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ಲಲೂಕನನ 17:5 ಆಗ ಅಪರಸಸ್ತಲರನ ಕರರ್ಫೇನಿಗರ--ನಮತ್ಮಿ ನನಂಬಿಕರ ಯನನನ ಹರಚಪ್ಚಸನ 
ಅನಂದರನ.

 ರರಲೂರಮಧಪಪುರದವರಿಗರ 10:17 ಕರರಳಳುವದರಿನಂದ ನನಂಬಿಕರಯನನಂಟಧಗನರಸ್ತದರ. ದರರವರ 

ವಧಕಧ್ಯಾವನನನ ಕರರಳಳುವದ ರಿನಂದಲರರ.
ಲಲೂಕನನ 11:1 ಇದಧದ ಮರಲರ ಆರನನ ಒನಂದಧನರಲೂನಂದನ ಸಸ್ಥಳದಲಲ ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇನರ ಮಧಡ 

ಮನಗಿಸದ ಮರಲರ ಆರನ ಶಿಷಧ್ಯಾರಲಲ ಒಬಬ್ಬನನ ಆರನಿಗರ--ಕರರ್ಫೇನರರ, ಯರಹಧನನನ ರನನ
ಶಿಷಧ್ಯಾರಿಗರ ಕಲಸದ ಹಧಗರಯರ ನಮಗಲೂ ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇನರ ಮಧಡನವದಕರಸ ಕಲಸನ ಎನಂದನ 
ಕರರಳಲನ

1 ತಮೊಥರಯನಿಗರ 2:1-4 ಎಲಧಲದಕಸನಂರ ಮೊದಲನ ಮನನಷಧ್ಯಾರರಲಲರಿ ಗರಲೂರಸಸರವವ 

ಅರಸರನಗಳಿಗಧಗಿಯಲೂ ಎಲಧಲ ಅಧಿಕಧರಿಗಳಿಗಧಗಿಯಲೂ ವಿಜಧಪನರಗಳನಲೂನ 
ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇನರಗಳನಲೂನ ಮನವರಗಳನಲೂನ ಕಕೃರಜ್ಞತಧಸನಸ್ತತ ಗಳನಲೂನ ಮಧಡಬರರಕರನಂದನ 
ಎಚಪ್ಚರಿಸನತರಸ್ತರನರ. 2 ಹರಗರ ನಧವಪು ಶಧನಂತ ಸಮಧಧಧನಗಳಿನಂದ ಕಲೂಡದ ಜರವನ 

ವನನನ ಪವರರ್ಫೇ ಭಕಸ್ತಯನಂದಲಲೂ ಗಗೌರವದನಂದಲಲೂ ನಡಸನವದಕಧಸಗನವದನ. 3 

ಯಧಕನಂದರರ ಇದನ ನಮತ್ಮಿ ರಕ್ಷಕನಧದ ದರರವರ ದಕೃಷಷ್ಟಿಯಲಲ ಒಳರಳರದಧಗಿಯಲೂ 

ಅನಂಗಿರಕರಿಸರಕಸದಧದ್ದಾಗಿಯಲೂ ಅದರ. 4 ಎಲಧಲ ಮನನಷಧ್ಯಾರನ ರಕ್ಷಣರಯನನನ ಹರಲೂನಂದ 

ಸರಧ್ಯಾದ ಜಧನಕರಸ ಸರರರ ಬರರಕರನಂಬದನ ಆರನ ಚರಸ್ತವಧಗಿದರ.
ಜರಕಯರ್ಫೇ 3:1,2 ಇದಲಲದರ ಆರನನ ನನಗರ--ಕರರ್ಫೇನ ದಲೂರನ ಮನನಂದರ ನಿನಂತರನವ 

ಪಪ್ರಾಧಧನ ಯಧಜಕನಧದ ಯಹರಲೂರಶನವನನಲೂನ ಅವನನನನ ಎದನರಿಸನವದಕರಸ ಅವನ 

ಬಲಪಧಶರರ್ಫೇದಲಲ ನಿನಂರ ಸರಸೈತಧನನನಲೂನ ತರಲೂರರಿಸದನನ. 2 ಆಗ ಕರರ್ಫೇನ ದಲೂರನನ 
ಸರಸೈತಧನನಿಗರ--ಸರಸೈತಧನನರರ, ಕರರ್ಫೇನನ ನಿನನನನನ ಗದರಿಸಲ; ಹಗೌದನ, 



ಯರಲೂಸಲರರಮನನನ ಆದನಕರಲೂನಂಡ ಕರರ್ಫೇನನ ನಿನನನನನ ಗದರಿಸಲ; ಅದನ 
ಬರನಂಕಯಳಗಿನಂದ ಎಳರದ ಕರಲೂಳರಳಯಧಗಿದರಯಲಲವರ ಅನಂದನನ.

ಎರರಸದವರಿಗರ 6:12 ನಧವಪು ಹರಲೂರರಧಡನವದನ ಮನನಷಧ್ಯಾಮಧರಪ್ರಾದವರ ಸನಂಗಡವಲಲ; 
ರಧಜರರಗಳ ಮರಲರಯಲೂ ಅಧಿಕಧರಿಗಳ ಮರಲರಯಲೂ ಈ ಲರಲೂರಕದ ಅನಂಧಕಧರದ 

ಅಧಿಪತಗಳ ಮರಲರಯಲೂ ಆಕಧಶಮನಂಡಲದಲಲರನವ ದನರಧರತ್ಮಿಗಳ ದನಷಷ್ಟಿರನದ 

ಮರಲರಯಲೂ ಹರಲೂರರಧಡನವವರಧಗಿದರದ್ದಾರವರ.
ಎರರಸದವರಿಗರ 6:10,11 ಕಡರರದಧಗಿ ನನನ ಸಹರಲೂರದರರರರ, ಕರರ್ಫೇನಲಲಯಲೂ ಆರನ 

ಅರಧ್ಯಾಧಿಕವಧದ ಶಕಸ್ತಯಲಲಯಲೂ ಬಲಗರಲೂಳಿಳರಿ. 11 ನಿರವಪು ಸರಸೈತಧನನ 

ರನಂತರಲೂಪ್ರಾರಪಧಯಗಳನನನ ಎದನರಿಸ ನಿಲನಲವದಕರಸ ಶಕಸ್ತರಧಗನವನಂತರ ದರರವರ 

ಸವಧರ್ಫೇಯನಧ ಗಳನನನ ಧರಿಸಕರಲೂಳಿಳರಿ.

ಎರರಸದವರಿಗರ 6:13-17 ಆದದ ರಿನಂದ ಕರಟಷ್ಟಿ ದನದಲಲ ನಿರವಪು ಅವಪುಗಳನನನ ಎದನರಿಸ 

ಮಧಡಬರರಕಧದದರದ್ದಾಲಲವನನನ ಮಧಡ ನಿಲಲಲನ ಶಕಸ್ತರಧಗನ ವನಂತರ ದರರವರ 

ಸವಧರ್ಫೇಯನಧವನನನ ನಿಮಗಧಗಿ ತರಗರದನ ಕರಲೂಳಿಳರಿ. 14 ಸರಧ್ಯಾವರನಂಬ ನಡನಕಟಷ್ಟಿನನನ 
ಕಟಷ್ಟಿಕರಲೂನಂಡನ ನಿರತಯನಂಬ ಎದರಕವಚವನನನ ಧರಿಸಕರಲೂಳಿಳರಿ.ಸಮಧಧಧನದ 

ವಿಷಯವಧದ ಸನವಧತರರ್ಫೇಯನನನ ತಳಿಸನವದರಲಲ ಸದದ್ಧವಧದ ಮನಸರಸನಂಬ ಕರರಗಳನನನ 
ಮಟಷ್ಟಿಕರಲೂನಂಡನ ನಿಲಲರಿ. 15 ಸಮಧಧಧನದ ವಿಷಯವಧದ ಸನವಧತರರ್ಫೇಯನನನ 
ತಳಿಸನವದರಲಲ ಸದದ್ಧವಧದ ಮನಸರಸನಂಬ ಕರರಗಳನನನ ಮಟಷ್ಟಿಕರಲೂನಂಡನ ನಿಲಲರಿ. 16 

ಎಲಧಲದಕಸನಂರ ಹರಚಧಪ್ಚಗಿ ನನಂಬಿಕರ ಯನಂಬ ಗನರಧಣಿಯನನನ ಹಡನಕರಲೂಳಿಳರಿ. ಆದರಿನಂದ 

ನಿರವಪು ಕರಡನಕನ ಅಗಿನಬಧರಗಳನರನಲಧಲ ಆರಿಸನವದಕರಸ ಶಕಸ್ತರಧಗನವಿರಿ. 17 ಇದಲಲದರ 
ರಕ್ಷಣರಯನಂಬ ಶಿರಸಧಸ್ತ್ರಾರ ವನನನ ಇಟನಷ್ಟಿಕರಲೂನಂಡನ ಆರತ್ಮಿನನ ಕರಲೂಡನವ ದರರವರ 

ವಧಕಧ್ಯಾವರನಂಬ ಕತಸ್ತಯನನನ ಹಡಯರಿ.

ಇಬಿಪ್ರಾಯರಿಗರ 4:12 ಯಧಕನಂದರರ ದರರವರ ವಧಕಧ್ಯಾವಪು ಸಜರವ ವಧದದನದ್ದಾ, ಶಕಸ್ತಯನಳಳದನದ್ದಾ, 



ಯಧವ ಇಬಧಬ್ಬಯ ಕತಸ್ತ ಗಿನಂರಲಲೂ ಹದವಧದದನದ್ದಾ, ಪಧಪ್ರಾರ ಆರತ್ಮಿಗಳನಲೂನ ಕರಲನ 
ಮಜರಜ್ಜೆಗಳನಲೂನ ವಿಭಧಗಿಸನವಷಷ್ಟಿರ ಮಟಷ್ಟಿಗರ ರಲೂರಿ ಹರಲೂರಗನವನಂರದಲೂದ್ದಾ ಹಕೃದಯದ 

ಆಲರಲೂರಚನರಗಳನಲೂನ ಉದರದ್ದಾರಶಗಳನಲೂನ ವಿವರರಚಸನವನಂರದಲೂದ್ದಾ ಆಗಿದರ.
ಲಲೂಕನನ 4:8 ಯರಸನ ಅವನಿಗರ ಪಪ್ರಾರನಧ್ಯಾರಸ್ತರವಧಗಿ--ಸರಸೈತಧನನರರ, ನನನ ಹನಂದರ ಹರಲೂರಗನ; 
ಯಧಕನಂದರರ--ನಿರನನ ನಿನನ ದರರವರಧದ ಕರರ್ಫೇನನನನ ಆರಧಧಿಸ ಆರನರಲೂಬಬ್ಬನನರನರ 
ಸರರವಿಸರಕಸದನದ್ದಾ ಎನಂದನ ಬರರದದರ ಅನಂದನನ.

ಎರರಸದವರಿಗರ 6:18 ನಿರವಪು ಆರತ್ಮಿ ಪರಪ್ರಾರರಿರರಧಗಿ ಎಲಧಲ ಸಮಯಗಳಲಲ ಸಕಲವಿಧ 

ವಧದ ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇನರಯನಂದಲಲೂ ವಿಜಧಪನರಯನಂದಲಲೂ ಪಧಪ್ರಾರರ್ಫೇಸರಿ. ಇದರಲಲ ಪವರರ್ಫೇ 
ಸಸ್ಥರಚರಸ್ತರಧಗಿದನದ್ದಾ ಪರಿಶನದದ್ಧರರಲಲರ ವಿಷಯದಲಲ ವಿಜಧಪನರಮಧಡನತಧಸ್ತ ಎಚಪ್ಚರವಧಗಿರಿಪ್ರಾ.

1 ಸಮನವರರಲನನ 17:45-47 ಆಗ ದಧವಿರದನನ ಫಿಲಷಷ್ಟಿಯನಿಗರ--ನಿರನನ ಕತಸ್ತ ಈಟಯ 

ಗನರಧಣಿಯ ಸನಂಗಡ ನನನ ಬಳಿಗರ ಬರನತಸ್ತರ; ಆದರರ ನಿರನನ ನಿನಂದಸದ ಇಸಧಪ್ರಾಯರ 
ಲನ ಸರಸೈನಧ್ಯಾಗಳ ದರರವರಧದನಂರ ಸರಸೈನಧ್ಯಾಗಳ ಕರರ್ಫೇನ ಹರಸರಿ ನಲಲ ನಧನನ ನಿನನ ಬಳಿಗರ 
ಬರನತರಸ್ತರನರ. 46 ಕರರ್ಫೇನನ ನಿನನನನನ ನನನ ಕರಸೈಯಲಲ ಒಪಪ್ಪಿಸಕರಲೂಡನವನನ; ನಧನನ 
ನಿನನನನನ ಹರಲೂಡರದನಬಿಟನಷ್ಟಿ ನಿನನ ರಲರಯನನನ ತರಗರದನ ಫಿಲಷಷ್ಟಿಯರ ದನಂಡನ ಹರರಗಳನನನ
ಈ ದನ ಆಕಧಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಲೂ ಅಡವಿಯ ಮಕೃಗಗಳಿಗಲೂ ಆಹಧರವಧಗಿ ಕರಲೂಡನವರನನ. 
47 ಈ ದನ ಇಸಧಪ್ರಾಯರಲಧ್ಯಾರರಲೂಳಗರ ದರರವರನ ಇದಧದ್ದಾನರನಂದನ ಭಲೂಲರಲೂರಕದವರರಲಲರಲೂ 

ತಳಿ ಯನವರನ. ಕರರ್ಫೇನನ ಕತಸ್ತಯನಂದಲಲೂ ಈಟಯನಂದಲಲೂ ರಕ್ಷಿಸನವದಲಲ ಎನಂದನ ಈ 

ಸಭರಯಲಧಲ ತಳಿದನಕರಲೂಳಳುಳ ವದನ; ಯಧಕನಂದರರ ಯನದದ್ಧವಪು ಕರರ್ಫೇನದನ; ಆರನನ 
ನಿಮತ್ಮಿನನನ ನಮತ್ಮಿ ಕರಸೈಯಲಲ ಒಪಪ್ಪಿಸಕರಲೂಡನವನನ ಅನಂದನನ.

ಲಲೂಕನನ 10:17-20 ರರನವಧಯ ಆ ಎಪಪ್ಪಿರನಸ್ತ ಮನಂದ ಸನಂತರಲೂರಷದನಂದ ಹನಂತರನಗಿ--

ಕರರ್ಫೇನರರ, ನಿನನ ಹರಸರಿನಲಲ ದರವರಗಳಳು ಸಹ ನಮಗರ ಅಧಿರನವಧದವಪು ಅನಂದರನ. 18 

ಆಗ ಆರನನ ಅವರಿಗರ--ಸರಸೈತಧನನನ ಮನಂಚನ ಹಧಗರ ಆಕಧಶದನಂದ ಬಿರಳಳುವದನನನ 



ನಧನನ ನರಲೂರಡದರನನ. 19 ಇಗರಲೂರ, ಸಪರ್ಫೇಗಳನಲೂನ ಚರರಳಳುಗಳನಲೂನ ರನಳಿಯನವದಕರಸ 
ಮರನಸ್ತ ವಿರರಲೂರಧಿಯ ಎಲಧಲ ಶಕಸ್ತಯ ಮರಲರ ನಧನನ ನಿಮಗರ ಅಧಿಕಧರ ಕರಲೂಡನತರಸ್ತರನರ; 
ಯಧವದಲೂ ಯಧವ ರಿರತಯಲಲಯಲೂ ನಿಮಗರ ಕರರಡನ ಮಧಡ ಲಧರದನ. 20 ಆದಧಗಲೂಧ್ಯಾ
ದನರಧರತ್ಮಿಗಳಳು ನಿಮಗರ ಅಧಿರನವಧದವರನಂದನ ಸನಂತರಲೂರಷಪಡಬರರಡರಿ; ಆದರರ ನಿಮತ್ಮಿ 
ಹರಸರನಗಳಳು ಪರಲರಲೂರಕದಲಲ ಬರರಯಲಪ್ಪಿಟಷ್ಟಿರನ ವದರಿನಂದಲರರ ಸನಂತರಲೂರಷಸರಿ 

ಅನಂದನನ.
2 ಕರಲೂರಿನಂರದವರಿಗರ 10:3-5 ನಧವಪು ಶರಿರರದಲಲ ನಡ ಕರಲೂಳಳುಳವವರಧದರಲೂ ಶರಿರರ 

ಪಪ್ರಾಕಧರವಧಗಿ ಯನದದ್ಧ ಮಧಡನವವರಲಲ. 4 (ನಧವಪು ಉಪಯರಗಿಸನವ 

ಯನದಧದ್ಧಯನಧಗಳಳು ಶರಿರರ ಸನಂಬನಂಧವಧದ ಆಯನಧ ಗಳಲಲ; ಅವಪು ದರರವರ ಮಲೂಲಕ
ಬಲವಧಗಿದನದ್ದಾ ಬಲ ವಧದ ಕರಲೂರಟರಗಳನನನ ಕರಡವಿಹಧಕನವನಂರವಪುಗಳಧಗಿವರ). 5 ನಧವಪು 
ಊಹರಗಳನನನ ದರರವಜಧನವನಲೂನ ವಿರರಲೂರಧಿ ಸನವದಕರಸ ಏರಿಸಲಪ್ಪಿಟಷ್ಟಿರನವ 

ಉನನರವಧದವಪುಗಳರಲಲವನಲೂನ ಕರಡವಿಹಧಕ ಎಲಧಲ ಯರಚನರಗಳನನನ ಕಪ್ರಾಸಸ್ತನಿಗರ 
ವಿಧರರಯವಧಗನವನಂತರ ಸರರರಹಡದನ

2 ತಮೊಥರಯನಿಗರ 1:7 ದರರವರನ ನಮಗರ ಕರಲೂಟಷ್ಟಿರನವ ಆರತ್ಮಿವಪು ಬಲ ಪಪ್ರಾರತ 

ಸರಸಸ್ಥಬನದದ್ಧಯ ಆರತ್ಮಿವರರ ಹರಲೂರರನ ಭಯದ ಆರತ್ಮಿವಲಲ.
ಮತಧಸ್ತಯನನ 12:28,29 ಆದರರ ನಧನನ ದರರವರ ಆರತ್ಮಿನಿನಂದ ದರವರಗಳನನನ ಬಿಡಸದರರ 
ದರರವರ ರಧಜಧ್ಯಾವಪು ನಿಮತ್ಮಿ ಬಳಿಗರ ಬನಂದದರಯಲಧಲ. 29 ಇಲಲವರ ಯಧವನಧದರಲೂ 

ಮೊದಲನ ಬಲವಪುಳಳ ಮನನಷಧ್ಯಾನನನನ ಕಟಷ್ಟಿಹಧಕದ ಹರಲೂರರನ ಅವನ ಮನರ ಯನನನ 
ಪಪ್ರಾವರರಶಿಸ ಅವನ ಸರಲೂರಸ್ತನನನ ಸನಲನಕರಲೂಳಳುಳ ವದಕಧಸದರತರರ? ಕಟಷ್ಟಿದ ಮರಲರ ಅವನ 

ಮನರಯನನನ ಸನಲನಕರಲೂಳಳುಳವದಕಧಸಗನವದನ.
ಎರರಸದವರಿಗರ 1:13 ನಿಮತ್ಮಿ ರಕ್ಷಣರಯ ವಿಷಯವಧದ ಸನವಧತರರ್ಫೇಯನಂಬ ಸರಧ್ಯಾ 
ವಧಕಧ್ಯಾವನನನ ಕರರಳಿ ಕಪ್ರಾಸಸ್ತನಲಲ ನನಂಬಿಕರಯಟಷ್ಟಿವರಧದ ನಿರವಪು ಸಹ ವಧಗಧದ್ದಾನ ಮಧಡಲಪ್ಪಿಟಷ್ಟಿ 



ಪವಿತಧಪ್ರಾರತ್ಮಿನರನಂಬ ಮನದರಪ್ರಾಯನನನ ಹರಲೂನಂದದರಿ.

ಅಪಸಸ್ತಲರ ಕಕೃರಧ್ಯಾಗ 19:6 ಆಗ ಪಗೌಲನನ ಅವರ ಮರಲರ ಕರಸೈಗಳನಿನಡಲನ ಪವಿತಧಪ್ರಾರತ್ಮಿನನ 
ಅವರ ಮರಲರ ಬನಂದನನ; ಅವರನ ಭಧಷರಗಳನಧನಡದರನ ಮರನಸ್ತ ಪಪ್ರಾವಧದಸದರನ.

ಮಧಕರ್ಫೇನನ 16:15-18 ಆರನನ ಅವರಿಗರ--ನಿರವಪು ಸಮಸಸ್ತ ಲರಲೂರಕಕರಸ ಹರಲೂರಗಿ ಎಲಧಲ 
ಸಕೃಷಷ್ಟಿಗರ ಸನವಧತರರ್ಫೇಯನನನ ಸಧರಿರಿ. 16 ನನಂಬಿ ಬಧಪಸ್ತಸತ್ಮಿ ಮಧಡಸಕರಲೂಳಳುಳವವನನ 
ರಕ್ಷಣರ ಹರಲೂನಂದನವನನ. ಆದರರ ನನಂಬದರ ಹರಲೂರಗನವವನನ ದನಂಡನರಗರ ಗನರಿಯಧಗನವನನ.
17 ಇದಲಲದರ ನನಂಬನವವರಿನಂದ ಈ ಸಲೂಚಕಕಧಯರ್ಫೇಗಳಳು ಉನಂಟಧಗನವವಪು; ಅವರನ 
ನನನ ಹರಸರಿನಲಲ ದರವರಗಳನನನ ಬಿಡಸನವರನ; ಅವರನ ಹರಲೂಸ ಭಧಷರಗಳಲಲ 
ಮಧರನಧಡನವರನ; 18 ಅವರನ ಸಪರ್ಫೇಗಳನನನ ಎರನಸ್ತವರನ; ಮರರಕರವಧದದರದ್ದಾರ 
ನಧದರಲೂ ಕನಡದರರ ಅದನ ಅವರಿಗರ ಯಧವ ಕರರಡನಲೂನ ಮಧಡನವದಲಲ; ಅವರನ 
ರರಲೂರಗಿಗಳ ಮರಲರ ಕರಸೈಗಳನಿನಡನ ವಧಗ ಅವರನ ಸರಸಸ್ಥರಧಗನವರನ ಎನಂದನ ಹರರಳಿದನನ.

1 ಯರಹಧನನನ 1:9 ನಧವಪು ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ ಅರಿಕರ ಮಧಡದರರ ಆರನನ 
ನನಂಬಿಗಸಸ್ತನಲೂ ನಿರತವನಂರನಲೂ ಆಗಿರನವದರಿನಂದ ನಮತ್ಮಿ ಪಧಪಗಳನನನ ಕ್ಷಮಸಬಿಟನಷ್ಟಿ 
ಸಕಲ ಅನಿರತಯನಂದ ನಮತ್ಮಿನನನ ಶನದದ್ಧ ಮಧಡನವನನ.

ವಿಮೊರಚನಕಧನಂಡ 20:5 ನಿರನನ ಅವಪುಗಳಿಗರ ಅಡಡ್ಡಬಿರಳಬಧರದನ, ಸರರವಿಸಲಲೂ ಬಧರದನ.
ನಿನನ ದರರವರಧದ ಕರರ್ಫೇನಧಗಿರನವ ನಧನನ ರರಲೂರಷವಪುಳಳ ದರರವರಧಗಿದರದ್ದಾರನರ. ನನನನನನ 
ಹಗರ ಮಧಡನವ ರನಂದರಗಳ ಅಪರಧಧವನನನ ಮಕಸಳ ಮರಲರ ಯಲೂ ಮಲೂರನರಯ 

ನಧಲಸನರಯ ರಲರಗಳ ವರರಗಲೂ ಬರಮಧಡನವರನನ.
ಕರರರ್ಫೇನರಗಳಳು 109:17 ಅವನನ ಶಧಪವನನನ ಪಪ್ರಾರತ ಮಧಡದನನ; ಅದನ ಅವನಿಗರ 
ಬರಲ. ಆಶಿರವಧರ್ಫೇದಕರಸ ಮಚಪ್ಚಲಲಲ; ಅದನ ಅವನಿಗರ ದಲೂರವಧಗಿರಲ.

ನಧಧ್ಯಾಯಸಧಸ್ಥಪಕರನ 16:16 ಅವಳಳು ಅವನನನನ ದನದನವವ ರನನ ಮಧರನಗಳಿನಂದ 

ಪರಡಸ ತರಲೂನಂದರರಪಡಸದದ್ದಾರಿನಂದ ಅವನ ಪಧಪ್ರಾರವಪು ಸಧಯನ ವಷನಷ್ಟಿ ವಧ್ಯಾಸನಪಟಷ್ಟಿರನ.



ಎರರಸದವರಿಗರ 4:26 ಕರಲೂರಪಮಧಡಬರರಕಧದರಲೂ ಪಧಪ ಮಧಡಬರರಡರಿ; ಸಲೂಯರ್ಫೇನನ 
ಮನಳಳುಗನವದಕಸನಂರ ಮನನಂಚರ ನಿಮತ್ಮಿ ಸಟನಷ್ಟಿ ತರರಲ;

 ರರಲೂರಮಧಪಪುರದವರಿಗರ 14:12 ಹರಗಿರಲಧಗಿ ನಮತ್ಮಿಲಲ ಪಪ್ರಾತಯಬಬ್ಬನನ ರನನ ರನನ 
ವಿಷಯವಧಗಿ ದರರವರಿಗರ ಲರಕಸ ಒಪಪ್ಪಿಸಬರರಕನ.

1 ಯರಹಧನನನ 2:23 ಯಧವನನ ಮಗನನನನ ಅಲಲಗಳರ ಯನವನರಲೂರ ಅವನನ ರನಂದರಗರ 
ಸರರರಿದವನಲಲ; ಯಧವನನ ಮಗನನನನ ಒಪಪ್ಪಿಕರಲೂಳಳುಳವನರಲೂರ ಅವನನ ರನಂದರಗಲೂ 

ಸರರರಿದವನಧಗಿದಧದ್ದಾನರ.
ಯರಹಧನನನ 14:6 ಯರಸನ ಅವನಿಗರ--ನಧನರರ ಮಧಗರ್ಫೇವವ ಸರಧ್ಯಾವವ ಜರವವವ 

ಆಗಿದರದ್ದಾರನರ; ನನನ ಮಲೂಲಕವಧಗಿ ಹರಲೂರರನ ಯಧರಲೂ ರನಂದರಯ ಬಳಿಗರ ಬರನವದಲಲ.
ಮತಧಸ್ತಯನನ 11:28-30 ಕಷಷ್ಟಿಪಡನವವರರರ ಮರನಸ್ತ ಭಧರಹರಲೂರಸ್ತವರರರ, ನಿರವರಲಲರಲೂ ನನನ
ಬಳಿಗರ ಬನಿನರಿ, ನಧನನ ನಿಮಗರ ವಿಶಧಪ್ರಾನಂತಯನನನ ಕರಲೂಡನವರನನ. 29 ನನನ ನರಲೂಗವನನನ 
ನಿಮತ್ಮಿ ಮರಲರ ತರಗರದನಕರಲೂನಂಡನ ನನಿನನಂದ ಕಲರನ ಕರಲೂಳಿಳರಿ; ಯಧಕನಂದರರ ನಧನನ 
ಸಧತರಕನಲೂ ದರನ ಮನಸನಸಳಳವನಲೂ ಆಗಿರನವದರಿನಂದ ನಿರವಪು ನಿಮತ್ಮಿ ಆರತ್ಮಿಗಳಿಗರ 
ವಿಶಧಪ್ರಾನಂತಯನನನ ಕನಂಡನಕರಲೂಳಳುಳವಿರಿ. 30 ಯಧಕನಂದರರ ನನನ ನರಲೂಗವಪು 
ಮಕೃದನವಧದದಲೂದ್ದಾ ನನನ ಹರಲೂರರಯನ ಹಗನರವಧದದಲೂದ್ದಾ ಆಗಿದರ ಎನಂದನ ಹರರಳಿದನನ.

2 ಕರಲೂರಿನಂರದವರಿಗರ 6:2  (ಆರನನ--ಅನಂಗಿರಕಧರದ ಸಮಯದಲಲ ನಧನನ ನಿನನ 
ಮನವಿಯನನನ ಕರರಳಿದರನನ, ರಕ್ಷಣರಯ ದನದಲಲ ನಧನನ ನಿನಗರ ಸಹಧಯಮಧಡದರನನ 
ಎನಂದನ ಹರರಳಳುತಧಸ್ತನರ; ಇಗರಲೂರ, ಈಗಲರರ ಆ ಅನಂಗಿರಕಧರದ ಸಮಯ; ಇಗರಲೂರ, 
ಈಗಲರರ ಆ ರಕ್ಷಣರಯ ದನ).

 ರರಲೂರಮಧಪಪುರದವರಿಗರ 10:13 ಕರರ್ಫೇನ ನಧಮದಲಲ ಬರರಡಕರಲೂಳಳುಳವ ಯಧರಿಗಧದರಲೂ 

ರಕ್ಷಣರ ಯಧಗನವದನ.
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