામા ંઆવરા. વળી તમે તમારા 
અપરાધોમા ંતર્ા તમારા દેહની બેસનુ્નતમા ંમએૂલા છતા,ં તેમણે તમારા સવ્ય અપરાધોને માફ કરીને તમને અપરાધોમા ંતર્ા તમારા દેહની બેસનુ્નતમા ંમએૂલા છતા,ં તેમણે તમારા સવ્ય અપરાધોને માફ કરીને તમને 
તેમની સાર્ે જીવતા કરાાં. અને વવવધઓનુ ંખત જે આપણી વવરુદ્ધ હત ુ,ં અને આપણને પ્રવતકૂળ હત ુ,ં તેને તેમની સાર્ે જીવતા કરાાં. અને વવવધઓનુ ંખત જે આપણી વવરુદ્ધ હત ુ,ં અને આપણને પ્રવતકૂળ હત ુ,ં તેને 
ભ ૂસંી નાખીને તર્ા વધસતભેં તેને ખીલા મારીને વચમારં્ી કાઢી નાખયુ.ં  પાના ન.ં  ૧૯ ભ ૂસંી નાખીને તર્ા વધસતભેં તેને ખીલા મારીને વચમારં્ી કાઢી નાખયુ.ં  પાના ન.ં  ૧૯ 

કલોસી ૨:૬-૭ તેર્ી જેમ તમે ખ્રિસત ઈસ ુપ્રભનુે સવીકારા્ય છે તેમ તમે તેમનામા ંચાલો, અને તેમનામા ંજડ કલોસી ૨:૬-૭ તેર્ી જેમ તમે ખ્રિસત ઈસ ુપ્રભનુે સવીકારા્ય છે તેમ તમે તેમનામા ંચાલો, અને તેમનામા ંજડ 
નાખેલા તર્ા સર્પારેલા ર્ઈને, તર્ા મળેલી વશખામણ પ્રમાણે વવશ્વાસમા ંદઢ રહીને તેમની વધારે ને નાખેલા તર્ા સર્પારેલા ર્ઈને, તર્ા મળેલી વશખામણ પ્રમાણે વવશ્વાસમા ંદઢ રહીને તેમની વધારે ને 
વધારે આભારસતવુત કરો. પાના ન.ં ૧૫ અને ૧૬ વધારે આભારસતવુત કરો. પાના ન.ં ૧૫ અને ૧૬ 

કલોસી ૨:૯ કેમ કે [ખ્રિસત] મા ંઈશ્વરતવની સવ્ય પરરપણૂ્યતા મવૂતપિમાન છે. પાના ન.ં  ૧ અને ૨ કલોસી ૨:૯ કેમ કે [ખ્રિસત] મા ંઈશ્વરતવની સવ્ય પરરપણૂ્યતા મવૂતપિમાન છે. પાના ન.ં  ૧ અને ૨ 
કલોસી ૩:૧-૩ એ માટે જો તમને ખ્રિસતની સાર્ે ઉઠાડવામા ંઆવરા હોર, તો જરા ંખ્રિસત ઈશ્વરને જમણે હાર્ ેકલોસી ૩:૧-૩ એ માટે જો તમને ખ્રિસતની સાર્ે ઉઠાડવામા ંઆવરા હોર, તો જરા ંખ્રિસત ઈશ્વરને જમણે હાર્ ે

બેઠેલા છે તરાનંી, એટલે ઉપરની, વાતો શોધો. ઉપરની વાતો પર ખ્ચત્ લગાડો, પથૃવી પરની વાતો પર બેઠેલા છે તરાનંી, એટલે ઉપરની, વાતો શોધો. ઉપરની વાતો પર ખ્ચત્ લગાડો, પથૃવી પરની વાતો પર 
નરહ. કેમ કે તમે મએૂલા છો, અને તમારંુ જીવન ખ્રિસતની સારે્ ઈશ્વરમા ંગપુત રાખવામા ંઆવયુ ંછે.  પાના નરહ. કેમ કે તમે મએૂલા છો, અને તમારંુ જીવન ખ્રિસતની સારે્ ઈશ્વરમા ંગપુત રાખવામા ંઆવયુ ંછે.  પાના 
ન.ં  ૧૯ ન.ં  ૧૯ 

કલોસી ૪:૫-૬ જેઓ બહાર છે તેઓની સાર્ે ડહાપણર્ી વતયો સમરનો સદુપરોગ કરો. તમારંુ બોલવુ ંહમંેશા ંકલોસી ૪:૫-૬ જેઓ બહાર છે તેઓની સાર્ે ડહાપણર્ી વતયો સમરનો સદુપરોગ કરો. તમારંુ બોલવુ ંહમંેશા ં
કૃપાયકુત સલણૂુ ંહોર કે, જેર્ી દરેકને રોગર ઉત્ર આપવો એ તમે જાણો. પાના ન.ં  ૩૬ કૃપાયકુત સલણૂુ ંહોર કે, જેર્ી દરેકને રોગર ઉત્ર આપવો એ તમે જાણો. પાના ન.ં  ૩૬ 

કારણ કે જો આપણે તેમના મરણની સમાનતામા ં[તેમની] સાર્ે જોડારા, તો તેમના પનુરુતર્ાનની [સમાનતામા]ં કારણ કે જો આપણે તેમના મરણની સમાનતામા ં[તેમની] સાર્ે જોડારા, તો તેમના પનુરુતર્ાનની [સમાનતામા]ં 
પણ આપણે [જોડારેલા] ર્ઈશુ.ં વળી એ જાણીએ છીએ કે આપણુ ંજૂનુ ંમાણસપણુ ંતેમની સાર્ે વધસતભેં પણ આપણે [જોડારેલા] ર્ઈશુ.ં વળી એ જાણીએ છીએ કે આપણુ ંજૂનુ ંમાણસપણુ ંતેમની સાર્ે વધસતભેં 
એ માટે જડાયુ ં કે પાપનુ ંશરીર વનરર્્યક ર્ાર, એટલે કે હવે પછી આપણે પાપની ગલુામગીરીમા ંરહીએ એ માટે જડાયુ ં કે પાપનુ ંશરીર વનરર્્યક ર્ાર, એટલે કે હવે પછી આપણે પાપની ગલુામગીરીમા ંરહીએ 
નરહ.   પાના ન.ં ૧૮ અને ૧૯ નરહ.   પાના ન.ં ૧૮ અને ૧૯ 

કેમ કે જેમ આદમદ્ારા સવ્ય મરે છે, તેમ જ વળી ખ્રિસતદ્ારા સવ્ય સજીવન ર્શે. પાના ન.ં ૧૭ અને ૨૩  કેમ કે જેમ આદમદ્ારા સવ્ય મરે છે, તેમ જ વળી ખ્રિસતદ્ારા સવ્ય સજીવન ર્શે. પાના ન.ં ૧૭ અને ૨૩  
ગલાતી ૧:૧૫-૧૬ગલાતી ૧:૧૫-૧૬
ગલાતી ૨:૨૦ હુ ંખ્રિસતની સાર્ે વધસતભેં જડારો, પરંત ુહુ ંજીવુ ંછં, તોપણ હવેર્ી હુ ંનરહ, પણ મારામા ંખ્રિસત ગલાતી ૨:૨૦ હુ ંખ્રિસતની સાર્ે વધસતભેં જડારો, પરંત ુહુ ંજીવુ ંછં, તોપણ હવેર્ી હુ ંનરહ, પણ મારામા ંખ્રિસત 

જીવે છે; અને હવે દેહમા ંજે મારંુ જીવન તે ઈશ્વરના દીકરા પરના વવશ્વાસર્ી જ છે. તેમણે મારા પર પ્રેમ જીવે છે; અને હવે દેહમા ંજે મારંુ જીવન તે ઈશ્વરના દીકરા પરના વવશ્વાસર્ી જ છે. તેમણે મારા પર પ્રેમ 
રાખરો, અને મારે માટે પોતાનુ ંઅપ્યણ કયુાં.  પાના ન.ં  ૧૮ રાખરો, અને મારે માટે પોતાનુ ંઅપ્યણ કયુાં.  પાના ન.ં  ૧૮ 

ગલાતી ૪:૪-૭ પણ સમર પરૂો ર્રો, તરારે ઈશ્વરે  સ્તીર્ી  જનમેલો, અને વનરમને આધીન જનમેલો, એવો ગલાતી ૪:૪-૭ પણ સમર પરૂો ર્રો, તરારે ઈશ્વરે  સ્તીર્ી  જનમેલો, અને વનરમને આધીન જનમેલો, એવો 
પોતાનો પતુ્ર મોકલરો, એ હતેરુ્ી કે જેઓ વનરમને આધીન હતા તેઓને તે છોડાવી લે કે, તેર્ી આપણે પોતાનો પતુ્ર મોકલરો, એ હતેરુ્ી કે જેઓ વનરમને આધીન હતા તેઓને તે છોડાવી લે કે, તેર્ી આપણે 
તેમના પતુ્રો તરીકે ગણાઈએ.અને તમે પતુ્રો છો, એ માટે ઈશ્વરે આપણા ંહ્રદરમા ંપોતાના પતુ્રનો આતમા તેમના પતુ્રો તરીકે ગણાઈએ.અને તમે પતુ્રો છો, એ માટે ઈશ્વરે આપણા ંહ્રદરમા ંપોતાના પતુ્રનો આતમા 
મોકલરો છે, જે ‘આબબા, વપતા, એમ કહીને હાકં મારે છે. એ માટે હવેર્ી ત ુ ંદાસ નર્ી, પણ પતુ્ર છે; અને મોકલરો છે, જે ‘આબબા, વપતા, એમ કહીને હાકં મારે છે. એ માટે હવેર્ી ત ુ ંદાસ નર્ી, પણ પતુ્ર છે; અને 
જો ત ુ ંપતુ્ર છે, તો ઈશ્વરને આશરે વારસ પણ છે. પાના ન.ં  ૧૮ જો ત ુ ંપતુ્ર છે, તો ઈશ્વરને આશરે વારસ પણ છે. પાના ન.ં  ૧૮ 

ગલાતી ૫:૧૬ પણ હુ ંકહુ ંછ ંકે, આતમાર્ી ચાલો, એટલે તમે દેહની વાસના તપૃત કરશો નરહ.પાના ન.ં  ૨૩ 
ગલાતી ૫:૨૪  જેઓ ખ્રિસતના છે, તેઓએ દેહને તેના વવરરો તર્ા ઇચછાઓ સરહત વધસતભંે જડ્ો છે. પાના 

ન.ં  ૧૭ અને ૧૮ 
ગીતશાસ્ત ૧૬:૧૧  તમે મને જીવનનો માગ્ય જણાવશો; તમારી સમષિ સપંણૂ્ય આનદં છે; તમારા જમણા હાર્મા ં

અનતંકાળ ટકનારા ંસખુદારક વાના ંછે.  પાના ન.ં  ૨૦ 
ગીતશાસ્ત ૪૦:૩ તેમણે નવુ ંગીત, એટલે આપણા ઈશ્વરનુ ંસતોત્ર, મારા મખુમા ંમકૂયુ ંછે; ઘણા તે જોશે અને બીશ,ે 

અને રહોવા પર ભરોસો રાખશ.ે  પાના ન.ં  ૩૬
તો જે કામોર્ી તમે હમણા ંશરમાઓ છો, તેર્ી તમને તે વખતે શુ ંફળ હત ુ?ં કેમ કે તે [કામો] નુ ંપરરણામ મરણ 

છે.  પાના ન.ં  ૯ 
નીવતવચનો ૧૪:૧૨  એક એવો માગ્ય છે કે, જે માણસોને ઠીક લાગે છે, પણ તેનુ ંપરરણામ મોતનો માગ્ય છે.  પાના 

ન.ં  ૧૧ 
પણ ઈશ્વર જેમણે મને મારા જનમના રદવસર્ી જ જુદો કરયો હતો, તર્ા પોતાની કૃપાર્ી મને બોલાવરો હતો તેમને 

જરારે એ પસદં પડયુ.ં કે, પોતાના દીકરાને તે મારામા ંપ્રગટ કરે, જેર્ી હુ ંતેમની સવુાતા્ય વવદેશીઓમા ંપ્રગટ 
કરંુ,  પાના ન.ં  ૮ 

પણ પ્રભનુી સાર્ ેજે જોડાર છે તે [તેમની સાર્]ે એક આતમા ર્ાર છે. પાના ન.ં ૧૫, ૧૬ અને ૨૪
પાના ન.ં  ૧ અને ૨, અને ૨૨ અને ૨૫
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પાના ન.ં  ૨૫ 
પ્રકટીકરણ ૧૨:૧૧ તેઓએ હલવાનના રકતર્ી તર્ા પોતાની સાષિીના વચનર્ી તેને જીતરો છે. પાના ન.ં  ૩૬
પ્રકટીકરણ ૧૯:૧૦ તરારે તેનુ ંવદંન કરવાને હુ ંતેને પગે પડરો. પણ તેણે મને કહુ,ં “જોજે, એવુ ંન કરતો; 

હુ ંતો તારો તર્ા ઈસનુી સાષિીને વળગી રહનેારા તારા ભાઈઓનો સાર્ીદાર છં. ઈશ્વરની આરાધના કર; 
કેમ કે ઈસ ુવવરેની સાષિી તો પ્રબોધનો આતમા છે.”  પાના ન.ં  ૩૬

પ્રકટીકરણ ૨૧:૨ વળી મેં પવવત્ર નગર, નવુ ંરરુશાલેમ, ઈશ્વરની પાસેર્ી આકાશમારં્ી ઊતરત ુ ંજોયુ,ં અને 
જેમ કનરા પોતાના પવતને માટે શણગારવામા ંઆવેલી હોર તેમ તે તૈરાર કરેલુ ં હત ુ.ં પાના ન.ં  ૨૦  
રોમન ૩:૨૩ કારણ કે બધાએ પાપ કયુાં છે, અને ઈશ્વરના મરહમા વવરે બધા અધરૂા રહ ેછે. પાના ન.ં  ૭ 
અને ૧૧ 

પ્રકટીકરણ ૩:૨૦ જુઓ, હુ ંબારણા ંઆગળ ઊભો રહીને ખટખટાવુ ંછં; જો કોઈ મારી વાણી સાભંળીને બારણુ ં
ઉઘાડશે, તો હુ ંતેની પાસે અંદર આવીને તેની સાર્ે જમીશ, ને તે મારી સાર્ે જમશે.  પાના ન.ં  ૯

પ્રેકૃ. ૧:૮ પણ પવવત્ર આતમા તમારા પર આવશે તરારે તમે સામથર્ય પામશો; અને રરુશાલેમમા,ં આખા 
રહરૂદરામા,ં સમરૂનમા ંતર્ા પથૃવીના છેડા સધુી તમે મારા સાષિી ર્શો.” પાના ન.ં ૪૦

પ્રેકૃ. ૪:૧૨ બીજા કોઈર્ી તારણ નર્ી, કેમ કે જેર્ી આપણુ ંતારણ ર્ાર એવુ ંબીજુ ંકોઈ નામ આકાશ નીચે 
માણસોમા ંઆપેલુ ંનર્ી.” પાના ન.ં  ૮

પ્રેકૃ. ૯:૨૮-૨૯અ તરાર પછી રરુશાલેમમા ંતેઓની સાર્ે તે આવજા કરતો રહ્ો. તે રહંમતર્ી પ્રભનુે નામે 
ઉપદેશ કરતો હતો.  પાના ન.ં  ૪૦

રફખ્લપપી ૨:૫-૮ ખ્રિસત ઈસનુુ ંમન જેવુ ંહત ુ,ં તેવ ુ ંતમે પણ રાખો:પોતે ઈશ્વરના રૂપમા ંછતા,ં તેમણે ઈશ્વર 
સમાન હોવાનુ ંપકડી રાખવાને ઇચછયુ ંનરહ. પણ તેમણે દાસનુ ંરૂપ ધારણ કરીને, એટલે માણસોના રૂપમા ં
આવીને પોતાને ખાલી કરા્ય. અને માણસના આકારમા ંપ્રગટ ર્ઈને, મરણને, હા વધસતભંના મરણને 
આધીન ર્ઈને પોતાને નમ્ર કરા્ય.

રફખ્લપપી ૩:૨૦ ણ આપણી નાગરરકતા આકાશમા ં છે, તરારં્ી પણ આપણે તારનારની, એટલે પ્રભ ુ ઈસ ુ
ખ્રિસતની, રાહ જોઈએ છીએ.પાના ન.ં ૨૦, ૨૨  અને ૨૩ 

રફખ્લપપી ૪:૬-૭ કશાની ખ્ચંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમા ંપ્રાર્્યના તર્ા વવનતંીઓ વડે આભારસતવુતસરહત 
તમારી અરજો ઈશ્વરને જણાવો. અને ઈશ્વરની શાવંત જે સવ્ય સમજશકકતની બહાર છે, તે ખ્રિસત ઈસમુા ં
તમારા ંહ્રદરોની તર્ા મનોની સભંાળ રાખશે. પાના ન.ં  ૨૬

માથર્ી ૧:૨૦બ-૨૩ કેમ કે તેને જે ગભ્ય રહલેો છે તે પવવત્ર આતમાર્ી છે. અને તેને દીકરો ર્શે, ને  ત ુ ંતેન ુ ં
નામ ઈસ ુપાડશે, કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના ંપાપર્ી તારશે તે એ જ છે.” હવે એ બધુ ંએ માટે 
ર્યુ ં કે, પ્રભએુ પ્રબોધકોની મારફતે જે કહાવયુ ંહત ુ ંતે પરંુૂ ર્ાર એટલે,  “જુઓ, કંુવારી ગભ્યવતી ર્શે, 
ને તેને દીકરો ર્શે, અને તેનુ ંનામ તેઓ ઈ્મમાનએુલ પાડશે, જેનો અર્્ય એ છે કે, ઈશ્વર આપણી સાર્ે.” 
પાના ન.ં  ૧ 

માથર્ી ૧૦:૩૨ માટે માણસોની આગળ જે કોઈ મને કબલૂ કરશે, તેને હુ ંપણ મારા આકાશમાનંા વપતાની 
આગળ કબલૂ કરીશ.  પાના ન.ં  ૪૦ 

માથર્ી ૨૬:૨૮-૨૯ કેમ કે [નવા] કરારનુ ં એ મારંુ લોહી છે, જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને માટે 
વહવેડાવવામા ંઆવે છે. અને હુ ંતમને કહુ ંછં કે, હુ ંમારા વપતાના રાજરમા ંતમારી સાર્ે નવો દ્રાષિારસ 
નરહ પીઉં, તે રદવસ સધુી હુ ંહવેર્ી તે પીનાર જ નર્ી.”  પાના ન.ં  ૪ 

માથર્ી ૨૭:૫૭-૬૧  અને સાજં પડી તરારે યસૂફ નામે અરરમર્ાઈનો એક દ્રવરવાન માણસ કે, જે પોતે 
પણ ઈસનુો વશષર હતો, તે આવરો.  તેણે વપલાત પાસે જઈને ઈસનુી લાસ માગી. તરારે વપલાતે તે 
તેને સોંપવાની આજ્ા આપી. પછી યસૂફે લાસ લઈને શણના સફેદ લગૂડામા ંતે વીંટાળી, અને ખડકમા ં
ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમા ંતેને મકૂી, અને એક મોટો પથર્ર કબરના મોં પર ગબડાવીને તે ચાલરો 
ગરો.  અને મગદલાની મરરરમ તર્ા બીજી મરરરમ તરા ંકબરની સામે બેઠેલી હતી.  પાના ન.ં ૪ 

માથર્ી ૩:૧૩-૧૭ તરારે ઈસ ુરોહાનર્ી બાપપતસમા પામવા માટે ગાલીલર્ી રદ્યન [નદીએ] તેની પાસે આવરા. 
પણ રોહાને તેમને વારતા ંકહુ,ં “તમારાર્ી મારે બાપપતસમા પામવુ ંજોઈએ, ને શુ ંતમે મારી પાસે આવો 
છો?” પણ ઈસએુ તેને ઉત્ર આપરો, “હમણા ંએમ ર્વા દે; કેમ કે સવ્ય નરારીપણુ ંએમ પરંુૂ કરવુ ંઆપણ 
માટે ઘરટત છે.” તરારે તેણે તેમને બાપપતસમા પામવા દીધુ.ં અને ઈસ ુબાપપતસમા પામીને તરત પાણીમારં્ી 
નીકળી આવરા; અને જુઓ, તેમને માટે આકાશ ખલૂી ગયુ,ં ને ઈશ્વરના આતમાને કબતૂરની જેમ ઊતરતો 
ને પોતા પર આવતો તેમણે જોરો. અને જુઓ, આવી આકાશવાણી ર્ઈ, “આ મારો વહાલો દીકરો છે, એના 
પર હુ ંપ્રસન્ન છં.”  પાના ન.ં ૩ અને ૨૬

માથર્ી ૪:૧૯-૨૦ અને તે તેઓને કહ ેછે, “મારી પાછળ આવો ને હુ ંતમને માણસોને પકડનારા કરીશ.”  અને 
તેઓ તરત જાળો મકૂીને તેમની પાછળ ગરા.  પાના ન.ં  ૪૦ 

માથર્ી ૭:૧૩-૧૪ તમે સાકંડે બારણેર્ી અંદર પેસો. કેમ કે જે માગ્ય નાશમા ંપહોંચાડે છે, તે પહોળો છે, ને તેન ુ ં
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બારણુ ંમોટંુ છે, ને ઘણા તેમા ંર્ઈને પેસે છે.  કેમ કે જે માગ્ય જીવનમા ંપહોંચાડે છે, તે સાકંડો છે, ને તેન ુ ં
બારણુ ંનાનુ ંછે. અને જેઓને તે જડે છે તેઓ ર્ોડા જ છે.  પાના ન.ં  ૨૩

માથર્ી ૭:૨૮-૨૯ અને ઈસ ુએ વાતો કહી રહ્ા, તરારે એમ ર્યુ ંકે, લોકો તેમના ઉપદેશર્ી અચરત ર્રા. કેમ 
કે શાસ્તીઓની જેમ નરહ, પણ જેને અવધકાર હોર છે, તેની જેમ તે તેઓને ઉપદેશ કરતા હતા. પાના ન.ં  ૩ 

માથર્ી ૭:૭-૮ માગો, તો તમને મળશે, શોધો, તો તમને જડશે, ખટખટાઓ તો તમારે માટે ઉઘાડાશે. કેમ કે 
જે હરેક માગે છે તે પામે છે, ને જે શોધે છે તેને જડે છે, ને જે ખટખટાવે છે તેને માટે ઉઘાડવામા ંઆવશે.  
પાના ન.ં  ૨૬ 

માક્ય  ૬:૨-૩  અને વવશ્ામવાર આવરો તરારે ઈસ ુસભાસર્ાનમા ંબોધ કરવા લાગરા; અને ઘણાએ એ સાભંળીને 
છક ર્ઈને કહુ,ં “આ બધુ ંતેમની પાસે ક્ારં્ી? અને તેમને જે બદુ્દ્ધ અપાઈ તે કેવી છે? અને એમના 
હાર્ર્ી આવા ંપરારિમી કામો ક્ારં્ી ર્ાર છે? શુ ંએ સરુ્ાર નર્ી? શુ ંએ મરરરમનો દીકરો, રાકૂબ તર્ા 
રોસે તર્ા રહદૂા તર્ા વસમોનનો ભાઈ નર્ી? શુ ંએમની બહનેો અહીં આપણી પાસે નર્ી? અને તેઓએ 
તેમના સબંધંી ઠોકર ખાધી.  પાના ન.ં ૫ 

રહોશઆુ ૧:૮ એ વનરમશાસ્ત તારા મોંમારં્ી જાર નરહ. પણ રદવસે તર્ા રાત્રે તનુ ંમનન કર, કે તેમા ંજે 
બધુ ંલખેલુ ંછે તે ત ુ ંકાળજઈર્ી પાળે; કારણકે તરારે જ તારો માગ્ય આબાદ ર્શે, અને તરારે જ ત ુ ંફતેહ 
પામશે. પાના ન.ં  ૨૬ 

રાકૂબ ૫:૧૬ તમે નીરોગી ર્ાઓ માટે તમારા ંપાપ એકબીજાની આગળ કબલૂ કરો, અને એકબીજાને માટે 
પ્રાર્્યના કરો. નરારી માણસની પ્રાર્્યના પરરણામે બહુ સાર્્યક ર્ાર છે. પાના ન.ં  ૨૬ 

રોહાન ૧:૧૪ શબદ સદેહ ર્ઈને આપણામા ંવસરો (અને વપતાના એકાકીજવનત દીકરાના મરહમા જેવો તેનો 
મરહમા અમે જોરો). તે કૃપા તર્ા સતરતાર્ી ભરપરૂ હતો.  પાના ન.ં  ૧ અને ૨

રોહાન ૧૦:૧૦ ચોરી કરવા, મારી નાખવા તર્ા નાશ કરવા વસવાર બીજા કોઈ ઇરાદાર્ી ચોર આવતો નર્ી. 
તેઓને જીવન મળે, અને તે પષુકળ મળે, માટે હુ ંઆવરો છં.  પાના ન.ં  ૯ 

રોહાન ૧૦:૩૦ હુ ંતર્ા વપતા એક છીએ.”પાના ન.ં  ૧ અને ૨
રોહાન ૧૧:૨૫-૨૬ ઈસએુ તેને કહુ,ં “પનુરુતર્ાન તર્ા જીવન હુ ંછં. જે મારા પર વવશ્વાસ કરે છે તે જો કે મરી 

જાર તોપણ જીવતો ર્શે, અને જે કોઈ જીવે છે, અને મારા પર વવશ્વાસ રાખે છે, તે કદી મરશે નરહ જ. ત ુ ં
શુ ંએવો વવશ્વાસ રાખે છે?”  પાના ન.ં ૧૫, ૧૬ અને ૧૯ 19

રોહાન ૧૨:૧૭ તેમણે લાજરસને કબરમારં્ી બોલાવરો, અને મરી ગરેલાઓંમારં્ી ઉઠાડરો, તે વખતે જે લોકો 
તેમની સાર્ે હતા, તેઓએ સાષિી આપી.  પાના ન.ં  ૩૬ 

રોહાન ૧૪:૧૩-૧૪ અને જે કંઈ મારે નામે તમે માગશો, તે હુ ંકરીશ, જેર્ી વપતા દીકરામા ંમરહમાવાન ર્ાર. 
જો તમે મારે નામે કંઈ મારી પાસે માગશો, તો તે હુ ંકરીશ. પાના ન.ં  ૨૬

રોહાન ૧૪:૨૦ તે રદવસે તમે જાણશો કે, હુ ંમારા વપતામા ંછં, અને તમે મારામા ંછો, અને હુ ંતમારામા ંછં.  
પાના ન.ં ૧૮ અને ૧૯ 

રોહાન ૧૪:૬-૭ ઈસ ુતેને કહ ેછે, “માગ્ય તર્ા સતર તર્ા જીવન હુ ંછં. મારા આશ્ર વવના વપતાની પાસે કોઈ 
આવતુ ંનર્ી. તમે જો મને ઓળખત તો મારા વપતાને પણ ઓળખત. હવેર્ી તમે તેમને ઓળખો છો અને 
તેમને જોરા છે.” પાના ન.ં ૧૩, ૧૫, અને ૧૬ 

રોહાન ૧૫:૧૬ તમે મને પસદં કરયો નર્ી, પણ મેં તમને પસદં કરા્ય છે, ને તમને ની્મરા છે કે, તમે જઈને 
ફળ આપો, અને તમારા ંફળ કારમ રહ,ે જેર્ી તમે મારે નામે જે કંઈ વપતાની પાસે માગો તે તમને તે 
આપે. પાના ન.ં  ૪૦ 

રોહાન ૧૫:૭ જો તમે મારામા ંરહો, અને મારા ંવચન તમારામા ંરહ,ે તો જે કંઈ તમે ચાહો તે માગો, એટલે 
તે તમને મળશે.  પાના ન.ં  ૨૬ 

રોહાન ૧૬:૨૮
રોહાન ૧૬:૩૩ મારામા ંતમને શાવંત મળે માટે મેં તમને એ વચનો કહ્ા ંછે. જગતમા ંતમને સકંટ છે, પણ 

રહંમત રાખો; જગતને મેં જીતયુ ંછે.”  પાના ન.ં  ૧૦ 
રોહાન ૩:૧૬ કેમ કે ઈશ્વરે જગત પર એટલો પ્રેમ કરયો કે તેમણે પોતાનો એકાકીજવનત દીકરો આપરો, એ 

માટે કે જે કોઈ તેમના પર વવશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન ર્ાર, પણ તે અનતંજીવન પામે.  પાના ન.ં ૧૨ 
રોહાન ૩:૬ જે દેહર્ી જનમેલુ ંછે તે દેહ છે; અને જે આતમાર્ી જનમેલુ ંછે તે આતમા છે. પાના ન.ં ૧૯ અને ૨૪ 
રોહાન ૯:૨૫ તરારે તેણે ઉત્ર આપરો, “તે પાપી છે કે નરહ, એ હુ ંજાણતો નર્ી. એક વાત હુ ંજાણુ ંછં કે, હુ ં

આંધળો હતો અને હવે હુ ંદેખતો ર્રો છં.”  પાના ન.ં  ૩૬ 
રોમન ૧૦:૧૩ કેમ કે જે કોઈ પ્રભનુે નામે વવનતંી કરશે તે તારણ પામશે. પાના ન.ં  ૧૫ અને ૧૬ 
રોમન ૧૦:૯ જો ત ુ ંતારે મોઢે ઈસનુે પ્રભ ુતરીકે કબલૂ કરીશ, અને ઈશ્વરે તેમને મએૂલામંારં્ી પાછા ઉઠાડરા, 

એવો વવશ્વાસ તારા અંત:કરણમા ંરાખીશ, તો ત ુ ંતારણ પામીશ  પાના ન.ં ૧૫ અને ૧૬ 
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રોમન ૧૨:૧ તેર્ી, ભાઈઓ, હુ ંતમને વવનતંી કરીને કહુ ંછં કે, ઈશ્વરની દરાની ખાતર તમે તમારા ંશરીરોનુ ં
જીવતુ,ં પવવત્ર તર્ા ઈશ્વરને પસદં પડે એવુ,ં અપ્યણ કરો; એ તમારી બદુ્દ્ધપવૂ્યક સેવા છે. પાના ન.ં  ૨૫ 

રોમન ૧૨:૪-૫ કેમ કે જેમ આપણા શરીરના ઘણા અવરવો છે, અને બધા અવરવોને એક જ કામ [કરવાનુ]ં 
નર્ી, તેમ આપણે ઘણા ંહોવા છતા ં ખ્રિસતમા ંએક શરીર છીએ, અને અરસપરસ એકબીજાના અવરવો 
[છીએ].  પાના ન.ં  ૨૫ 

રોમન ૫:૧-૨ તરારે આપણને વવશ્વાસર્ી નરારી ઠરાવવામા ં આવરા છે, તેર્ી આપણે આપણા પ્રભ ુ ઈસ ુ
ખ્રિસતને આશરે ઈશ્વરની સાર્ે સમાધાન પામીએ છીએ. આ જે કૃપામા ંઆપણે કસર્ર છીએ, તે [કૃપા] મા ં
[ઈસ]ુ ને આશરે પણ વવશ્વાસર્ી પ્રવેશ પામેલા છીએ. વળી આપણે ઈશ્વરના મરહમાની આશાર્ી આનદં 
કરીએ છીએ.  પાના ન.ં  ૧૦ અને ૧૨

રોમન ૫:૧૧ એટલુ ંજ નરહ, પણ આપણા પ્રભ ુઈસ ુખ્રિસતદ્ારા આપણો હમણા ંવમલાપ ર્રો છે, તેમને આશરે 
આપણે ઈશ્વરમા ંઆનદં પણ કરીએ છીએ.  પાના ન.ં  ૨૦ 

રોમન ૫:૧૨ તે માટે જેમ એક માણસર્ી જગતમા ંપાપ પ્રવેશયુ,ં ને પાપર્ી મરણ! અને બધાએં પાપ કયુાં, 
તેર્ી સવ્ય માણસોમા ંમરણનો પ્રસાર ર્રો.  પાના ન.ં  ૭ 

રોમન ૫:૧૮-૧૯ માટે જેમ એક અપરાધર્ી સવ્ય માણસોને દંડાજ્ા ર્ઈ, તેમ એક નરારી કૃતરર્ી સવ્ય 
માણસોને જીવનરૂપ નરારીકરણ [નુ ંદાન] મળયુ.ં કેમ કે જેમ એક માણસના આજ્ાભગંર્ી ઘણા ંપાપી 
ર્રા,ં તેમ જ એકના આજ્ાપાલનર્ી ઘણા ં નરારી ઠરશે.  પાના ન.ં ૭ અને ૧૭ 

રોમન ૫:૫ અને આશા શરમાવતી નર્ી, કેમ કે આપણને આપેલા પવવત્ર આતમાર્ી આપણા અંત:કરણમા ં
ઈશ્વરનો પ્રેમ વહવેડાવવામા ંઆવેલો છે.  પાના ન.ં  ૧૯ 

રોમન ૫:૬ કેમ કે આપણે હજી વનબ્યળ હતા, એટલામા ંરોગર સમરે અધમગીઓને માટે ખ્રિસત મરણ પા્મરા.  
પાના ન.ં . ૪ 

રોમન ૫:૯ તરારે આપણને હમણા ં તેમના રકતર્ી નરારી ઠરાવવામા ં આવરા છે, માટે તેમની મારફતે 
[ઈશ્વરના] કોપર્ી બચીશુ ં તે કેટલુ ં બધુ ં ખાતરીપવૂ્યક છે!  પાના ન.ં  ૮ 

રોમન ૬:૧૧-૧૩ તેમ તમે પણ પોતાને પાપના સબંધંમા ંમરેલા,ં પણ આપણા પ્રભ ુઈસ ુ ખ્રિસતને આશરે 
ઈશ્વરના સબંધંમા ંજીવતા, ગણો. તમે પાપની દુવા્યસનાઓને આઘીન ન ર્ાઓ, એ માટે તમે પાપને 
તમારા મતર્ય શરીરમા ંરાજ કરવા ન દો. વળી તમારા અવરવોને અનરારના ંહવર્રાર ર્વા માટે પાપને 
ન સોંપો. પણ મએૂલામંારં્ી સજીવન ર્રેલા એવા તમે પોતાને ઈશ્વરને સોંપો, તર્ા પોતાના અવરવોને 
નરારીપણાના ંહવર્રાર ર્વા માટે [ઈશ્વરને સોંપો].

રોમન ૬:૧૬ શુ ંતમે નર્ી જાણતા કે, જેની આજ્ા પાળવા માટે તમે પોતાને દાસ તરીકે સોંપો છો, એટલે 
જેની આજ્ા તમે પાળો છો, તેના દાસ તમે છો; ગમે તો મોતને અર્થે પાપના, અર્વા નરારીપણાને અર્થે 
આજ્ાપાલનના? પાના ન.ં ૯ અને ૨૩ 

રોમન ૬:૨૧
રોમન ૬:૨૩ કેમ કે પાપનુ ં વેતન મરણ છે; પણ આપણા પ્રભ ુ ઈસ ુ ખ્રિસતને આશરે ઈશ્વરનુ ં કૃપાદાન 

અનતંજીવન છે.  પાના ન.ં  ૧૧ 
રોમન ૬:૪-૬ તે માટે આપણે બાપપતસમા દ્ારા તેમની સાર્ે મરણમા ં દટારા કે, જેમ ખ્રિસતને વપતાના 

મરહમાર્ી મએૂલામંારં્ી ઉઠાડવામા ં આવરા તેમ જ આપણે પણ નવા જીવનમા ં ચાલીએ.
રોમન ૭:૧૪-૨૫ કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે વનરમ આધરાતતમક છે; પણ હુ ં દૈરહક છં, અને પાપને 

વેચારેલો છં.કેમ કે હુ ંજે કરંુ છં, તે હુ ંસમજીને [કરતો નર્ી] :કારણ કે હુ ંજે ઇચછં છં તે કરતો નર્ી, પણ 
જે હુ ંવધક્કારંુ છં તે હુ ંકરંુ છં. 16તરારે હુ ંજે ઇચછતો નર્ી તે જો હુ ંકરંુ છં, તો હુ ંવનરમ વવરે કબલૂ કરંુ છ ં
કે તે સારો છે.તો હવે જે તે કરે છે તે તો હુ ંનર્ી, પણ મારામા ંજે પાપ વસે છે તે જ તે કરે છે. કેમ કે હુ ં
જાણુ ંછં કે, મારામા,ં એટલે મારા દેહમા,ં કંઈ જ સારંુ વસતુ ંનર્ી; કારણ કે ઇચછવાનુ ંતો મારામા ંછે, પણ 
સારંુ કરવાનુ ં[મારામા]ં નર્ી.કેમ કે જે સારંુ હુ ંઇચછં છં તે હુ ંકરતો નર્ી; પણ જે ભ ૂડુંં હુ ંઇચછતો નર્ી તે 
હુ ંકરા્ય કરંુ છં,હવે જો હુ ંજે ઇચછતો નર્ી તે હુ ંકરંુ છં, તો તે કરનાર હુ ંનર્ી, પણ મારામા ંજે પાપ વસે છે 
તે છે.તો મને એવો વનરમ માલમૂ પડે છે કે સારંુ કરવા ઇચછં છં તરારે ભડુૂં હાજર હોર છે. કેમ કે હુ ંમારા 
આંતરરક મનષુર પ્રમાણે ઈશ્વરના વનરમમા ંઆનદં માનુ ંછં.પણ હુ ંમારા અવરવોમા ંએક જુદો વનરમ જોઉં 
છં, તે મારા મનના વનરમની સામે લડે છે, અને મારા અવરવોમા ંરહલેા પાપના વનરમના બધંનમા ંમને 
લાવે છે.હુ ંકેવો દુભા્યગી માણસ છં! મને આ મરણના શરીરર્ી કોણ મકુત કરશે? આપણા પ્રભ ુઈસ ુખ્રિસતને 
આશરે હુ ંઈશ્વરની આભારસતવુત કરંુ છં. એ પ્રમાણે હુ ંપોતે મનર્ી ઈશ્વરના વનરમની પણ દેહર્ી પાપના 
વનરમની, સેવા કરંુ છં.  પાના ન.ં  ૨૩ 

રોમન ૮:૧-૨ એ માટે જેઓ ખ્રિસત ઈસમુા ંછે તેઓને હવે વશષિા નર્ી. કેમ કે ખ્રિસત ઈસમુા ંજીવનના આતમાનો 
જે વનરમ છે તેણે મને પાપના તર્ા મરણના વનરમર્ી મકુત કરયો છે. પાના ન.ં  ૧૭ અને ૨૩ 

રોમન ૮:૧૦ જો ખ્રિસત તમારામા ંછે તો પાપને લીધે [તમારંુ] શરીર તો મરેલુ ંછે; પણ નરારીપણાને લીધે 
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[તમારો] આતમા જીવે છે. પાના ન.ં ૧૯ અને ૨૪ અને ૨૫  
રોમન ૮:૧૫-૧૭  કેમ કે ફરીર્ી તમને ભર લાગે એવો દાસતવનો આતમા તમને મળરો નર્ી, પણ તમને 

દત્કપતુ્રપણાનો આતમા મળરો છે, તેને લીધે આપણે આબબા, વપતા, એવી હાકં મારીએ છીએ. આપણા 
આતમાની સાર્ે પણ [પવવત્ર] આતમા પોતે સાષિી આપે છે કે આપણે ઈશ્વરના ંછોકરા ંછીએ, હવે જો છોકરા ં
છીએ, તેઓ વારસ પણ છીએ. એટલે ઈશ્વરના વારસ છીએ, અને ખ્રિસતની સાર્ે વારસાના ભાગીદાર છીએ. 
તેમની સાર્ે મરહમા પામવાને માટે જો આપણે તેમની સાર્ે દુ:ખ સહન કરીએ તો.પાના ન.ં ૨૦ અને ૨૧ 4

રોમન ૮:૩ કેમ કે દેહને લીધે વનરમ વનબ્યળ હતો, તેર્ી જે [કામ] તેને અશક્ હત ુ ંતે ઈશ્વરે [કયુાં, એટલે] 
પોતાના દીકરાને પાપી દેહની સમાનતામા,ં અને પાપાર્ા્યપ્યણને માટે મોકલીને તેમના દેહમા ંપાપને વશષિા 
ફરમાવી,  પાના ન.ં  ૧ અને ૨ અને ૪ 

રોમન ૮:૩૭ તોપણ જેમણે આપણા ઉપર પ્રેમ રાખરો છે, તેમને આશરે આપણે એ બધી બાબતોમા ંવવશેર 
જર પામીએ છીએ.  પાના ન.ં  ૯ 

રોમન ૮:૫-૬ કેમ કે જેઓ દૈરહક છે તેઓ દૈરહક બાબતો ઉપર મન લગાડે છે; પણ જેઓ આતતમક છે તેઓ 
આતતમક બાબતો ઉપર [મન લગાડે છે]. દૈરહક મન તે મરણ છે; પણ આતતમક મન તે જીવન તર્ા શાવંત 
છે.  પાના ન.ં ૧૭ અને ૨૩ 

લકૂ ૧:૭૮-૭૯ આપણા ઈશ્વરની ઘણી દરાર્ી અરુણોદર  ઉપરર્ી આપણા પર આવશે, જેર્ી અંધારામા ંતર્ા 
મરણની છારામા ંજેઓ બેઠેલા છે તેઓને તે પ્રકાશ પમાડે. તર્ા આપણા પગને શાવંતના માગ્યમા ંદોરી 
જાર.”  પાના ન.ં  ૧૦ 

લકૂ ૧૦:૨ તેમણે તેઓને કહુ,ં“ફસલ પષુકળ છે ખરી, પણ મજૂરો ર્ોડા છે; માટે તમે ફસલના ધણીની પ્રાર્્યના 
કરો કે તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલે.” પાના ન.ં ૪૦ 

લકૂ ૧૯:૧૦ કેમ કે ખોવારેલુ ંશોધવા તર્ા તારવા માટે માણસનો દીકરો આવરો છે.” પાના ન.ં ૪૦ 
લકૂ ૨:૪૦ તે છોકરો મોટો ર્રો, અને જ્ાનર્ી ભરપરૂ ર્ઈને બળવાન ર્રો. અને ઈશ્વરની કૃપા તેના પર 

હતી.  પાના ન.ં  ૩ 
લકૂ ૨:૪૧-૪૭ તેના ંમાબાપ વરસોવરસ  પાસખાપવ્યમા ંરરુશાલેમ જતા ંહતા.ં તે બાર વરસનો ર્રો તરારે 

તેઓ રીત પ્રમાણે પવ્યમા ંગરા.ં [પવ્યના] રદવસો પરૂા કરીને તેઓ પાછા ંજવા લાગરા,ં તરારે છોકરો ઈસ ુ
રરુશાલેમમા ંપાછળ રહ્ો. અને તેના ંમાબાપને તેની ખબર પડી નરહ પણ તે સઘંમા ંહશે, એમ ધારીને 
તેઓએ એક આખો રદવસ ચાલરા પછી પોતાના ં સગાઓંમા ં તર્ા ઓળખીતાઓંમા ં તેને શોધરો. 45તે 
તેઓને જડ્ો નરહ, તરારે તેઓ તેને શોધતા ંશોધતા ંરરુશાલેમ પાછા ંગરા.ં ત્રણ રદવસ પછી તેઓએ તેને 
મરંદરમા ંધમ્યગરુુઓની વચમા ંબેઠેલો, તેઓનુ ંસાભંળતો તર્ા તેઓને સવાલો પછૂતો જોરો. જેઓએ તેનુ ં
સાભંળયુ ંતેઓ બધા તેની બદુ્દ્ધર્ી તર્ા તેના ઉત્રોર્ી આશ્ચર્ય પા્મરા.  પાના ન.ં  ૩ 

લકૂ ૨:૫૨ ઈસ ુજ્ાનમા ંતર્ા કદમા,ં ને ઈશ્વરની તર્ા માણસોની પ્રસન્નતામા ંવધતો ગરો. પાના ન.ં  ૩ 
લકૂ ૨૪:૧-૭ અઠવારડરાને પહલેે રદવસે પ્રભાતે, જે સગુધંી દ્રવરો તેઓએ તૈરાર કરાાં હતા,ં તે લઈને તેઓ 

કબરે આવી. તેઓએ કબર પરર્ી પથર્ર ગબડાવી દીધેલો જોરો. તેઓ અંદર પેઠી, પણ પ્રભ ુઈસનુુ ં
શબ તેઓએ જોયુ ંનરહ. એ સબંધંી તેઓ ગ ૂચંવણમા ંપડી હતી, તરારે ચળકતા ંવસ્ત પહરેેલા બે પરુુરો 
તેઓની પાસે ઉભા રહ્ા. તેઓએ બીહીને જમીન સધુી પોતાના ંમાર્ા ંનમાવરા,ં તરારે તેઓએ તેઓને કહુ,ં 
“મએૂલાઓંમા ંતમે જીવતાને કેમ શોધો છે? તે અહીં નર્ી, પણ ઊઠરા છે; તે ગાલીલમા ંહતા, તરારે તેમણે 
તમને કહુ ંહત ુ ંકે, ‘પાપી માણસોના હાર્મા ંમાણસનો દીકરો પરસવાધીન કરાર, તર્ા વધસતભેં જડાર, 
તર્ા ત્રીજે રદવસે પાછો ઊઠે, એ અવશરનુ ંછે’ તે રાદ કરો.”  પાના ન.ં  ૫ 

લકૂ ૨૪:૫૦-૫૧ બેર્ાવનરાની સામે તેઓને બહાર લઈ જઈને તેમણે પોતાના હાર્ પ્રસારીને તેઓને આશીવા્યદ 
આપરો.  તે તેઓને આશીવા્યદ આપતા હતા, એટલામા ંતે તેઓર્ી છૂટા પડ્ા, અને આકાશમા ંલઈ જવામા ં
આવરા. પાના ન.ં  ૫ 

લકૂ ૯:૬૦ પણ તેમણે તેને કહુ,ં “મએૂલાઓંને પોતાના ંમએૂલાનેં દાટવા દે, પણ ત ુ ંજઈને ઈશ્વરના રાજર 
[ની વાત] પ્રગટ કર.”પાના ન.ં  ૪૦ 

સભાવશષિક ૩:૧૧ ઈશ્વરે દરેક વસતનુે તેને સમરે સુદંર બનાવી છે! વળી ઈશ્વરે માણસોના ંહ્રદરમા ંસનાતનપણુ ં
એવી રીતે મકૂુ ંછે કે આરદર્ી તે અંત સધુી ઈશ્વરે જે કંઈ કયુાં છે તેનો માણસ પાર પામી શકે નરહ.  પાના 
ન.ં  ૧૦ 

હઝરકરેલ ૩૬:૨૬-૨૭  હુ ં તમને નવુ ં હ્રદર પણ આપીશ, ને હુ ં તમારી અંદર નવો આતમા પણ મકૂીશ. 
અને હુ ંતમારા દેહમારં્ી પારાણમર હ્રદર દૂર કરીશ, ને હુ ંતમને માસંનુ ંહ્રદર આપીશ. હુ ંમારો આતમા 
તમારામા ંમકૂીશ, ને તમને મારા વવવધઓ પ્રમાણે ચલાવીશ, ને તમે મારી આજ્ાઓ પાળશો તર્ા તેમનો 
અમલ કરશો.  પાના ન.ં  ૮ 

રહબ્ ૂ ૧:૩ તે ઈશ્વરના ગૌરવનુ ં તેજ તર્ા તેમના સતવની આબેહબૂ પ્રવતમા છે, અને પોતાના પરારિમના 
શબદર્ી સવ્યને વનભાવી રાખે છે, તે પાપનુ ંપ્રારવશ્ચત કરીને મહાન [વપતા] ની જમણી તરફ ઉચચસર્ાને 
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બેઠા છે.  પાના ન.ં ૧, ૨ અને ૫ 
રહબ્ ૂ૨:૧૧-૧૮  કેમ કે જે પવવત્ર કરે છે, ને જેઓને પવવત્ર કરવામા ંઆવે છે તેઓ સવ્ય એકર્ી જ છે. એ માટે 

તે તેઓને ભાઈઓ કહવેાને શરમાતા નર્ી. તે કહ ેછે.  “હુ ંતમારંુ નામ, [મારા] ભાઈઓને પ્રગટ કરીશ, 
મડંળીમા ંસતોત્રો ગાઈને હુ ંતમારી સતવુત કરીશ.” અને વળી, “હુ ંતેમના પર ભરોસો રાખીશ!” અને વળી  
“જુઓ, હુ ંતર્ા જે સતંાન ઈશ્વરે મને આપરા ંછે તેઓ.” તો છોકરા ંમાસં તર્ા લોહીના ં[બનેલા]ં હોર છે, 
માટે તે પણ તે જ રીતે તેઓના ભાગીદાર ર્રા, જેર્ી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર સત્ા ધરાવનારનો, 
એટલે શેતાનનો નાશ કરે. અને મરણની બીકર્ી જેઓ આખા જીવનપરાંત દાસતવમા ંહતા તેઓને મકુત 
કરે. કેમ કે ખચીત તે દૂતોને હાર્ દેતા ંનર્ી, પણ ઇબ્ારહમના સતંાનને તે હાર્ દે છે. તેર્ી તેમને બધી 
બાબતોમા ંપોતાના ભાઈઓના જેવા ર્વુ ંજોઈત ુ ંહત ુ,ં જેર્ી તે લોકોના ંપાપનુ ંપ્રારવશ્ચત કરવાને ઈશ્વરને 
લગતી બાબતોમા ંદરાળુ તર્ા વવશ્વાસ ુપ્રમખુરાજક ર્ાર. કેમ કે તેમનુ ંપરીષિણ ર્વાર્ી તેમણે દુ:ખ 
સહન કરાાં, તેર્ી જેઓનુ ંપરીષિણ ર્ાર છે તેઓને સહાર કરવાને શકકતમાન છે.  પાના ન.ં ૧, ૨. અને ૨૦ 

રહબ્ ૂ૨:૧૪-૧૫ તો છોકરા ંમાસં તર્ા લોહીના ં[બનેલા]ં હોર છે, માટે તે પણ તે જ રીતે તેઓના ભાગીદાર 
ર્રા, જેર્ી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર સત્ા ધરાવનારનો, એટલે શેતાનનો નાશ કરે. અને મરણની 
બીકર્ી જેઓ આખા જીવનપરાંત દાસતવમા ંહતા તેઓને મકુત કરે.પાના ન.ં  ૪ 

રહબ્ ૂ૪:૧૨ કેમ કે ઈશ્વરનો શબદ જીવતં, સમર્્ય તર્ા બેધારી તરવાર કરતા ંપણ વવશેર તીક્ણ છે, તે જીવ 
તર્ા આતમાને અને સાધંા તર્ા મજજાને જુદા ંપાડે એટલે સધુી વીંધનારો છે, અને હ્રદરના વવચારોને તર્ા 
ભાવનાઓને પારખનાર છે, પાના ન.ં  ૨૪ અને ૨૬ 

રહબ્ ૂ૪:૩ આપણે વવશ્વાસ કરનારા વવશ્ામમા ંપ્રવેશ કરીએ છીએ. જેમ તેમણે કહુ ંછે,  “મેં મારા રિોધમા ંસમ 
ખાધા કે, તેઓ મારા વવશ્ામમા ંપ્રવેશ કરશે નરહ.” જોકે જગતના આરંભર્ી કામો પરૂા ંર્રેલા ંહતા.ં  પાના 
ન.ં  ૧૩ 

રહબ્ ૂ૪:૭ માટે એટલી બધી વાર પછી ફરીર્ી ચોકકસ રદવસ ઠરાવીને, જેમ અગાઉ કહવેામા ંઆવયુ ં હત ુ ં
તેમ, તે દાઉદ દ્ારા કહ ેછે, “આજે, આજે જો તમે તેમની વાણી સાભંળો, તો તમે તમારા ંહ્રદર કઠણ કરો 
નરહ.”  પાના ન.ં  ૧૩ 

રહબ્ ૂ૯:૧૨ બકરાના તર્ા વાછરડાના રકતર્ી નરહ, પણ પોતાના જ રકતર્ી [માણસોને માટે] સનાતન ઉદ્ધાર 
મેળવીને પરમપવવત્ર સર્ાનમા ંએક જ વખત ગરા હતા.   પાના ન.ં  ૪ 

હુ ંવપતા પાસેર્ી નીકળીને જગતમા ંઆવરો છં. વળી હુ ંજગતને છોડીને વપતાની પાસે જાઉં છં.” પાના ન.ં ૫
૧ કરરંર્ી ૧૫:૨૨
૧ કરરંર્ી ૧૫:૪૫-૪૬ એમ પણ લખેલુ ંછે, “પહલેો માણસ આદમ સજીવ પ્રાણી ર્રો, છેલલો આદમ જીવન 

આપનાર આતમા ર્રો.” પણ આતતમક પહલેુ ંહોત ુ ંનર્ી. પણ [પહલેુ]ં પ્રાણી; અને પછી આતતમક. પાના 
ન.ં  ૬ 

૧ કરરંર્ી ૧૫:૫૭ પણ ઈશ્વર જે આપણા પ્રભ ુઈસ ુખ્રિસતદ્ારા આપણને જર આપે છે, તેમને ધનરવાદ હો.પાના 
ન.ં  ૮ 

૧ કરરંર્ી ૨:૧૬ કેમ કે પ્રભનુુ ંમન કોણે જાણયુ ંછે કે, તે તેમને બોધ કરે? પણ અમને તો ખ્રિસતનુ ંમન છે. 
પાના ન.ં  ૨૨ 

૧ કરરંર્ી ૩:૧૬-૧૮ તમે ઈશ્વરનુ ંમરંદર છો, અને તમારામા ંઈશ્વરનો આતમા વસે છે, એ શુ ંતમે જાણતા નર્ી?  
જો કોઈ ઈશ્વરના મરંદરનો નાશ કરે, તો ઈશ્વર તેનો નાશ કરશે, કેમ કે ઈશ્વરનુ ંમરંદર પવવત્ર છે, અને તે 
[મરંદર] તમે છો. કોઈ પોતાને ન ભલુાવે, જો આ સમરમા ંતમારામાનંો કોઈ પોતાને જ્ાની ધારતો હોર, 
તો જ્ાની ર્વા માટે તેણે મખૂ્ય ર્વુ.ં પાના ન.ં ૨૪ અને ૨૫ 

૧ કરરંર્ી ૬:૧૯-૨૦ તમારામા ંજે પવવત્ર આતમા છે, જે તમને ઈશ્વર પાસેર્ી મળેલો છે તેનુ ંમરંદર તમારંુ 
શરીર છે, એ તમે નર્ી જાણતા? વળી તમે પોતાના નર્ી. કેમ કે મલૂર આપીને તમને ખરીદવામા ંઆવરા 
હતા; તો તમારા શરીર દ્ારા ઈશ્વરને મરહમા આપો.પાના ન.ં  ૨૫ 

૧  વતમોર્ી ૨:૩-૪ કેમ કે ઈશ્વર આપણા તારનારની નજરમા ંએ સારંુ તર્ા વપ્રર છે. સવ્ય માણસો તારણ 
પામે, ને તેમને સતરનુ ંસપંણૂ્ય જ્ાન પ્રાપત ર્ાર એવી તેમની ઇચછા છે. પાના ન.ં  ૪૦ 

૧  વતમોર્ી ૨:૫-૬  કેમ કે ઈશ્વર એક જ છે, અને ઈશ્વર તર્ા માણસોની વચચે એક જ મધરસર્ પણ છે, એટલે 
ખ્રિસત ઈસ ુપોતે માણસ, જેમણે સવ્ય માણસોના ઉદ્ધારને માટે પોતાનુ ંસવાપ્યણ કયુાં. એમની સાષિી વનમા્યણ 
ર્રેલે સમરે [આપવામા ંઆવી હતી]. પાના ન.ં ૮ અને ૧૨ 

૧  ર્ેસસાલોવનકા ૧:૬-૮ અને તમે ઘણી વવપવત્ઓ સહન કરીને પવવત્ર આતમાના આનદંસરહત [પ્રભનુી] 
વાત સવીકારીને અમને તર્ા પ્રભનુે અનસુરનારા ર્રા. જેર્ી તમે મકદોવનરા તર્ા અખારામાનંા સવ્ય 
વવશ્વાસીઓને નમનૂારૂપ ર્રા. કેમ કે માત્ર મકદોવનરા તર્ા અખારામા ંતમારાર્ી પ્રભનુી વાત ફેલાઈ 
એટલુ ંજ નરહ, પણ સવ્ય સર્ળે ઈશ્વર પરનો તમારો વવશ્વાસ પ્રગટ ર્રો. એ વવરે અમારે કંઈ કહવેાની 
અગતર નર્ી.  પાના ન.ં  ૩૬ 
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૧  ર્ેસસાલોવનકા ૫:૨૩-૨૪ હવે શાવંતના ઈશ્વર પોતે તમને પરૂા પવવત્ર કરો. અને આપણા પ્રભ ુઈસ ુખ્રિસતના 
આવતા ંસધુી તમારો આતમા, પ્રાણ તર્ા શરીર સપંણૂ્ય [તર્ા] વનદયોર રાખવામા ંઆવો.  જે તમને આમતં્રણ 
આપે છે તે વવશ્વસનીર છે, તે એમ કરશે.પાના ન.ં  ૨૪ અને ૨૫ 

૧ વપતર ૧:૧૮-૧૯ કેમ કે તમે જાણો છો કે તમારા પવૂ્યજોર્ી ચાલતા ંઆવેલા ંવરર્્ય આચરણર્ી વવનાશી 
વસતઓુ વડે, એટલે રૂપા અર્વા સોના વડે નરહ, પણ ખ્રિસત જે, વનષકલકં તર્ા વનદયોર હલવાન જેવા છે, 
તેમના મલૂરવાન રકતર્ી, તમારો ઉદ્ધાર કરવામા ંઆવરો છે        પાના ન.ં  ૨૫ 

૧ વપતર ૨:૨૪ લાકડા પર તેમણે પોતે પોતાના શરીરમા ંઆપણા ંપાપ માર્ે લીધા,ં જેર્ી આપણે પાપો 
સબંધંી મતૃય ુપામીને નરારીપણા સબંધંી જીવીએ; તેમના ઘાર્ી તમે સાજા ર્રા. પાના ન.ં  ૪ 

૧ વપતર ૩:૧૫  પણ ખ્રિસતને તમારા પ્રભ ુતરીકે તમારા ંઅંત:કરણમા ંપવવત્ર માનો. અને જે આશા તમે 
રાખો છો તેનો ખલુાસો જો કોઈ માગે તો તેને નમ્રતાર્ી તર્ા સતરતાર્ી પ્રતયતુ્ર આપવાને સદા તૈરાર 
રહો.  પાના ન.ં  ૩૬ 

૧ વપતર ૩:૧૮ કેમ કે ખ્રિસતે પણ એક સમરે પાપોને માટે, એટલે નરારીએ અનરારીઓને બદલે દુ:ખ સહુ ંકે, 
જેર્ી તે આપણને ઈશ્વરની પાસે પહોંચાડે’. તેમને દેહમા ંમારી નાખવામા ંઆવરા, પણ આતમામા ંસજીવન 
કરવામા ંઆવરા.  પાના ન.ં  ૧૨ 

૧ રોહાન ૧:૭ પણ જેમ તે પ્રકાશમા ંછે, તેમ જો આપણે પ્રકાશમા ંચાલીએ, તો આપણને એકબીજાની સાર્ ે
સગંત છે, અને તેમના પતુ્ર ઈસનુુ ંરકત આપણને સવ્ય પાપર્ી શદુ્ધ કરે છે.પાના ન.ં  ૪ 

૧ રોહાન ૧:૯ જો આપણે આપણા ંપાપ કબલૂ કરીએ, તો આપણા ંપાપ માફ કરવાને તર્ા આપણને સવ્ય 
અનરારર્ી શદુ્ધ કરવાને તે વવશ્વાસ ુતર્ા નરારી છે.  પાના ન.ં  ૨૬ 

૧ રોહાન ૩:૧-૩ જુઓ, વપતાએ આપણા પર કેટલો બધો પ્રેમ રાખરો છે કે આપણે ઈશ્વરના ંછોકરા ંકહવેાઈએ! 
અને ખરેખર આપણે તેમના ં છોકરા ં છીએ. તેર્ી જગત આપણને ઓળખતુ ં નર્ી, કેમ કે તેણે તેમને 
ઓળખરા નરહ. વહાલાઓં, હાલ આપણે ઈશ્વરના ંછોકરા ંછીએ, અને આપણે કેવા ંર્ઈશુ,ં તે હજી સધુી 
પ્રગટ ર્યુ ંનર્ી. આપણે એટલુ ંતો જાણીએ છીએ કે જરારે તે પ્રગટ ર્શે, તરારે તેમના જેવા ંઆપણે ર્ઈશુ.ં 
કેમ કે જેવા તે છે તેવા આપણે તેમને જોઈશુ.ં અને જે તેમના પર એવી આશા રાખે છે, તે દરેક જેમ તે 
શદુ્ધ છે તેમ પોતાને શદુ્ધ કરે છે. પાના ન.ં ૨૫ 

૧ રોહાન ૩:૯-૧૦ જે કોઈ ઈશ્વરર્ી જનમેલો છે તે પાપ કરતો નર્ી, કેમ કે તેમનુ ંબીજ તેનામા ંરહ ેછે; અને 
તે પાપ કરી શકતો નર્ી, કેમ કે તે ઈશ્વરર્ી જનમેલો છે. આર્ી ઈશ્વરના ંછોકરા ંતર્ા શેતાનના ંછોકરા ં
ઓળખાઈ આવે છે: જે કોઈ નરારીપણુ ંકરતો નર્ી, અને જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર પ્રેમ રાખતો નર્ી, તે 
ઈશ્વરનો નર્ી.  પાના ન.ં  ૨૫ 

૧ રોહાન ૫:૧૨-૧૩ જેને [ઈશ્વરનો] પતુ્ર છે તેને જીવન છે. જેને ઈશ્વરનો પતુ્ર નર્ી, તેને જીવન નર્ી.તમને 
અનતંજીવન છે એ તમે જાણો, માટે તમારા ઉપર, એટલે ઈશ્વરના પતુ્રના નામ પર વવશ્વાસ રાખનારા 
ઉપર, મેં આ વાતો લખી છે.પાના ન.ં  ૧૫ અને ૧૬ 

૧ રોહાન ૫:૧૮-૧૯ આપણે જાણીએ છીએ કે જે કોઈ ઈશ્વરર્ી જનમેલો છે તે પાપ કરતો નર્ી. પણ ઈશ્વરર્ી 
જે જન્મરો છે તે તેને સભંાળે છે, અને દુષટ તેને સપશ્ય કરતો નર્ી. આપણે ઈશ્વરના છીએ, અને આખુ ંજગત 
તે દુષટની સત્ામા ંરહ ેછે, એવુ ંઆપણે જાણીએ છીએ.પાના ન.ં  ૧૭ 

૨ કરરંર્ી ૫:૧૬-૨૧ માટે હવેર્ી અમે કોઈને બહારના દેખાવ ઉપરર્ી ઓળખતા નર્ી. અને જોકે અમે ખ્રિસતને 
બહારના દેખાવ પરર્ી ઓળખરા હતા, તોપણ હવેર્ી [તેમને એમ] ઓળખતા નર્ી. માટે, જો કોઈ 
માણસ ખ્રિસતમા ંછે તો તે નવી ઉતપવત્ [છે] :જે જૂનુ ંહત ુ ંતે સવ્ય જત ુ ંરહુ ંછે; જુઓ તે નવુ ંર્યુ ંછે. પણ 
સવ્ય ઈશ્વર તરફર્ી છે, જેમણે ખ્રિસતની મારફતે આપણુ ંસમાધાન પોતાની સાર્ે કરાવયુ,ં અને સમાધાન 
[પ્રગટ કરવા] ની સેવા અમને સોંપી. એટલે, ઈશ્વર ખ્રિસતમા ંપોતાની સાર્ે જગતનુ ંસમાધાન કરાવીને 
તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણતા નર્ી, અને તેમણે અમને સમાધાનનો સદેંશો સોંપેલો છે. એ માટે 
અમે ખ્રિસતના એલચી છીએ, જાણે કે ઈશ્વર અમારી મારફતે વવનતંી કરતા હોર તેમ, અમે ખ્રિસત તરફર્ી 
તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે, ઈશ્વરની સાર્ે સમાધાન કરો. આપણે તેમનામા ંઈશ્વરના નરારીપણારૂપ 
ર્ઈએ, માટે જેમણે પાપ જાણયુ ંનહોત ુ ંતેમને તેમણે આપણે માટે પાપરૂપ કરા્ય. પાના ન.ં  ૨૫ 

૨ કરરંર્ી ૫:૧૭ માટે, જો કોઈ માણસ ખ્રિસતમા ંછે તો તે નવી ઉતપવત્ [છે] :જે જૂનુ ંહત ુ ંતે સવ્ય જત ુ ંરહુ ંછે; 
જુઓ તે નવુ ંર્યુ ંછે. પાના ન.ં  ૨૦ 

૨ કરરંર્ી ૫:૧૮ પણ સવ્ય ઈશ્વર તરફર્ી છે, જેમણે ખ્રિસતની મારફતે આપણુ ંસમાધાન પોતાની સાર્ે કરાવયુ.ં 
પાના ન.ં  ૮ 

૨ વતમોર્ી ૧:૭  કેમ કે ઈશ્વરે આપણને ભરનો આતમા નરહ, પણ સામથર્યનો તર્ા પ્રેમનો તર્ા સાવધ બદુ્દ્ધનો 
[આતમા] આપરો છે.પાના ન.ં  ૨૧  
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Additional Resources that can be purchased
on Amazon or Christian book stores.
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available through     

www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 8-5, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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Prison Evangelism, Inc.        PO Box 571977     Houston Texas 77257 

THROUGH PRAYER 
AND 

MEDITATION

Seeking
God72019

નામ _______________________________________ 
સરનામુંુ_ં____________________________________
શહેર, રાજ્ર, પવન કોડ નં.__________________
_____________________________________

હુ ં ર્ોડુ ં વધુ ઊંડે ઊતરવા માગુ ં
છુ ં . કૃપા કરીને મને “પ્રાર્ર્ના 
અને મનન દ્વારા ઈશ્વરની 
શોધ” પુસ્તવકાની જે મફત નકલ 
છે તે મોકલી આપશો.   

“ઈશ્વરનુ ં બાળક કેવી રીતે બનવું” તેના વવરે 
તમે શુ ં વવચારો છો તે કૃપા કરીને જણાવો.  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________





કેવી રીતે 

બનવું

ઈશ્વરનુ ંબાળક

હુ ંખ્રિસતની સાર્ ેવધસતભંે જડારો, 
પરંત ુહુ ંજીવુ ંછ,ં તોપણ હવેર્ી હુ ંનરહ, 
પણ મારામા ંખ્રિસત જીવે છે; અને હવ ે
દેહમા ંજે મારંુ જીવન તે ઈશ્વરના દીકરા 
પરના વવશ્વાસર્ી જ છે. તેમણે મારા 
પર પ્રેમ રાખરો, અને મારે માટે પોતાનુ ં
અપ્યણ કયુાં. ગલાતી ૨:૨૦

દશા્યવલેા આ સરળ સતરોનો અનભુવ કરો અને જાણો કે દેવમા ં
ભરોસો અને વવશ્વાસ કેવી રીતે પરરપણૂ્ય, ભરપરૂ, અને વવજરવતં 
જીવન તરફ દોરી જાર છે.

આ પકુસતકાનો ઉપરોગ કેવી રીતે કરવોઃ
• દેવ સાર્ે શાવંતના માગ્ય અને પર્દશ્યક તરીકે
• તારણના અનભુવની સમજદારીના માધરમ તરીકે
• વરકકતગત અર્વા જૂર્ બાઈબલ અભરાસ તરીકે (૨૨૩ 

પરેૂપરૂી બાઈબલ કલમોનો સમાવેશ છે)
• ૩૦-રદવસીર સમપ્યણ અને મનન માગ્યદવશપિકા તરીકે, દ્રષટાતંો 

અને બાઈબલ કલમોનો ઉપરોગ કરેલ છે.

લેખક ડેવવડ હોવલે એ નવો જનમ પામેલ દેવનુ ંબાળક છે. આ 
પકુસતકામાનંી મારહતી અનભુવ,  સામથર્ય અને આશાના   તતવોનો 
પ્રકાશ પાડે છે, જે સવકેષનદ્રતપણા અને સવતનમરતાના જીવનના 
ઘણા ંવરયો જીવરા પછી ઈસ ુખ્રિસત દ્ારા તેને આપવામા ંઆવયુ ં
હત ુ.ં દ્રષટાતંો, કલમો, અને લખાણ દ્ારા; હોવલે બતાવ ેછે કે ઈસ ુ
ખ્રિસત પરનો ભરોસો અને સમજદારીતર્ા તારણનો અનભુવ કેવી 
રીતે વવજરવતં, ભરપરૂ જીવવા તર્ા આ પથૃવી પર દેવ સાર્ે 
શાવંત તરફ દોરી શકે છે.


