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ವಿಮಮೋಚನಕಕಕಾಂಡ 15:9  ಶತತತ್ರುವವ--ನಕನತ ಹಕಾಂದಟಟ,  ಹಡ ಯತವಸನತ,  ಕಸಕೊಳಸಳ್ಳೆಯನತನ
ಹಕಾಂಚಿಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವಸನತ,  ನನನ ಆಶಸಗಳಳ ಅವರಕಾಂದ ತತೃಪಪ್ತಿಹಸಕೊಕಾಂದತವವವ.  ನಕನತ ನನನ
ಖಡಡ್ಗವನತನ ಹರಯತವಸನತ, ನನನ ಕಸಕ ಅವರನತನ ಸಕಾಂಹಕರ ಮಕಡತವದತ ಅಕಾಂದನತ.
ವಿಮಮೋಚನಕಕಕಾಂಡ 18:21 ಇದಲಲ್ಲದಸ ನಮೋನತ ಸಮಸಪ್ತಿ ಜನರಸಕೊಳಗಸ ಸಮರರರತ ಅಕಾಂದರಸ
ದಸಮೋವರಗಸ ಭಯ ಪಡತವವರಕೊ ಸತತ್ಯವಕಾಂತರಕೊ ದತರಕಶಸಯನತನ ಹಗಸ ಮಕಡತವವರಕೊ
ಆಗಿರತವ ಇಕಾಂರವರನತನ ಸಕವಿರ ಜನರ ಮಮೋಲಸಯಕೊ ನಕೊರತ ಜನರ ಮಮೋಲಸಯಕೊ
ಐವತತಪ್ತಿ ಜನರ ಮಮೋಲಸಯಕೊ ಹತತಪ್ತಿ ಜನರ ಮಮೋಲಸಯಕೊ ಅಧಿಕಕರಗಳನಕನಗಿ
ನಸಮೋಮಿಸಬಸಮೋಕತ.
ವಿಮಮೋಚನಕಕಕಾಂಡ 20:14,17  ವತ್ಯಭಿಚಕರ ಮಕಡಬಕರದತ.  17  ನಮೋನತ ನನನ
ನಸರಸಯವನ ಮನಸಯನತನ ಆಶಿಸ ಬಕರದತ, ನನನ ನಸರಸಯವನ ಹಸಕಾಂಡತಿಯನಕೊನ ಆಶಿಸ
ಬಕರದತ;  ಅವನ ದಕಸನನಕನಗಲ ದಕಸಯನಕನಗಲ ಎತಪ್ತಿನಕನಗಲ ಕತಸಪ್ತಿಯನಕನಗಲ
ನನನ ನಸರಸಯವನಗಸ ಇರತವ ಯಕವದನಕೊನ ಆಶಿಸಬಕರದತ ಎಕಾಂದತ ಹಸಮೋಳಿದನತ.
ಅರಣತ್ಯಕಕಕಾಂಡ 11:4  ಆಗ ಅವರಸಕೊಳಗಿದದ ಮಿಶತ್ರುವಕದ ಗತಕಾಂಪನ ಜನರತ
ದತರಕಶಸಪಟಟರತ.  ಇಸಕತ್ರುಯಮೋಲಲ ಮಕಸಳಳ ಸಹ ತಿರಗಿ ಅತತಪ್ತಿ--ನಮಗಸ ತಿನತನವದಕಸಸ
ಮಕಕಾಂಸವನತನ ಕಸಕೊಡತ ವವರತ ಯಕರತ?
ಧಮಮೋರಪದಸಮೋಶಕಕಕಾಂಡ 5:21  ನನನ ನಸರಸಯವನ ಹಸಕಾಂಡತಿಯನತನ ಆಶಿಸಬಸಮೋಡ;

ನಸರಸಯವನ ಮನಸಯನಕೊನ ಅವನ ಹಸಕೊಲವನಕೊನ ದಕಸ ದಕಸಯರನಕೊನ ಪಶತ
ಕತಸಪ್ತಿಗಳನಕೊನ ನನನ ನಸರಸಯವನಗಸ ಇರತವ ಯಕವದನಕೊನ ಆಶಿಸಬಸಮೋಡ ಎಕಾಂದತ
ಹಸಮೋಳಿದನತ.
ಧಮಮೋರಪದಸಮೋಶಕಕಕಾಂಡ 12:20 ನನನ ದಸಮೋವರಕದ ಕತರನತ ನನಗಸ ವಕಗಕದನ ಮಕಡದ
ಹಕಗಸ ನನನ ಮಮೋರಸಯನತನ ವಿಸಕಪ್ತಿರಮಕಡತ ವಕಗ ನಮೋನತ--ನನನ ಪಕತ್ರುಣವವ



ಮಕಕಾಂಸವನತನ ತಿನನ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ನಕನತ ಆಶಸಪಡತವದರಕಾಂದ ನಕನತ ಮಕಕಾಂಸ ವನತನ
ತಿನತನವಸನತ ಎಕಾಂದತ ಹಸಮೋಳಿ ನನಗಸ ಮನಸಸ್ಸಿದದಷತಟ ಮಕಕಾಂಸವನತನ ತಿನನಬಹತದತ;
ಧಮಮೋರಪದಸಮೋಶಕಕಕಾಂಡ 22:22  ಒಬಬ ಮನತಷತ್ಯನತ ಮತತಸತ್ತೈದಸಯ ಸಕಾಂಗಡ ಮಲಗಿ
ಕಸಕೊಕಾಂಡವನಕಗಿ ಸಕಸದರಸ ಆ ಸಸಮೋಯ ಸಕಾಂಗಡ ಮಲಗಿ ಕಸಕೊಕಾಂಡ ಮನತಷತ್ಯನಕೊ ಆ
ಸಸಮೋಯಕೊ ಅವರಬಬರಕೊ ಸಕಯಬಸಮೋಕತ;  ಹಮೋಗಸ ಕಸಟಟದದನತನ ಇಸಕತ್ರುಯಮೋಲನಕಾಂದ
ತಸಗಸದತಹಕಕಬಸಮೋಕತ.
ಯಹಸಕೊಮೋಶತವ 7:21  ಏನಕಾಂದರಸ,  ನಕನತ ಕಸಕೊಳಸಳ್ಳೆಯಲಲ್ಲ ಬಕಬಸಲನ ಒಕಾಂದತ ಒಳಸಳ್ಳೆಮೋ
ನಲತವಕಾಂಗಿಯನಕೊನ ಇನಕೊನರತ ಬಸಳಿಳ್ಳೆ ಶಸಮೋಕಸಲತಗಳನಕೊನ ಐವತತಪ್ತಿ ಶಸಮೋಕಸಲಲ ತಕೊಕವಕದ
ಒಕಾಂದತ ಬಕಾಂಗಕರದ ಗಟಟಯನಕೊನ ಕಕಾಂಡತ ಅವವಗಳನತನ ಆಶಿಸ ತಸಗಸದತಕಸಕೊಕಾಂಡಸನತ;
ಇಗಸಕೊಮೋ,  ಅವವಗಳನತನ ನನನ ಗತಡಕರದ ಮಧತ್ಯದಲಲ್ಲ ನಸಲದಸಕೊಳಗಸ ಬಚಿಪ್ಚಟಟದಸದಮೋನಸ;
ಬಸಳಿಳ್ಳೆಯಕೊ ಅದರ ಕಸಳಗಸ ಇದಸ ಅಕಾಂದನತ.
ಕಮೋತರನಸಗಳಳ 10:3  ದತಷಟನತ ತನನ ಹತೃದಯದ ಆಶಸಗಸಕೊಮೋಸಸರ ಹಸಕೊಗಳಿಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆತಕಪ್ತಿನಸ;
ಕತರನತ ಅಸಹತ್ಯಪಡತವ ಲಸಕೊಮೋಭಿಯನತನ ಅವನತ ಆಶಿಮೋವರದಿಸತತಕಪ್ತಿನಸ.
ಕಮೋತರನಸಗಳಳ 78:18,30 ದಸಮೋವರನತನ ತಮಮ ಹತೃದಯದಲಲ್ಲ ಶಸಶಮೋಧಿಸತ ವವರಕಗಿ ತಮಮ
ದತರಕಶಸಗಳಿಗಸಕೊಸಮೋಸಸರ ಆಹಕರವನತನ ಕಸಮೋಳಿದರತ.  30  ಅವರತ ತಮಮ ಆಶಸಯನತನ
ಬಿಡದಸ ಅವರ ಊಟವವ ಇನಕೊನ ಅವರ ಬಕಯಿಯಲಲ್ಲ ಇರತವಕಗ
ಕಮೋತರನಸಗಳಳ 81:12  ಆದದರಕಾಂದ ಅವರ ಹತೃದಯದ ದತರಕಶಸಗಸ ಅವರನತನ ನಕನತ
ಒಪಪ್ಪಿಸದಸನತ; ಅವರತ ತಮಮ ಆಲಸಕೊಮೋಚನಸಗಳಲಲ್ಲ ನಡಸದತಕಸಕೊಕಾಂಡರತ.
ಕಮೋತರನಸಗಳಳ 106:14  ಅರಣತ್ಯದಲಲ್ಲ ದತರಕಶಸಯಿಕಾಂದ ಆಶಿಸ ಮರತಭಕೊಮಿ ಯಲಲ್ಲ
ದಸಮೋವರನತನ ಪರಮೋಕ್ಷಿಸದರತ.
ಕಮೋತರನಸಗಳಳ 119:36 ಲಸಕೊಮೋಭದ ಕಡಸಗಲಲ್ಲ, ನನನ ಸಕಕ್ಷಿಗಳ ಕಡಸಗಸ ನನನ ಹತೃದಯವನತನ
ತಿರತಗಿಸತ.
ಙಙ್ಞಾನಸಕೊಮೋಕಪ್ತಿಗಳಳ 1:19  ತಮಮ ಸಸಕಾಂತ ಪಕತ್ರುಣಗಳನತನ ತಸಗಸದತಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವ ದತಲಕರಭಕ



ಪಸಮೋಕ್ಷಕರ ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನ ಮಕಗರಗಳಳ ಹಮೋಗಿವಸ.
ಙಙ್ಞಾನಸಕೊಮೋಕಪ್ತಿಗಳಳ 6:25  ನನನ ಹತೃದಯದಲಲ್ಲ ಅವಳ ಸಸಕಾಂದಯರವನತನ ಮಮೋಹಸಬಸಮೋಡ;

ಇದಲಲ್ಲದಸ ಅವಳ ಕಣತಣ್ಣುರಸಪಸಪ್ಪಿಗಳಿಕಾಂದ ನನನನತನ ಅವಳಳ ವಶಮಕಡಕಸಕೊಳಳ್ಳೆದಸ ಇರಲ.

ಙಙ್ಞಾನಸಕೊಮೋಕಪ್ತಿಗಳಳ 15:27  ದತಲಕರಭಕಪಸಮೋಕ್ಷಕನತ ತನನ ಮನಸಯನತನ ಬಕಧಿಸತತಕಪ್ತಿನಸ;
ಲಕಾಂಚವನತನ ಹಗಸಮಕಡತವ ವನತ ಬದತಕತವನತ.
ಙಙ್ಞಾನಸಕೊಮೋಕಪ್ತಿಗಳಳ 21:25,26  ಸಸಕೊಮೋಮಕರಯ ಆಶಸಯತ ಅವನನತನ ಕಸಕೊಲತಲ್ಲತಪ್ತಿವಸ.  ಅವನ
ಕಸಕಗಳಳ ದತಡಯತವದಕಸಸ ನರಕಕರಸತತಪ್ತಿವಸ. 26 ದಿನವಸಲಕಲ್ಲ ಅವನತ ದತರಕಶಸಯಿಕಾಂದ
ಆಶಿಸತತಕಪ್ತಿನಸ; ಆದರಸ ನಮೋತಿವಕಾಂತನತ ಹಕಾಂತಸಗಸಯದಸಮೋ ಕಸಕೊಡತತಕಪ್ತಿನಸ.
ಙಙ್ಞಾನಸಕೊಮೋಕಪ್ತಿಗಳಳ 28:16  ವಿವಸಮೋಕ ಶಶನತ್ಯನಕದ ಒಡಸಯನತ ಮಹಕಹಕಾಂಸಕನತ;
ಲಸಕೊಮೋಭತನವನತನ ಹಗಸಮಕಡತವವನತ ತನನ ದಿನಗಳನತನ ದಿಮೋರರಮಕಡತತಕಪ್ತಿನಸ.
ಯಶಕಯ 56:11  ಹಸದತ,  ಎಕಾಂದಿಗಕೊ ಸಕಕಸನನದ ಹಸಕೊಟಸಟಮೋಬಕಕ ನಕಯಿಗಳಳ,  ಅವರತ
ಗತ್ರುಹಕಸಯಿಲಲ್ಲದ ಕತರತಬರತ;  ಅವರಸಲಲ್ಲರತ ತಮಮ ತಮಮ ಸಸಕಾಂತ ಮಕಗರಕಕೊಸ
ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನತ ತನಗಸ ಲಕಭ ಸಕತಸವ ಕಡಸಗಕೊ ತಿರತಗಿ ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವನತ.
ಯಶಕಯ 57:17 ಅವನ ದತರಕಶಸಯ ಅನಕತ್ಯಯಕಸಸ ನಕನತ ಕಸಕೊಮೋಪ ಗಸಕೊಕಾಂಡತ ಅವನನತನ
ಹಸಕೊಡಸದಸನತ.  ನನನ ಮತಖವನತನ ಮತಚಿಪ್ಚಕಸಕೊಕಾಂಡತ ರಸಕೊಮೋಷಭರತ ನಕದಸನತ;  ಅವನತ
ಮಕಾಂಡತನದಿಕಾಂದ ತನನ ಮನಸಸ್ಸಿಗಸ ಬಕಾಂದ ಹಕಗಸಯಮೋ ನಡಸಯತತಕಪ್ತಿ ಬಕಾಂದಿದಕದನಸ.
ಯರಸಮಿಯ 6:13  ಅವ ರಲಲ್ಲ ಚಿಕಸವನತ ಮದಲತಗಸಕೊಕಾಂಡತ ದಸಕೊಡಡ್ಡವರ ವರಸಗಸ
ಅವರಸಲಲ್ಲರಕೊ ತಮಮನತನ ಲಸಕೊಮೋಭಕಸಸ ಒಪಪ್ಪಿಸ ಕಸಕೊಟಟದಕದರಸ.  ಪತ್ರುವಕದಿ ಮದಲತಗಸಕೊಕಾಂಡತ
ಯಕಜಕರ ವರಸಗಸ ಪತ್ರುತಿ ಯೊಬಬನತ ಸತಳಕಳ್ಳೆಗಿ ನಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆತಕಪ್ತಿನಸ.
ಯರಸಮಿಯ 22:17  ಆದರಸ ನನನ ಕಣತಣ್ಣುಗಳಳ ನನನ ಹತೃದಯವವ ನನನ ದತಲಕರಭದ
ಮಮೋಲಸ,  ಅಪರಕಧವಿಲಲ್ಲದವನ ರಕಪ್ತಿ ಚಸಲತಲ್ಲವದರ ಮಮೋಲಸ ಮತತಪ್ತಿ ಪಮೋಡಸಯನಕೊನ
ಬಲಕತಕಸರವನಕೊನ ಮಕಡತವದರ ಮಮೋಲಸಯಮೋ ಹಸಕೊರತತ ಮತಕಪ್ತಿವದರ ಮಮೋಲಸಯಕೊ
ಇರತವದಿಲಲ್ಲ.



ಯರಸಮಿಯ 51:13  ಅನಸಮೋಕ ನಮೋರತಗಳ ಬಳಿಯಲಲ್ಲ ವಕಸವಕಗಿರತವವಳಸಮೋ,  ಬಹಳ
ದತ್ರುವತ್ಯಗಳಳಳಳ್ಳೆ ವಳಸಮೋ, ನನನ ಅಕಾಂತತ್ಯವವ ನನನ ದತಲಕರಭದ ಅಳತಸಯಕೊ ಬಕಾಂತತ.
ಯಹಸಜಸಸಮೋಲನತ 6:9  ನಮಮಲಲ್ಲ ತಪಪ್ಪಿಸಕಸಕೊಕಾಂಡವರತ ತಕವವ ಸಸರಸಗಸ ಒಯತ್ಯಲಪ್ಪಿ ಡತವ
ಜನಕಕಾಂಗಗಳಲಲ್ಲ ನನನನತನ ಜಕಪಕಮಕಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆ ವರತ,  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ನನನನತನ
ಬಿಟತಟಬಿಡತವ ಅವರ ಜಕರಹತೃದಯದಿಕಾಂದಲಕೊ ಅವರ ದಸಮೋವರ ವಿಗತ್ರುಹಗಳ ಹಕಾಂದಸ
ಜಕರತಸ ಮಕಡತವವರ ಕಣತಣ್ಣುಗಳಿಕಾಂದಲಕೊ ಮತರದತಹಸಕೊಮೋದಸನತ;  ಅವರತ ತಮಮ
ಅಸಹತ್ಯಗಳಲಲ್ಲ ಮಕಡತವ ಕಸಮೋಡತಗಳ ನಮಿತಪ್ತಿ ತಮಗಸ ತಕವಸಮೋ ಹಸಮೋಸ ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವರತ.
ಯಹಸಜಸಸಮೋಲನತ 14:4,5  ಆದದರಕಾಂದ ನಮೋನತ ಅವರ ಸಕಾಂಗಡ ಮಕತನಕಡ
ಹಸಮೋಳಬಸಮೋಕಕದದಸದಮೋನಕಾಂದರಸ --ದಸಮೋವರಕದ ಕತರನತ ಹಮೋಗಸ ಹಸಮೋಳಳತಕಪ್ತಿನಸ--ಇಸಕತ್ರು
ಯಮೋಲನ ಮನಸತನದವರ ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನಕೊ ತಮಮ ವಿಗತ್ರುಹಗಳನತನ ಹತೃದಯಗಳಲಲ್ಲ
ನಸಲಸಗಸಕೊಳಿಸ ಅಕತ್ರುಮದ ಎಡಸತಡಸಗಳನತನ ತಮಮ ಮತಕಾಂದಸ ಇಟತಟಕಸಕೊಕಾಂಡತ ಪತ್ರುವಕ ದಿಯ
ಬಳಿಗಸ ಬರತವ ಮನತಷತ್ಯನತ ಯಕವನಸಕೊಮೋ ಅವನಗಸ ಕತರನಕದ ನಕನತ ಅವರ
ವಿಗತ್ರುಹಗಳ ಸಮಕೊ ಹಕಸಸ ತಕಸ ಹಕಗಸ ಉತಪ್ತಿರ ಕಸಕೊಡತತಸಪ್ತಿಮೋನಸ. 5  ಹಮೋಗಸ ನಕನತ
ಇಸಕತ್ರುಯಮೋಲನ ಮನಸತನ ದವರನತನ ಅವರ ಸಸಕಾಂತ ಹತೃದಯದಿಕಾಂದಲಸಮೋ ಸಕಸಸ
ಹಡಯತತಸಪ್ತಿಮೋನಸ.  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ಅವರಸಲಲ್ಲರಕೊ ತಮಮ ವಿಗತ್ರುಹಗಳ ಮತಖಕಕಾಂತರ ನನಗಸ
ಅನತ್ಯರಕದರತ.
ಯಹಸಜಸಸಮೋಲನತ 22:12  ನನನಲಲ್ಲ ರಕಪ್ತಿ ಚಸಲತಲ್ಲವ ಹಕಗಸ ಲಕಾಂಚತಿಕಾಂದಿದಕದರಸ;  ಬಡಡ್ಡಯನಕೊನ
ಲಕಭವನಕೊನ ತಸಗಸದತಕಸಕೊಕಾಂಡದಕದರಸ;  ಬಲಕತಕಸರದಿಕಾಂದ ನನನ ನಸರಸಯವರಲಲ್ಲ
ದತಲಕರಭಮಕಡಕಸಕೊಕಾಂಡದಕದರಸ;  ನನನನತನ ಮರಸತತಬಿಟಟ ದಕದರಸಕಾಂದತ ದಸಮೋವರಕದ
ಕತರನತ ಹಸಮೋಳಳತಕಪ್ತಿನಸ.
ಯಹಸಜಸಸಮೋಲನತ 33:31  ಬಸಮೋರಸ ಜನರತ ಬರತವ ಹಕಗಸ ಅವರತ ನನನ ಬಳಿಗಸ ಬಕಾಂದತ
ಜನರತ ಕತಳಿತತಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವ ಹಕಗಸ ನನನ ಮತಕಾಂದಸ ಕತಳಿತತಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವರತ;  ಅವರತ ನನನ
ವಕಕತ್ಯಗಳನತನ ಕಸಮೋಳಳವರತ,  ಆದರಸ ಅವರತ ಅವವಗಳನತನ ಮಕಡತವದಿಲಲ್ಲ.  ಅವರತ



ತಮಮ ಬಕಯಿಕಾಂದ ಹಸಚಕಪ್ಚದ ಪತ್ರುಮೋತಿಯನತನ ತಸಕೊಮೋರಸತವರತ; ಆದರಸ ಅವರ ಹತೃದಯವವ
ಲಸಕೊಮೋಭತಸದ ಕಡಸಗಸ ಹಸಕೊಮೋಗತವದತ.
ಹಸಕೊಮೋಶಸಮೋ 4:12  ನನನ ಜನರತ ಮರದ ತತಕಾಂಡತಗಳಿಗಸ ಆಲಸಕೊಮೋಚನಸ ಕಸಮೋಳಳತಕಪ್ತಿರಸ;  ಅವರ
ಕಸಕೊಮೋಲತ ಅವರಗಸ ತಿಳಿಸತತಪ್ತಿದಸ.  ವತ್ಯಭಿಚಕರದ ಆತಮಗಳಳ ಅವರನತನ ತಪಪ್ಪಿಸಬಿಟಟದಸ;
ಅವರತ ತಮಮ ದಸಮೋವರ ಕಸಕಕಸಳಗಿರದಸ ವತ್ಯಭಿಚಕರ ಮಕಡದಕದರಸ.
ಹಸಕೊಮೋಶಸಮೋ 5:4  ಅವರತ ತಮಮ ದಸಮೋವರ ಬಳಿಗಸ ತಿರತಗಿಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವ ಹಕಗಸ ತಮಮ
ಕತ್ರುಯಗಳನತನ ಸರ ಮಕಡತವದಿಲಲ್ಲ;  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ವತ್ಯಭಿಚಕರಗಳ ಆತಮವವ ಅವರ
ಮಧತ್ಯದಲಲ್ಲ ಉಕಾಂಟತ; ಅವರತ ಕತರನನತನ ತಿಳಿದತಕಸಕೊಳಳ್ಳೆಲಲಲ್ಲ.
ಮಿಕ 2:2  ಅವರತ ಹಸಕೊಲಗಳನತನ ಆಶಿಸ ಬಲಕತಕಸರದಿಕಾಂದ ತಕಸಕೊಸಳಳಳ್ಳೆತಕಪ್ತಿರಸ;
ಮನಸಗಳನತನ ಸಹ ತಸಗಸದತಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆತಕಪ್ತಿರಸ;  ಮನತಷತ್ಯನಗಕೊ ಅವನ ಮನಸಗಕೊ ಹಸದತ,
ಮನತಷತ್ಯನಗಕೊ ಅವನ ಸಕಸಸಸ್ತ್ಯಕಕೊಸ ಬಲಕತಕಸರ ಮಕಡತತಕಪ್ತಿರಸ.
ನಹಕೊಮ 3:4  ಸಸಕಾಂದಯರವವಳಳ್ಳೆ ಮಕಟಗಕತಿರಯಕದ ಸಕೊಳಸಯ ಸಕೊಳಸತನಗಳಳ
ಬಹಳ;  ಅವಳಳ ತನನ ಸಕೊಳಸತನಗಳಿಕಾಂದ ಜನಕಕಾಂಗಗಳನಕೊನ ತನನ ಮಕಟಗಳಿಕಾಂದ
ಗಸಕೊಮೋತತ್ರುಗಳನಕೊನ ಮಕರದಳಲಕಲ್ಲ?
ಹಬಕಕೊಸಕಸ 2:9  ತನನ ಗಕೊಡನತನ ಉನನತದಲಲ್ಲ ಇಡತವ ಹಕಗಸಯಕೊ ಕಸಮೋಡನ ಕಸಕಗಸ
ತಪಪ್ಪಿಸಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವ ಹಕಗಸಯಕೊ ತನನ ಮನಸ ಗಸಕೊಮೋಸಸರ ದತಲಕರಭವನತನ ಆಶಿಸತವವನಗಸ
ಅಯೊತ್ಯಮೋ!
ಮತಕಪ್ತಿಯನತ 5:28  ಆದರಸ ನಕನತ ನಮಗಸ ಹಸಮೋಳಳವದಸಮೋನಕಾಂದರಸ--ಒಬಬ ಸಸಮೋಯನತನ
ಮಮೋಹಸತವದಕಸಸ ನಸಕೊಮೋಡತವ ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನತ ಆಗಲಸಮೋ ತನನ ಹತೃದಯದಲಲ್ಲ ಆಕಸಯ
ಕಕೊಡ ವತ್ಯಭಿಚಕರ ಮಕಡದಕದನಸ.
ಮಕಕರನತ 4:19  ಈ ಲಸಕೊಮೋಕದ ಚಿಕಾಂತಸಗಳಳ ಐಶಸಯರದ ಮಮೋಸವವ ಇತರ
ವಿಷಯಗಳ ಆಶಸಗಳಳ ಒಳಗಸ ಸಸಮೋರ ವಕಕತ್ಯವನತನ ಅಡಗಿಸತವದರಕಾಂದ ಅದತ
ನಷಷ್ಫಲವಕಗತವದತ.



ಮಕಕರನತ 7:22 ಕಳಳ್ಳೆತನಗಳಳ ದತರಕಶಸ ಕಸಟಟತನ ಮಮೋಸ ಕಕಮಕಭಿಲಕಷಸ ಕಸಟಟದತೃಷ
ದಸಮೋವದಕೊಷಣಸ ಗವರ ಬತದಿದ್ಧಿಗಸಮೋಡತನ

 ಲಕೊಕನತ 3:14  ಅದರಕಾಂತಸಯಮೋ ಸಸಕನ ಕರತ--ನಕವಸಮೋನತ ಮಕಡತಕಸದತದ ಎಕಾಂದತ
ಕಸಮೋಳಿದದಕಸಸ ಅವನತ ಅವರಗಸ--ಯಕರನಕೊನ ಹಕಾಂಸಸಬಸಮೋಡರ;  ಇಲಲ್ಲವಸ ಯಕರ
ಮಮೋಲಸಯಕೊ ಸತಳಕಳ್ಳೆಗಿ ದಕೊರತ ಹಸಮೋಳಬಸಮೋಡರ;  ನಮಮ ಸಕಾಂಬಳದಲಲ್ಲ ತತೃಪಪ್ತಿರಕಗಿರತ್ರು
ಎಕಾಂದತ ಹಸಮೋಳಿದನತ.

 ಲಕೊಕನತ 12:15  ಇದಲಲ್ಲದಸ ಆತನತ ಅವರಗಸ--ಜಕಗತ್ರುತಸ ಯಕಗಿದತದ ಲಸಕೊಮೋಭಕಸಸ
ಎಚಪ್ಚರಕಸಯಕಗಿರತ್ರು;  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ಒಬಬ ಮನತಷತ್ಯನಗಸ ಸಮತೃದಿದ್ಧಿಯಕದ ಆಸಪ್ತಿಯತ
ಅವನಗಸ ಜಮೋವಕಧಕರವಲಲ್ಲ ಅಕಾಂದನತ.

 ಲಕೊಕನತ 16:14  ಆಗ ಲಸಕೊಮೋಭಿ ಗಳಕದ ಫರಸಕಯರತ ಸಹ ಇವಸಲಲ್ಲವವಗಳನತನ ಕಸಮೋಳಿ
ಆತನಗಸ ಪರಹಕಸತ್ಯ ಮಕಡದರತ.
ಯೊಮೋಹಕನನತ 8:44  ನಮೋವವ ನಮಮ ತಕಾಂದಸಯಕದ ಸಸಕತಕನನಗಸ
ಸಕಾಂಬಕಾಂಧಪಟಟವರಕಗಿದಿದಮೋರ. ನಮಮ ತಕಾಂದಸಯ ದತರಕಶಸಗಳನಸನಮೋ ನಮೋವವ ಮಕಡತವದಕಸಸ
ಇಚಸಚಕಸತತಿಪ್ತಿಮೋರ;  ಅವನತ ಆದಿಯಿಕಾಂದಲಕೊ ಕಸಕೊಲಸಗಕರನಕಗಿದತದ ಸತತ್ಯ ದಲಲ್ಲ ನಲಲ್ಲಲಲಲ್ಲ.
ಯಕಕಕಾಂದರಸ ಅವನಲಲ್ಲ ಸತತ್ಯವಸಮೋ ಇಲಲ್ಲ;  ಅವನತ ಸತಳಕಳ್ಳೆಡತವಕಗ ತನನ
ಸಸಕಾಂತವಕದವವಗಳಿಕಾಂದ ಮಕ
ಅಪೊಸಪ್ತಿಲರ ಕತೃತತ್ಯಗ 20:33  ನಕನತ ಯಕರ ಬಸಳಿಳ್ಳೆಯನಕನಗಲ ಇಲಲ್ಲವಸ
ಭಕಾಂಗಕರವನಕನಗಲ ಇಲಲ್ಲವಸ ವಸಸವನಕನಗಲ ಬಯಸಲಲಲ್ಲ.

 ರಸಕೊಮೋಮಕಪವರದವರಗಸ 1:24-29  ಆದಕಕರಣ ತಮಮ ಹತೃದಯಗಳ ದತರಕಶಸಗಳ
ಮಕೊಲಕ ತಮಮ ಸಸಕಾಂತ ದಸಮೋಹಗಳನತನ ತಮಮಳಗಸ ಅವ ಮಕನಪಡಸಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವಕಾಂತಸ
ದಸಮೋವರತ ಅವರನತನ ಅಶತದದ್ಧಿ ತನಕಸಸ ಒಪಪ್ಪಿಸದನತ; 25 ಅವರತ ದಸಮೋವರ ವಿಷಯವಕದ
ಸತತ್ಯವನತನ ಸತಳಿಳ್ಳೆಗಸ ಬದಲಕಯಿಸ ಸತೃಷಟಕತರನಗಿಕಾಂತ ಹಸಚಕಪ್ಚಗಿ ಸತೃಷಟಯನಸನಮೋ
ಆರಕಧಿಸ ಸಸಮೋವಿಸದರತ;  ಆತನತ (ಸತೃಷಟಕತರನತ)  ಎಕಾಂದಸಕಾಂದಿಗಕೊ ಸತಪ್ತಿತಿ



ಹಸಕೊಕಾಂದತಕಸವನತ.  ಆಮನಲ. 26 ಈ ಕಕರಣದಿಕಾಂದ ದಸಮೋವರತ ಅವರನತನ ತತಚಚ ವಕದ
ಮನಸಕೊಮೋಭಕವಗಳಿಗಸ ಒಪಪ್ಪಿಸಬಿಟಟನತ.  ಹಸಮೋಗಸಕಾಂದರಸ ಅವರ ಹಸಕಾಂಗಸರತ ಸಹ
ಸಕಸಭಕವಿಕವಕದ ಭಸಕೊಮೋಗ ವನತನ ಸಸಭಕವ ವಿರತದದ್ಧಿವಕದ ಭಸಕೊಮೋಗಕಸಸ ಮಕಪರಡ
ಸದರತ. 27  ಅದರಕಾಂತಸ ಗಕಾಂಡಸರಕೊ ಸಕಸಭಕವಿಕ ಸಸಮೋ ಭಸಕೊಮೋಗವನತನ ಬಿಟತಟ
ಒಬಬರಮಮೋಲಸಕೊಬಬರತ ತಮಮ ಕಕಮಕತತರದಿಕಾಂದ ತಕಪಪಡತತಕಪ್ತಿ ಗಕಾಂಡಸರ ಸಕಾಂಗಡ
ಗಕಾಂಡಸರತ ಅಯೊಮೋಗತ್ಯವಕದದದನತನ ಮಕಡತತಕಪ್ತಿ ತಮಮ ತಪಪ್ಪಿಗಸ ತಕಸ ಪತ್ರುತಿಫಲವನತನ
ತಮಮಲಲ್ಲ ಹಸಕೊಕಾಂದಿದರತ. 28 ಇದಲಲ್ಲದಸ ಅವರತ ತಮಮ ತಿಳಳವಳಿಕಸಯಿಕಾಂದ ದಸಮೋವರನತನ
ಸಮರಸತವದಕಸಸ ಮನಸಸ್ಸಿಲಲ್ಲದ ಕಕರಣ ದಸಮೋವರತ ಅವರನತನ ಮಕಡಬಕರದವವಗಳನತನ
ಮಕಡತ ವಕಾಂತಸ ಅನಷಟಭಕವಕಸಸ ಒಪಪ್ಪಿಸದನತ. 29  ಹಮೋಗಸ ಅವರತ ಸಕಲ
ಅನಮೋತಿಯಿಕಾಂದಲಕೊ ಜಕರತಸ ದತಮಕರಗರತನ ದತರಕಶಸ ದತಷಟತಸ ಇವವಗಳಿಕಾಂದಲಕೊ
ತತಕಾಂಬಿದವರಕಗಿ ಹಸಕೊಟಸಟಮೋಕಚತಪ್ಚ ಕಸಕೊಲಸ ವಿವಕದ ಮಮೋಸ ತತಕಾಂಬಿದವರಕೊ
ಅತಿಉಗತ್ರುತಸಯಿಕಾಂದ ತತಕಾಂಬಿದವರಕೊ ಪಸತಗತಟತಟವ ವರಕೊ

 ರಸಕೊಮೋಮಕಪವರದವರಗಸ 6:12  ಹಮೋಗಿರತವದರಕಾಂದ ಸಕಯತಕಸ ನಮಮ ದಸಮೋಹದ ಮಮೋಲಸ
ಪಕಪವನತನ ಆಳಗಸಕೊಡಸ ನಮೋವವ ಅದರ ದತರಕಶಸಗಳಿಗಸ ಒಳಪಡಬಸಮೋಡರ;

ರಸಕೊಮೋಮಕಪವರದವರಗಸ 7:7  ಹಕಗಕದರಸ ನಕವವ ಏನತ ಹಸಮೋಳಸಳಮೋಣ?  ನಕತ್ಯಯ
ಪತ್ರುಮಕಣವವ ಪಕಪವಮೋ?  ಹಕಗಸ ಎಕಾಂದಿಗಕೊ ಅಲಲ್ಲ;  ನಕತ್ಯಯಪತ್ರುಮಕಣದಿಕಾಂದಲಸಮೋ
ಹಸಕೊರತತ ಪಕಪವಸಕಾಂಬದತ ಏನಸಕೊಮೋ ನನಗಸ ಗಸಕೊತಿಪ್ತಿರಲಲಲ್ಲ.  ಯಕಕಕಾಂದರಸ--ನಮೋನತ
ಆಶಿಸಬಕರದತ ಎಕಾಂದತ ನಕತ್ಯಯಪತ್ರುಮಕಣವವ ಹಸಮೋಳ ದಿದದರಸ ದತರಕಶಸಯಕಾಂದರಸ ಏನಸಕೊಮೋ
ನನಗಸ ತಿಳಿಯತ ತಿಪ್ತಿರಲಲಲ್ಲ.
ರಸಕೊಮೋಮಕಪವರದವರಗಸ 13:9  ಹಸಮೋಗಕಾಂದರಸ ವತ್ಯಭಿಚಕರ ಮಕಡಬಕರದತ,  ನರಹತತ್ಯ
ಮಕಡಬಕರದತ,  ಕದಿಯಬಕರದತ,  ಸತಳಳಳ್ಳೆಸಕಕ್ಷಿ ಹಸಮೋಳ ಬಕರದತ,  ಆಶಿಸಬಕರದತ ಈ
ಮದಲಕದ ಎಲಕಲ್ಲ ಕಟಟಳಸಗಳಳ--ನನನ ನಸರಸಯವನನತನ ನನನಕಾಂತಸಯಮೋ ಪತ್ರುಮೋತಿಸಬಸಮೋಕತ
ಎಕಾಂಬ ಒಕಾಂದಸಮೋ ಮಕತಿನಲಲ್ಲ ಅಡಕವಕಗಿವಸ.



ರಸಕೊಮೋಮಕಪವರದವರಗಸ 13:14  ನಮೋವವ ದಸಮೋಹದ ಆಶಸಗಳನತನ ಪವರಸಕಸತವದಕಕಸಗಿ
ಚಿಕಾಂತಿಸದಸ ಕತರನಕದ ಯಮೋಸತ ಕತ್ರುಸಪ್ತಿನನತನ ಧರಸಕಸಕೊಳಿಳ್ಳೆರ.

1  ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 5:10,11  ಈ ಲಸಕೊಮೋಕದಲಲ್ಲರತವ ಜಕರರತ,  ಲಸಕೊಮೋಭಿಗಳಳ,  ಸತಲತ
ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವರತ,  ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧಕರತ ಇವರನತನ ಬಿಟತಟ ಬಿಡಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ನನನ
ತಕತಸಯರವಲಲ್ಲ;  ಹಕಗಸ ಬಿಡ ಬಸಮೋಕಕದರಸ ನಮೋವವ ಈ ಲಸಕೊಮೋಕವನಸನಮೋ ಬಿಟತಟ ಹಸಕೊಮೋಗ
ಬಸಮೋಕಕಗತವದತ. 11  ಆದರಸ ಸಹಸಕೊಮೋದರ ನಸನಸಕಸಕೊಕಾಂಡ ವನತ ಜಕರನಕದರಕೊ
ಲಸಕೊಮೋಭಿಯಕದರಕೊ ವಿಗತ್ರುಹಕ ರಕಧಕನಕದರಕೊ ಬಸಕಯತವವನಕದರಕೊ ಕತಡತಕ
ನಕದರಕೊ ಸತಲತಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವನಕದರಕೊ ಆಗಿದದ ಪಕ್ಷದಲಲ್ಲ ಅಕಾಂರವನ ಸಹವಕಸ
ಮಕಡಬಕರದತ, ಅಕಾಂರವನ ಸಕಾಂಗಡ ಊಟ ಮಕಡಲಕೊಬಕರದತ ಎಕಾಂದತ ನಕನತ ಈಗ
ಬರಸದಿದಸದಮೋನಸ.

1  ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 6:9,10  ಅನಮೋತಿವಕಾಂತರತ ದಸಮೋವರ ರಕಜತ್ಯಕಸಸ
ಬಕಧತ್ಯರಕಗತವದಿಲಲ್ಲವಸಕಾಂಬದತ ನಮಗಸ ತಿಳಿಯದಸಕೊಮೋ? ಮಮೋಸಹಸಕೊಮೋಗಬಸಮೋಡರ; ಜಕರರತ
ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧಕರತ ವತ್ಯಭಿಚಕರಗಳಳ ವಿಟರತ ಪವರತಷಗಕಮಿಗಳಳ 10  ಕಳಳ್ಳೆರತ
ಲಸಕೊಮೋಭಿಗಳಳ ಕತಡತಕರತ ಬಸಕಯತವವರತ ಸತಲತ ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವರತ ದಸಮೋವರ ರಕಜತ್ಯಕಸಸ
ಬಕಧತ್ಯರಕಗತವದಿಲಲ್ಲ.

1  ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 10:6  ಅವರತ ಕಸಟಟವಿಷಯಗಳನತನ ಆಶಿಸದಕಾಂತಸ ನಕವವ
ಆಶಿಸತವವರಕಗಬಕರದಸಕಾಂಬದಕಕಸಗಿ ಈ ಸಕಾಂಗತಿ ಗಳಳ ನಮಗಸ ನದಶರನಗಳಕಗಿವಸ.

1  ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 12:31  ಆದರಸ ಶಸತ್ರುಮೋಷಷ ವರಗಳನತನ ಆಸಕಪ್ತಿಯಿಕಾಂದ ಅಪಸಮೋಕ್ಷಿಸರ.

ಆದಕಗಕೊತ್ಯ ನಕನತ ನಮಗಸ ಉತತ್ಕೃಷಟವಕದ ಮಕಗರವನತನ ತಸಕೊಮೋರಸತತಸಪ್ತಿಮೋನಸ.
1 ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 14:39 ಆದಕಕರಣ ಸಹಸಕೊಮೋದರರಸಮೋ, ಪತ್ರುವಕದಿಸತವದನತನ ಆಶಿಸರ.

ಮತತಪ್ತಿ ಭಕಷಸಗಳನಕನಡತವದಕಸಸ ಅಡಡ್ಡಮಕಡ ಬಸಮೋಡರ.

2  ಕಸಕೊರಕಾಂರದವರಗಸ 9:5  ಹಮೋಗಿರಲಕಗಿ ನಮೋವವ ಕಸಕೊಡತತಸಪ್ತಿಮೋವಸಕಾಂದತ ಮದಲತ ಹಸಮೋಳಿದ
ಔದಕಯರ ದತ್ರುವತ್ಯವನತನ ಸದದ್ಧಿಪಡಸಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ಈ ಸಹಸಕೊಮೋದರರತ ಮತಕಾಂದಕಗಿ ನಮಮ



ಬಳಿಗಸ ಬಕಾಂದತ ಅವರನತನ ಪೊತ್ರುಮೋತಕಸ್ಸಿಹಸತವದತ ಅವಶತ್ಯವಸಕಾಂದತ ನನಗಸ ತಸಕೊಮೋಚಿತತ,
ಹಮೋಗಸ ಅದತ ಸಕಾಂಕಸಕೊಮೋಚದಿಕಾಂದ ಬಕರದಸ ಔದಕಯರವಕಗಿಯಮೋ ಸದದ್ಧಿವಕಗತವದತ.
ಗಲಕತತ್ಯದವರಗಸ 5:16-20  ನಕನತ ಹಸಮೋಳಳವದಸಮೋನಕಾಂದರಸ,  ಆತಮನನತನ ಅನತ ಸರಸ
ನಡಸದತಕಸಕೊಳಿಳ್ಳೆರ;  ಆಗ ನಮೋವವ ಶರಮೋರಭಕವದ ಅಭಿಲಕಷಸಯನತನ ಎಷತಟ ಮಕತತ್ರುಕಕೊಸ
ನಸರವಸಮೋರಸತ ವದಿಲಲ್ಲ. 17  ಶರಮೋರದಕಶಸಯತ ಆತಮನಗಸ ವಿರತದದ್ಧಿ ವಕಗಿದಸ.  ಆತಮನತ
ಶರಮೋರಕಸಸ ವಿರತದದ್ಧಿವಕಗಿದಕದನಸ.  ನಮೋವವ ಮಕಡಲಚಿಚಸತವದನತನ ಮಕಡದಕಾಂತಸ ಇವವ
ಒಕಾಂದ ಕಸಕೊಸಕಾಂದತ ವಿರಸಕೊಮೋಧವಕಗಿವಸ. 18  ಆದರಸ ನಮೋವವ ಆತಮನಕಾಂದ
ನಡಸಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವರಕದರಸ ನಕತ್ಯಯಪತ್ರುಮಕ ಣಕಸಸ ಅಧಿಮೋನರಲಲ್ಲ. 19  ಶರಮೋರದ
ಕತೃತತ್ಯಗಳಳ ಸಪ್ಪಿಷಟವಕಗಿ ತಸಕೊಮೋರಬಕಾಂದಿವಸ;  ಅವವ ಯಕವವಸಕಾಂದರಸ--ವತ್ಯಭಿಚಕರ ಜಕರತಸ
ಅಶತದದ್ಧಿತಸ ಬಕಾಂಡತತನ 20  ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧನಸ ಮಕಟ ಹಗಸತನ ಮತಭಸಮೋದ
ಹಸಕೊಟಸಟಮೋಕಚತಪ್ಚ ಸಟತಟ ಜಗಳ ಒಳಸಕಾಂಚತ ಭಿನಕನಭಿಪಕತ್ರುಯಗಳಳ
ಗಲಕತತ್ಯದವರಗಸ 5:24  ಕತ್ರುಸಪ್ತಿನವರತ ತಮಮ ಶರಮೋರವನತನ ಅದರ ಇಚಸಚ ದತರಕಶಸ
ಸಹತವಕಗಿ ಶಿಲತಬಸಗಸ ಹಕಕದಕದರಸ.
ಎಫಸಸದವರಗಸ 2:1-3  ಇದಲಲ್ಲದಸ ಅಪರಕಧಗಳ ಮತತಪ್ತಿ ಪಕಪಗಳ ದಸಸಸಯಿಕಾಂದ
ಸತಪ್ತಿವರಕಗಿದದ ನಮಮನತನ ಆತನತ ಬದತಕಸದನತ. 2  ನಮೋವವ ಪವವರದಲಲ್ಲ ಅಪರಕಧ
ಗಳನಕೊನ ಪಕಪಗಳನಕೊನ ಮಕಡತವವರಕಗಿದತದ ಇಹ ಲಸಕೊಮೋಕಕಚಕರಕಸಸ ಅನತಸಕರವಕಗಿ
ನಡಸದತಕಸಕೊಕಾಂಡರ;  ವಕಯತಮಕಾಂಡಲದಲಲ್ಲ ಅಧಿಕಕರ ನಡಸತವ ಅಧಿಪತಿಗಸ ಅಕಾಂದರಸ
ಅವಿಧಸಮೋಯತಸಯ ಮಕಸಳಲಲ್ಲ ಈಗ ಕಸಲಸ ನಡಸತವ ಆತಮನಗನತಸಕರವಕಗಿ
ನಡಸದತಕಸಕೊಕಾಂಡರ; 3  ನಕವಸಲಲ್ಲರಕೊ ಪವವರದಲಲ್ಲ ಶರಮೋರಭಕವದ ಆಶಸಗಳಿಗಸ
ಅಧಿಮೋನರಕಗಿ ಶರಮೋರಕಕೊಸ ಮನಸಸ್ಸಿಗಕೊ ಸಕಾಂಬಕಾಂಧಪಟಟ ಇಚಸಚಗಳನತನ ನಸರವಸಮೋರಸತತಕಪ್ತಿ
ನಡಸದತ ಮಿಕಕಸದವರಕಾಂತಸ ಸಸಭಕವ ಸದದ್ಧಿವಕಗಿ ದಸಮೋವರ ಕಸಕೊಮೋಪದ ಮಕಸಳಕಗಿದಸದವವ.
ಎಫಸಸದವರಗಸ 4:19  ಅವರತ ತಮಮ ದತಸಸ್ಥಿತಿಗಕಗಿ ಸಸಲಪ್ಪಿವವ ಚಿಕಾಂತಿಸದಸ ತಮಮನತನ
ಬಕಾಂಡತತನಕಸಸ ಒಪಪ್ಪಿಸಕಸಕೊಟತಟ ಎಲಕಲ್ಲ ವಿಧವಕದ ಅಶತದದ್ಧಿ ಕತೃತತ್ಯಗಳನತನ ಅತಕತ್ಯಶಸಯಿಕಾಂದ



ನಡಸತವವರಕಗಿದಕದರಸ.
ಎಫಸಸದವರಗಸ 4:22-27  ಯಮೋಸತವಿನಲಲ್ಲರತವ ಸತಸಕೊತ್ಯಮೋಪದಸಮೋಶವವ ಯಕವದಸಕಾಂದರಸ--
ನಮೋವವ ನಮ ಹಕಾಂದಿನ ನಡತಸಯನತನ ಅನತಸರಸದಸ ಪವವರಸಸಭಕವ ವನತನ ತಸಗಸದತ
ಹಕಕಬಿಡಬಸಮೋಕತ;  ಅದತ ಮಮೋಸಕರವಕದ ದತರಕಶಸಗಳಿಕಾಂದ ಕಸಟತಟ ಹಸಕೊಮೋಗತವಕಾಂರದತ.
23  ನಮೋವವ ನಮಮ ಮನಸಸ್ಸಿನಭಕವದಲಲ್ಲ ಹಸಕೊಸಬರಕಗಿ ನಕೊತನ ಸಸಭಕವವನತನ
ಧರಸಕಸಕೊಳಿಳ್ಳೆರ. 24 ಆ ಸಸಭಕವವವ ದಸಮೋವರ ಹಸಕೊಮೋಲಕಸಯ ಮಮೋರಸಗಸ ನಮೋತಿಯಲಲ್ಲಯಕೊ
ನಜವಕದ ಪರಶತದದ್ಧಿತಸಯಲಲ್ಲಯಕೊ ನಮಿರಸಲಪ್ಪಿಟಟದಸ. 25  ಆದ ಕಕರಣ
ಸತಳಕಳ್ಳೆಡತವದನತನ ಬಿಟತಟ ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನತ ತನನ ನಸರಸಯವನ ಸಕಾಂಗಡ ಸತತ್ಯವನಸನಮೋ
ಆಡಲ;  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ನಕವವ ಒಬಬರಗಸಕೊಬಬರತ ಅಕಾಂಗಗಳಕಗಿದಸದಮೋವಲಕಲ್ಲ. 26

ಕಸಕೊಮೋಪಮಕಡಬಸಮೋಕಕದರಕೊ ಪಕಪ ಮಕಡಬಸಮೋಡರ;  ಸಕೊಯರನತ ಮತಳಳಗತವದಕಸಕಾಂತ
ಮತಕಾಂಚಸ ನಮಮ ಸಟತಟ ತಿಮೋರಲ; 27 ಸಸಕತಕನನಗಸ ಅವಕಕಶ ಕಸಕೊಡಲಸಮೋಬಸಮೋಡರ.

ಎಫಸಸದವರಗಸ 5:3,5  ಆದರಸ ನಮಮಳಗಸ ಜಕರತಸವಕಗಲ ಯಕವ ಅಶತದದ್ಧಿತಸವಕಗಲ
ಇಲಲ್ಲವಸ ಲಸಕೊಮೋಭವಕಗಲ ಪರಶತದದ್ಧಿರಗಸ ತಕಸ ಹಕಗಸ ಇವವಗಳ ಹಸಸರನತನ ಒಕಾಂದತ
ಸಲವಕದರಕೊ ಎತಪ್ತಿಬಕರದತ. 5  ಯಕವ ಜಕರನಕಗಲ,  ಅಶತದದ್ಧಿನಕಗಲ,

ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧಕನಕಾಂತಿರತವ ಲಸಕೊಮೋಭಿಯಕಗಲ ಕತ್ರುಸಪ್ತಿನ ಮತತಪ್ತಿ ದಸಮೋವರ ರಕಜತ್ಯದಲಲ್ಲ
ಬಕಧತ್ಯನಕಗತವದಿಲಲ್ಲವಸಕಾಂದತ ನಮೋವವ ಬಲಲ್ಲರಲಲ್ಲವಸಮೋ.
ಕಸಕೊಲಸಕೊಸಸಸ್ಸಿಯವರಗಸ 3:5 ಆದದರಕಾಂದ ನಮಮಲಲ್ಲರತವ ಭಕೊಸಕಾಂಬಕಾಂಧವಕದ ಭಕವಗಳನತನ
ಅಕಾಂದರಸ ಜಕರತಸ ಬಕಾಂಡತತನ ಕಕಮಕಭಿ ಲಕಷಸ ದತರಕಶಸ ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧನಸಯಕಗಿರತವ
ಲಸಕೊಮೋಭ ಇವವಗಳನತನ ಸಕಯಿಸರ.

1  ಥಸಸಲಸಕೊನಮೋಕದವರಗಸ 2:5  ನಮಗಸ ತಿಳಿದಿ ರತವ ಪತ್ರುಕಕರ ನಕವವ ಎಕಾಂದಿಗಕೊ
ಮತಖಸತಪ್ತಿತಿಯನತನ ಮಕಡತವವರಕಗಿ ಕಕಣಬಕಾಂದಿಲಲ್ಲ.  ದತ್ರುವಕತ್ಯಶಸಯನತನ
ಮರಸಮಕಡತವದಕಕಸಗಿ ವಸಮೋಷವನತನ ಹಕಕಕಸಕೊಕಾಂಡವ ರಕಗಿಲಲ್ಲ; ಇದಕಸಸ ದಸಮೋವರಸಮೋ ಸಕಕ್ಷಿ.

1  ಥಸಸಲಸಕೊನಮೋಕದವರಗಸ 4:3-7  ದಸಮೋವರ ಚಿತಪ್ತಿವಸಮೋನಕಾಂದರಸ,  ನಮೋವವ



ಶತದದ್ಧಿರಕಗಿರಬಸಮೋಕಸಕಾಂಬದಸಮೋ;  ಆದದರಕಾಂದ ಹಕದರಕಸಸ ದಕೊರವಕಗಿರಬಸಮೋಕತ. 4  ನಮಮಲಲ್ಲ
ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನತ ಪವಿತತ್ರುತಸಯಿಕಾಂದಲಕೊ ರನತಸ ಯಿಕಾಂದಲಕೊ ತನನ ದಸಮೋಹವನತನ
ಕಕಪಕಡಕಸಕೊಳಳ್ಳೆಲತ ತಿಳಿಯಬಸಮೋಕತ. 5  ದಸಮೋವರನನರಯದ ಅನತ್ಯಜನಗಳಕಾಂತಸ
ಕಕಮಕಭಿಲಕಷಸಗಸ ಒಳಪಡಬಕರದತ. 6 ಈ ವಿಷಯದಲಲ್ಲ ಯಕರಕೊ ಅತಿಕತ್ರುಮಿಸ ತನನ
ಸಹಸಕೊಮೋದರನನತನ ವಕಾಂಚಿಸಬಕರದತ;  ನಕವವ ಮತಕಾಂಚಸ ತಿಳಿಸ ನಮಗಸ ಖಕಾಂಡತವಕಗಿ
ಹಸಮೋಳಿದ ಪತ್ರುಕಕರ ಇವಸಲಲ್ಲವವಗಳ ವಿಷಯದಲಲ್ಲ ಕತರನತ ಮತಯಿತ್ಯಗಸ ಮತಯಿತ್ಯ ತಿಮೋರಸತವ
ವನಕಗಿದಕದನಸ. 7 ದಸಮೋವರತ ನಮಮನತನ ಅಶತದದ್ಧಿತಸಗಸ ಕರಸಯದಸ ಶತದದ್ಧಿತಸಗಸ ಕರಸದನತ.

1  ತಿಮಥಸಯನಗಸ 3:3,8  ಅವನತ ಕತಡಯತವವನಕಗಿರಬಕರದತ.
ಹಸಕೊಡಸದಕಡತವವನಕಗಿರಬಕರದತ,  ದತ್ರುವಕತ್ಯಶಸಯತಳಳ್ಳೆವ ನಕಗಿರಬಕರದತ;  ಆದರಸ
ತಕಳಸಮಯತಳಳ್ಳೆವನಕೊ ಕತತಕರ ಮಕಡದವನಕೊ ದತರಕಶಸಯಿಲಲ್ಲದವನಕೊ ಆಗಿರಬಸಮೋಕತ. 8
ಅದಸಮೋ ರಮೋತಿಯಕಗಿ ಸಭಕಸಸಮೋವಕರತ ಗಸರವವವಳಳ್ಳೆ ವರಕಗಿರಬಸಮೋಕತ;  ಅವರತ ಎರಡತ
ನಕಲಗಸಯತಳಳ್ಳೆವರಕಗಿ ರಬಕರದತ.  ಹಸಚತಪ್ಚ ದಕತ್ರುಕಕರಸ ಕತಡಯತವವರಕೊ
ನಮೋಚಲಕಭವನತನ ಅಪಸಮೋಕ್ಷಿಸತವವರಕೊ ಆಗಿರದಸ

1  ತಿಮಥಸಯನಗಸ 6:9,10  ಆದರಸ ಐಶಸಯರವಕಾಂತರಕಗ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ಮನಸತಸ್ಸಿ
ಮಕಡತವವರತ ಶಸಶಮೋಧನಸಯಲಲ್ಲಯಕೊ ಉಲರನಲಲ್ಲಯಕೊ ಸಕಸಕಸಕೊಕಾಂಡತ ಅನಸಮೋಕ
ಬತದಿದ್ಧಿಹಮೋನತಸಯ ಮತತಪ್ತಿ ಹಕನಕರವಕದ ದತರಕಶಸಗಳಲಲ್ಲ ಬಿಮೋಳಳತಕಪ್ತಿರಸ.  ಇಕಾಂರ
ಆಶಸಗಳಳ ಮನತಷತ್ಯರನತನ ಸಕಾಂಹಕರ ನಕಶನಗಳಲಲ್ಲ ಮತಳಳಗಿಸತತಪ್ತಿವಸ. 10  ಹಣದ
ಪತ್ರುಮೋತಿಯತ ಸಕಲ ವಿಧವಕದ ಕಸಟಟತನಕಸಸ ಮಕೊಲವಕಗಿದಸ.  ಕಸಲವರತ ಅದಕಕಸಗಿ
ಆತತರಪಟತಟ ನಕಾಂಬಿಕಸಯಿಕಾಂದ ತಪಪ್ಪಿಹಸಕೊಮೋಗಿ ಅನಸಮೋಕ ದತದುಃಖಗಳಿಕಾಂದ ತಮಮನತನ ತಕವಸಮೋ
ತಿವಿಸ ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆತಕಪ್ತಿರಸ.

2  ತಿಮಥಸಯನಗಸ 2:22  ಯಸವನದ ಇಚಸಪ್ಚಗಳಿಕಾಂದ ಸಹ ಓಡಹಸಕೊಮೋಗತ;  ಶತದದ್ಧಿ
ಹತೃದಯವವಳಳ್ಳೆವರಕಗಿ ಕತರನನತನ ಬಸಮೋಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆ ವವರ ಸಕಾಂಗಡ ನಮೋತಿ ವಿಶಕಸಸ ಪತ್ರುಮೋತಿ
ಸಮಕಧಕನ ಇವವಗಳನತನ ಅನತಸರಸತ.



2  ತಿಮಥಸಯನಗಸ 3:2,6  ಮನತಷತ್ಯರತ ತಮಮನತನ ತಕವಸಮೋ ಪತ್ರುಮೋತಿಸ ಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವರಕೊ
ಲಸಕೊಮೋಭಿಗಳಳ ಬಡಕಯಿ ಕಸಕೊಚತಪ್ಚವ ವರಕೊ ಅಹಕಾಂಕಕರಗಳಳ ದಸಮೋವದಕೊಷಕರಕೊ ತಕಾಂದಸ
ತಕಯಿಗಳಿಗಸ ಅವಿಧಸಮೋಯರಕೊ ಉಪಕಕರನಸನಸದವರಕೊ ಅಶತದದ್ಧಿರಕೊಲ6  ಮನಸ ಗಳಲಲ್ಲ
ನತಸತಳಿ ಪಕಪಗಳಿಕಾಂದ ತತಕಾಂಬಿದವರಕೊ ನಕನಕ ವಿಧವಕದ ಇಚಸಚಗಳಿಕಾಂದ
ನಡಸಲಪ್ಪಿಟಟವರಕೊ ಆಗಿರತವ ಅವಿವಸಮೋಕಗಳಕದ ಸಸಮೋಯರನತನ ವಶಮಕಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆ
ವವರಕೊ ಇವರಸಕೊಳಗಸ ಸಸಮೋರದವರಸಮೋ.

2  ತಿಮಥಸಯನಗಸ 4:3  ಯಕಕಕಾಂದರಸ ಜನರತ ಸಸಸಸ್ಥಿಬಸಕೊಮೋಧನಸಯನತನ ಸಹಸ ಲಕರದ
ಕಕಲವವ ಬರತತಪ್ತಿದಸ;  ಅದರಲಲ್ಲ ಅವರತ ತಿಮೋಟಸಮೋ ಕವಿಯತಳಳ್ಳೆವರಕಗಿ ತಮಮ
ದತರಕಶಸಗಳಿಗಸ ಅನತಕಕೊಲ ವಕದ ಉಪದಸಮೋಶಕರನತನ ಇಟತಟಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವರತ.
ತಿಮೋತನಗಸ 2:12 ನಕವವ ಭಕಪ್ತಿಹಮೋನತಸಯನಕೊನ ಲಸಕೊಮೋಕದ ಆಶಸಗಳನಕೊನ ತಸಕೊರಸದತ ಈಗಿನ
ಲಸಕೊಮೋಕದಲಲ್ಲ ಸಸಸಸ್ಥಿಚಿತಪ್ತಿರಕಗಿಯಕೊ ನಮೋತಿವಕಾಂತರಕಗಿಯಕೊ ಭಕಪ್ತಿಯತಳಳ್ಳೆವರಕಗಿಯಕೊ
ಬದತಕ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ಅದತ (ಅ ಕತೃಪಸಯತ) ನಮಗಸ ಬಸಕೊಮೋಧಿಸತ ತಪ್ತಿದಸ.
ತಿಮೋತನಗಸ 3:3  ನಕವವ ಸಹ ಮದಲತ ಅವಿವಸಮೋಕಗಳಳ ಅವಿಧಸಮೋಯರಕೊ ಮಮೋಸಹಸಕೊಮೋದ
ವರಕೊ ನಕನಕ ವಿಧವಕದ ದತರಕಶಸಗಳಿಗಸ ಮತತಪ್ತಿ ಭಸಕೊಮೋಗಗಳಿಗಸ ದಕಸರಕೊ ಕಸಟಟತನ
ಹಸಕೊಟಸಟಮೋಕಚತಪ್ಚಗಳಲಲ್ಲ ಜಮೋವಿಸತವವರಕೊ ಅಸಹತ್ಯರಕೊ ಒಬಬರನಸಕೊನಬಬರತ ಹಗಸ
ಮಕಡತವವರಕೊ ಆಗಿದಸದವವ.
ಇಬಿತ್ರುಯರಗಸ 13:5 ನಮಮ ನಡತಸಯತ ದತ್ರುವಕತ್ಯಶಸ ಯಿಲಲ್ಲದಕದಗಿರಲ;  ನಮಗಿರತವವವಗಳಲಲ್ಲ
ತತೃಪಪ್ತಿರಕಗಿರತ್ರು;  ಯಕಕಕಾಂದರಸ--ನಕನತ ನನನನತನ ಎಕಾಂದಿಗಕೊ ಕಸಕಬಿಡತವದಿಲಲ್ಲ ಇಲಲ್ಲವಸ
ತಸಕೊರಸಯತವದಿಲಲ್ಲವಸಕಾಂದತ ಆತನತ ಹಸಮೋಳಿದಕದನಸ.
ಯಕಕಸಕೊಮೋಬನತ 1:14,15  ಆದರಸ ಪತ್ರುತಿಯೊಬಬನತ ತನನ ಸಸಕಾಂತ ದತರಕಶಸಯಿಕಾಂದ
ಎಳಸಯಲಪ್ಪಿಟತಟ ಮರತಳಳಗಸಕೊಕಾಂಡವನಕಗಿ ಶಸಶಮೋಧಿಸಲಪ್ಪಿಡತತಕಪ್ತಿನಸ. 15  ಆಮಮೋಲಸ
ದತರಕಶಸಯತ ಗಭರಧರಸ ಪಕಪವನತನ ಹಸರತತಪ್ತಿದಸ; ಪಕಪವವ ಸಕಾಂಪವಣರವಕದ ಮಮೋಲಸ
ಮರಣ ವನತನ ಹಡಸಯತತಪ್ತಿದಸ.



ಯಕಕಸಕೊಮೋಬನತ 4:1-5  ನಮಮಲಲ್ಲ ಯತದದ್ಧಿಗಳಳ ಕಕದಕಟಗಳಳ ಎಲಲ್ಲಕಾಂದ ಬರತತಪ್ತಿವಸ?
ನಮಮ ಇಕಾಂದಿತ್ರುಯ ಗಳಲಲ್ಲ ಹಸಕೊರಕಡತವ ಭಸಕೊಮೋಗಕಶಸಗಳಿಕಾಂದಲಸಮೋ ಅಲಲ್ಲವಸಮೋ. 2  ನಮೋವವ
ಆಶಿಸದರಕೊ ಹಸಕೊಕಾಂದದಸ ಇದಿದಮೋರ.  ನಮೋವವ ಕಸಕೊಲತಲ್ಲತಿಪ್ತಿಮೋರ,  ಹಸಕೊಕಾಂದಲತ ಅಪಸಮೋಕ್ಷಿಸತತಿಪ್ತಿಮೋರ,

ಆದರಸ ಪಡಸಯಲಕರರ.  ನಮೋವವ ಕಕದಕಡತತಿಪ್ತಿಮೋರ,  ಯತದದ್ಧಿ ಮಕಡತತಿಪ್ತಿಮೋರ.  ಆದಕಗಕೊತ್ಯ
ನಮೋವವ ಬಸಮೋಡಕಸಕೊಳಳ್ಳೆದ ಕಕರಣ ನಮಗಸಮೋನಕೊ ದಸಕೊರಸಯಲಲಲ್ಲ. 3  ನಮೋವವ ಬಸಮೋಡದರಕೊ
ಬಸಮೋಡದದನತನ ನಮಮ ಭಸಕೊಮೋಗಗಳಿಗಕಗಿ ಉಪಯೊಮೋಗಿಸ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ತಪಕಪ್ಪಿಗಿ
ಬಸಮೋಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವದರಕಾಂದ ನಮಗಸ ದಸಕೊರಸಯತವದಿಲಲ್ಲ. 4  ವತ್ಯಭಿಚಕರಗಳಸಮೋ,  ವತ್ಯಭಿಚಕರಣ
ಯರಸಮೋ,  ಇಹಲಸಕೊಮೋಕ ಸಸನಮೋಹವವ ದಸಮೋವವಸಕರವಸಕಾಂದತ ನಮಗಸ ತಿಳಿಯದಸಕೊಮೋ?  ಲಸಕೊಮೋಕಕಸಸ
ಸಸನಮೋಹತನಕಗಿರ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದಿರತವವನತ ದಸಮೋವರಗಸ ವಸಕರಯಕಗಿದಕದನಸ. 5  ಇದಲಲ್ಲದಸ--
ನಮಮಲಲ್ಲ ವಕಸವಕಗಿರತವ ಆತಮನತ ಅಭಿಮಕನತಕಪದಿಕಾಂದ ಹಕಾಂಬಲಸತತಕಪ್ತಿನಸಕಾಂಬ
ಬರಹವವ ವತ್ಯರರವಕಗಿ ಹಸಮೋಳಳತಪ್ತಿದಸ ಎಕಾಂದತ ನಮೋವವ ಭಕವಿಸತ ತಿಪ್ತಿಮೋರಸಕೊಮೋ?

1  ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 1:14  ನಮೋವವ ಮತಕಾಂಚಸ ಅಜಕನಗಳಕಗಿದಕದಗ ನಮಗಿದದ ದತರಕಶಸಗಳನತನ
ಅನತಸರಸ ನಡಸದಕಾಂತಸ ಇನತನ ನಡಸಯತವವರಕಗಿರದಸ

1  ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 2:11  ಅತಿ ಪತ್ರುಯರಸಮೋ,  ಪರದಸಮೋಶಸಸ್ಥಿರಕೊ ಪತ್ರುವಕಸಗಳಳ ಆಗಿರತವ ನಮೋವವ
ನಮಮ ಆತಮಕಸಸ ವಿರಸಕೊಮೋಧವಕಗಿ ಯತದದ್ಧಿಮಕಡತವ ಶಕರಮೋರಕ ದತರಕಶಸಗಳಿಗಸ
ದಕೊರವಕಗಿ ರಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ನಕನತ ನಮಮನತನ ಬಸಮೋಡಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆತಸಪ್ತಿಮೋನಸ.

1  ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 4:2-4  ಹಮೋಗಸ ಶರಮೋರದಲಲ್ಲ ಇನತನ ಉಳಿದಿರತವ ತನನ ಜಮೋವಿತಕಕಲದಲಲ್ಲ
ಮನತಷತ್ಯರ ದತರಕಶಸಗಳ ಪತ್ರುಕಕರ ಬದತಕದಸ ದಸಮೋವರ ಚಿತಪ್ತಿದ ಪತ್ರುಕಕರ ಬದತಕತವನತ. 3
ಬಕಾಂಡತತನ ದತರಕಶಸ ಕತಡಕತನ ದತಕಾಂದಸತನ ಮದತ್ಯಪಕನಗಸಕೊಮೋಷಷ ಅಸಹತ್ಯವಕದ
ವಿಗತ್ರುಹಕರಕಧನಸ ಗಳಳ ಇವವಗಳನತನ ನಡಸತವದರಲಲ್ಲಯಕೊ ಅನತ್ಯಜನರಗಸ
ಇಷಟವಕದದದನತನ ಮಕಡತವದರಲಲ್ಲಯಕೊ ನಮಮ ಜಮೋವಿತ ದಲಲ್ಲ ಕಳಸದತಹಸಕೊಮೋದ ಕಕಲವಸಮೋ
ಸಕಕತ. 4 ತಕವವ ಮಕಡತವ ಅಪರಮಿತವಕದ ಪಟಕಾಂಗತನದಲಲ್ಲ ನಮೋವವ ಅವರಸಕೊಕಾಂದಿಗಸ
ಸಸಮೋರದಸ ಇದದದದಕಸಸ ಅವರತ ಆಶಪ್ಚಯರ ಪಟತಟ ನಮಮನತನ ದಕೊಷಸತತಕಪ್ತಿರಸ.



2  ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 1:4  ನಮೋವವ ಲಸಕೊಮೋಕದಲಲ್ಲ ದತರಕಶಸಯಿಕಾಂದತಕಾಂಟಕದ ಕಸಟಟತನಕಸಸ
ತಪಪ್ಪಿಸಕಸಕೊಕಾಂಡತ ದಸಕವಸಸಭಕವದಲಲ್ಲ ಪಕಲನತನ ಹಸಕೊಕಾಂದತವವರಕಗಬಸಮೋಕಸಕಾಂದತ ಆತನತ
ಅತತ್ಯಕಾಂತ ಮಹತಸ ವವಳಳ್ಳೆ ಅಮಕೊಲತ್ಯವಕದ ವಕಗಕದನಗಳನತನ ನಮಗಸ ದಯ
ಪಕಲಸದಕದನಸ.

2 ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 2:3 ಅವರತ ದತ್ರುವಕತ್ಯಶಸಯತಳಳ್ಳೆವರಕಗಿ ಕಲಪ್ಪಿನಸಯ ಮಕತತ ಗಳನತನ ಹಸಮೋಳಳತಕಪ್ತಿ
ನಮಿಮಕಾಂದ ಲಕಭವನತನ ಸಕಾಂಪಕದಿಸ ಬಸಮೋಕಸಕಾಂದಿರತವರತ.  ಅಕಾಂರವರಗಸ ಬಹಳ
ಕಕಲದಿಕಾಂದಿದದ ತಿಮೋಪವರ ತಡವಕಗತವದಿಲಲ್ಲ.  ಅವರಗಕಗತವ ನಕಶನವವ
ತಕೊಕಡಸತವದಿಲಲ್ಲ.

2 ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 2:9-19 ಕತರನತ ನಮೋತಿವಕಾಂತರನತನ ಸಕಾಂಕಟದಸಕೊಳಗಿಕಾಂದ ತಪಪ್ಪಿಸತವ ದಕಕೊಸ
ಅನಮೋತಿವಕಾಂತರನತನ ಶಿಕ್ಷಿಸತವದಕಕಸಗಿ ನಕತ್ಯಯ ತಿಮೋಪರನ ದಿನದ ತನಕ ಇಡತವದಕಕೊಸ
ಬಲಲ್ಲವನಕಗಿ ದಕದನಸ. 10  ಆದರಸ ಮತಖತ್ಯವಕಗಿ ಬಕಾಂಡತ ತನದ ದತರಕಶಸಯಲಲ್ಲ
ಶರಮೋರಕನತಸಕರ ನಡಸದತ ಪತ್ರುಭತತಸವನತನ ತಿರಸಕಸರ ಮಕಡತವವರನತನ ಹಮೋಗಸ
ಶಿಕ್ಷಿಸತವನತ.  ಇವರತ ಯಕರಗಕೊ ಹಸದರದಸ ಸಸಸಮೋಚಕಚಪರರಕಗಿದಕದರಸ;
ದತರಹಕಾಂಕಕರದಿಕಾಂದ ಗಸರವವವಳಳ್ಳೆವರನತನ ದಕೊಷಸತತಕಪ್ತಿರಸ. 11  ದಕೊತರತ
ಬಲದಲಲ್ಲಯಕೊ ಮಹತಿಪ್ತಿನಲಲ್ಲಯಕೊ ಶಸತ್ರುಮೋಷಷರಕಗಿದದರಕೊ ಕತರನ ಮತಕಾಂದಸ
ಗಸರವವವಳಳ್ಳೆವರಗಸ ವಿರಸಕೊಮೋಧವಕಗಿ ನಕಾಂದಸಯನಕೊನ ದಕೊಷಣಸಯನಕೊನ ತರತ ವದಿಲಲ್ಲ. 12

ಆದರಸ ಹಡಯಲಪ್ಪಿಟತಟ ನಕಶವಕಗತವದಕಸಸ ಹತಟಟರತವ ವಿವಸಮೋಕ ಶಶನತ್ಯ
ಮತೃಗಗಳಕಾಂತಿರತವ ಈ ದತಮಕರಗಿರಗಳಳ ತಮಗಸ ತಿಳಿಯದವವಗಳ ವಿಷಯ ವಕಗಿ
ದಕೊಷಣಸ ಹಸಮೋಳಳವವರಕಗಿದಕದರಸ;  ಇವರತ ತಮಮ ಕಸಟಟತನದಿಕಾಂದ ಸಕಾಂಪವಣರ
ನಕಶವಕಗತವವರಕಗಿ 13  ತಮಮ ದತನಮೋರತಿಗಸ ಸರಯಕದ ದತಷಪ್ಪಿಲವನತನ
ಹಸಕೊಕಾಂದತವರತ.  ದತಕಾಂದತಗಕರಕಸಯಲಲ್ಲ ಹಗಲನತನ ಕಳಸಯತವದಸಮೋ
ಸತಖವಸಕಾಂದಸಣಸತತಕಪ್ತಿರಸ.  ಇವರತ ನಮಮ ಸಕಾಂಗಡ ಸಸಮೋರ ಔತಣ ಮಕಡತತಿಪ್ತಿರತವಕಗ
ವಕಾಂಚಕ ರಕಗಿದತದ ಕಳಕಾಂಕಕಕೊಸ ನಕಾಂದಸಗಕೊ ಕಕರಣರಕಗಿದಕದರಸ. 14  ಇವರತ



ಜಕರತಸದಿಕಾಂದ ತತಕಾಂಬಿದ ಮತತಪ್ತಿ ಪಕಪವನತನ ಬಿಡಲಸಕೊಲಲ್ಲದ ಕಣತಣ್ಣುಳಳ್ಳೆವರಕೊ ಚಪಲ
ಚಿತಪ್ತಿರನತನ ಮರತಳಳ ಗಸಕೊಳಿಸತವವರಕೊ ಲಸಕೊಮೋಭಗಳಲಲ್ಲ ತಸಮೋಗರಡಸ ಹಸಕೊಕಾಂದಿದ
ಹತೃದಯವವಳಳ್ಳೆವರಕೊ ಶಕಪದ ಮಕಸಳಳ ಆಗಿದಕದರಸ. 15  ಇವರತ ನಮೋಟಕದ
ಮಕಗರವನತನ ಬಿಟತಟ ಬಸಯೊಮೋರನ ಮಗನಕದ ಬಿಳಕಮನ ಮಕಗರವನತನ ಹಡದತ
ತಪಪ್ಪಿಹಸಕೊಮೋಗಿದಕದರಸ.  ಈ ಬಿಳಕಮನತ ಅನಮೋತಿಯಿಕಾಂದ ದಸಕೊರಕತವ ಸಕಾಂಬಳವನತನ
ಪತ್ರುಮೋತಿಸದನತ. 16 ಆದರಸ ಅವನ ದತಷಟತಸಕಸಸ ಖಕಾಂಡನಸಯಕಯಿತತ;  ಮಕೊಕ ಕತಸಪ್ತಿಯತ
ಮನತಷತ್ಯ ಸಸರದಿಕಾಂದ ಮಕತನಕಡ ಆ ಪತ್ರುವಕದಿಯ ಹತಚತಪ್ಚತನಕಸಸ ಅಡಡ್ಡ ಮಕಡತತ. 17

ಇವರತ ನಮೋರಲಲ್ಲದ ಭಕವಿಗಳಳ ಬಿರತಗಕಳಿಯಿಕಾಂದ ಬಡಸಕಸಕೊಕಾಂಡತ ಹಕರ ಹಸಕೊಮೋಗತವ
ಮಮೋರಗಳಳ ಆಗಿದಕದರಸ.  ಇಕಾಂರವರ ಪಕಲಗಸ ನರಕಾಂತರವಕದ ಕಕಗರತಪ್ತಿಲತ
ಇಟಟರತವದತ. 18  ತಪಕಪ್ಪಿದ ಮಕಗರದಲಲ್ಲ ಜಮೋವಿಸತವವರಕಾಂದ ಸಕಾಂಪವಣರವಕಗಿ
ತಪಪ್ಪಿಸಕಸಕೊಕಾಂಡವರ ಸಕಾಂಗಡ ಇವರತ ಹತರತಳಿಲಲ್ಲದ ದಸಕೊಡಡ್ಡ ದಸಕೊಡಡ್ಡ ಮಕತತಗಳನಕನಡ
ಶರಮೋರದ ದತರಕಶಸಗಳನತನ ಹತಟಟಸ ಹಸಚಕಪ್ಚದ ಬಕಾಂಡತತನದಿಕಾಂದ ಅವರನತನ
ಮರತಳಳಗಸಕೊಳಿಸತತಕಪ್ತಿರಸ. 19  ಇಕಾಂರವರತ ಸಕಸತಕಾಂತತ್ರುತ ಕಸಕೊಡತತಸಪ್ತಿಮೋವಸಕಾಂದತ ಅವರಗಸ
ವಕಗಕದನ ಮಕಡತತಕಪ್ತಿರಸ,  ಆದರಸ ತಕವಸಮೋ ಕಸಟಟತನದ ದಕಸತಸ ದಸಕೊಳಗಿದಕದರಸ.
ಯಕಕಕಾಂದರಸ ಒಬಬನತ ಯಕವದಕಸಸ ಸಸಕೊಮೋತತ ಹಸಕೊಮೋಗಿರತವನಸಕೊ?  ಅವನತ ಅದರ
ದಕಸತಸ ದಸಕೊಳಗಿರತವನಷಸಟ.

2  ಪಸಮೋತತ್ರುನತ 3:3  ಕಡಸಮೋ ದಿವಸಗಳಲಲ್ಲ ತಮಮ ದತರಕಶಸಗಳ ಪತ್ರುಕಕರ ನಡಸಯತವ
ಕತಚಸಕೊಮೋದತ್ಯಗಕರರತ ಬಕಾಂದತ--

1 ಯೊಮೋಹಕನನತ 2:15-17 ಲಸಕೊಮೋಕವನಕನಗಲ ಲಸಕೊಮೋಕದಲಲ್ಲರತವವವಗಳ ನಕನಗಲ 

ಪತ್ರುಮೋತಿಸಬಸಮೋಡರ. ಯಕವನಕದರಕೊ ಲಸಕೊಮೋಕ ವನತನ ಪತ್ರುಮೋತಿಸದರಸ ತಕಾಂದಸಯ ಪತ್ರುಮೋತಿಯತ 
ಅವನಲಲ್ಲಲಲ್ಲ. 16 ಲಸಕೊಮೋಕದಲಲ್ಲರತವವವಗಳಸಲಲ್ಲವವ ಅಕಾಂದರಸ ಶರಮೋರದಕಶಸ, ಕಣಣ್ಣುನಕಶಸ, 
ಜಮೋವನದ ಗವರ ಇವವ ತಕಾಂದಸಗಸ ಸಕಾಂಬಕಾಂಧ ಪಟಟವವಗಳಲಲ್ಲ, ಲಸಕೊಮೋಕಕಸಸ 
ಸಕಾಂಬಕಾಂಧಪಟಟವವಗಳಕಗಿವಸ. 17 ಲಸಕೊಮೋಕವವ ಅದರ ಆಶಸಯಕೊ ಗತಿಸಹಸಕೊಮೋಗತತಪ್ತಿವಸ, 



ಆದರಸ ದಸಮೋವರ ಚಿತಪ್ತಿವನತನ ನಸರವಸಮೋರಸತವವನತ ಎಕಾಂದಸಕಾಂದಿಗಕೊ ಇರತವನತ.
ಯಕೊದನತ 1:11  ಅವರತ ಕಕಯಿನನ ಮಕಗರ ಹಡದವರಕೊ ಪತ್ರುತಿಮೋಕಕರ
ಹಸಕೊಕಾಂದತವದಕಕಸಗಿ ಬಿಳಕಮನ ದಸಕೊಮೋಷವನತನ ಮಕಡತವದಕಸಸ ದತರಕಶಸ ಯಿಕಾಂದ
ಓಡತವವರಕೊ ಕಸಕೊಮೋರಹನಕಾಂತಸ ಎದತರತ ಮಕತನಕಡ ನಕಶವಕಗತವವರಕೊ ಆಗಿರತವ
ಅವರಗಸ ಅಯೊತ್ಯಮೋ!
ಯಕೊದನತ 1:15-19  ಎಲಲ್ಲರಗಸ ನಕತ್ಯಯ ತಿಮೋರಸತವದಕಕೊಸ ಅವರಲಲ್ಲ ಭಕಪ್ತಿಹಮೋನರಸಲಲ್ಲರತ
ಮಕಡದ ಭಕಪ್ತಿಯಿಲಲ್ಲದ ಅವರ ಎಲಕಲ್ಲ ಕತೃತತ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಕಗಿ ಮತತಪ್ತಿ ಭಕಪ್ತಿಯಿಲಲ್ಲದ
ಪಕಪಷಷರತ ತನಗಸ ವಿರಸಕೊಮೋಧವಕಗಿ ಆಡದ ಎಲಕಲ್ಲ ಕಠಿಣವಕದ ಮಕತತಗಳ
ವಿಷಯವಕಗಿ ಅವರಗಸ ಮನದಟತಟ ಮಕಡತವದಕಕೊಸ ಬಕಾಂದನತ ಎಕಾಂಬ ದಕಗಿ
ಪತ್ರುವಕದಿಸದನತ. 16  ಇವರತ ಗತಣತಗತಟತಟ ವವರಕೊ ದಕೊರತವವರಕೊ ತಮಮ
ದತರಕಶಸಗಳನನನತಸರಸ ನಡಸಯತವವರಕೊ ಆಗಿದಕದರಸ.  ಇವರ ಬಕಯಿಯತ ದಸಕೊಡಡ್ಡ
ದಸಕೊಡಡ್ಡ ಮಕತತಗಳನತನ ಆಡತತಪ್ತಿದಸ.  ಇವರತ ಸಸಪತ್ರುಯೊಮೋಜನಕಕಸಗಿ ಮತಖಸತಪ್ತಿತಿ
ಮಕಡತತಕಪ್ತಿರಸ. 17  ಪತ್ರುಯರಸಮೋ,  ನಮೋವಕದರಸಕೊಮೋ ನಮಮ ಕತರನಕದ ಯಮೋಸತ ಕತ್ರುಸಪ್ತಿನ
ಅಪೊಸಪ್ತಿಲರತ ಮದಲತ ಹಸಮೋಳಿದ ಮಕತತಗಳನತನ ಜಕಪಕಮಕಡಕಸಕೊಳಿಳ್ಳೆರ. 18  ಭಕಪ್ತಿಗಸ
ವಿರತದದ್ಧಿವಕದ ತಮಮ ಆಶಸಗಳನತನ ಅನತಸರಸ ನಡಸಯತವ ಕತಚಸಕೊಮೋದತ್ಯಗಕರರತ
ಅಕಾಂತತ್ಯಕಕಲದಲಲ್ಲ ಇರತವರಸಕಾಂದತ ಅವರತ ನಮಗಸ ಹಸಮೋಳಿದರತ. 19  ಇವರತ ತಮಮನತನ
ತಕವವ ಪತ್ರುತಸತ್ಯಮೋಕಸಕಸಕೊಳಳಳ್ಳೆವವರಕೊ ಪಕತ್ರುಕತೃತಮನತಷತ್ಯರಕೊ ಆತಮವಿಲಲ್ಲದವರಕೊ
ಆಗಿದಕದರಸ.
ಪತ್ರುಕಟನಸ 18:14 ನನನ ಜಮೋವವವ ಅಪಸಮೋಕ್ಷಿಸದ ಹಣತಣ್ಣು ಗಳಳ ನನನನತನ ಬಿಟತಟ ಹಸಕೊಮೋದವವ; 
ಸಸಕೊಗಸಕಗಿಯಕೊ ಶಸಶಮೋಭಕಯಮಕನವಕಗಿಯಕೊ ಇರತವವವಗಳಸಲಲ್ಲವವ ನನನನತನ ಬಿಟತಟ 
ಹಸಕೊಮೋದವವ. ಅವವ ಇನತನ ಮಮೋಲಸ ನನಗಸ ಸಕತಸವದಸಮೋ ಇಲಲ್ಲ.
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