
Kannada - ಆತತ ಸಸಸ್ಕ್ರಿಪಪ್ಚರರ - Soul Scriptures

ಮತತತ್ತಾಯನನು 11:28-30 ಕಷಷ್ಟಪಡನುವವರರರೇ ಮತನುತ್ತಾ ಭತರಹರಹೊತತ್ತಾವರರರೇ, ನರೇವರಲಲ್ಲರಹೊ 
ನನನ್ನ ಬಳಿಗರ ಬನನ್ನರ, ನತನನು ನಮಗರ ವಿಶತಶಶ್ರಾಂತಿಯನನುನ್ನ ಕರಹೊಡನುವರನನು. 29 ನನನ್ನ 
ನರಹೊಗವನನುನ್ನ ನಮತ ಮರೇಲರ ತರಗರದನುಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು ನನನ್ನಶ್ರಾಂದ ಕಲಿತನು ಕರಹೊಳಿಳ್ಳಿರ; ಯತಕಶ್ರಾಂದರರ
ನತನನು ಸತತಿತ್ವಿಕನಹೊ ದರೇನ ಮನಸನುಸ್ಸುಳಳ್ಳಿವನಹೊ ಆಗಿರನುವದರಶ್ರಾಂದ ನರೇವವು ನಮತ 
ಆತತಗಳಿಗರ ವಿಶತಶಶ್ರಾಂತಿಯನನುನ್ನ ಕಶ್ರಾಂಡನುಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿವಿರ. 30 ಯತಕಶ್ರಾಂದರರ ನನನ್ನ ನರಹೊಗವವು 
ಮಮೃದನುವತದದಹೊದ್ದೂ ನನನ್ನ ಹರಹೊರರಯನು ಹಗನುರವತದದಹೊದ್ದೂ ಆಗಿದರ ಎಶ್ರಾಂದನು ಹರರೇಳಿದನನು.

ಆದಕತಶ್ರಾಂಡ 2:7 ಕತರನತದ ದರರೇವರನು ಭಹೊಮಿಯ ಮಣಣ್ಣಿನಶ್ರಾಂದ ಮನನುಷಷ್ಯನನನುನ್ನ ರಹೊಪಿಸ 
ಅವನ ಮಹೊಗಿನಲಿಲ್ಲ ಜರೇವಶತತ್ವಿಸ ವನನುನ್ನ ಊದದನನು; ಆಗ ಮನನುಷಷ್ಯನನು ಜರೇವತತತ 
ನತದನನು.

ಆದಕತಶ್ರಾಂಡ 34:2,3,8 ದರರೇಶದ ಪಶಭನುವತಗಿದದ್ದೂ ಹಿವಿತ್ವಿಯನತದ ಹಮರೇರನ ಮಗನತದ 
ಶರಕರಮನನು ಆಕರಯನನುನ್ನ ನರಹೊರೇಡಿ ತರಗರದನುಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು ಹರಹೊರೇಗಿ ಕಹೊಡಿ ಅಶನುದದ್ಧ 
ಮತಡಿದನನು. 3 ಅವನ ಮನಸನುಸ್ಸು ಯತಕರಹೊರೇಬನ ಮಗಳತದ ದರೇನಳನನುನ್ನ 
ಅಶ್ರಾಂಟಿಕರಹೊಶ್ರಾಂಡಿತನುತ್ತಾ. ಅವನನು ಆ ಹನುಡನುಗಿಯನನುನ್ನ ಪಿಶರೇತಿಮತಡಿ ಆಕರಯಶ್ರಾಂದಗರ ದಯೆ 
ಯಶ್ರಾಂದ ಮತತನತಡಿದನನು. 8 ಹಮರೇರನನು ಅವರಗರ--ನನನ್ನ ಮಗನತದ ಶರಕರಮನ 
ಮನಸನುಸ್ಸು ನಮತ ಮಗಳಿಗತಗಿ ಆಶಿಸನುತತ್ತಾದರ. ಆಕರಯನನುನ್ನ ಅವನಗರ ಹರಶ್ರಾಂಡತಿಯತಗಿ 
ಕರಹೊಡಿರ ಎಶ್ರಾಂದನು ನಮತನನುನ್ನ ಕರರೇಳಿಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿತರತ್ತಾರೇನರ;

ಅರಣಷ್ಯಕತಶ್ರಾಂಡ 21:4 ಅವರನು ಹರಹೊರೇರ  ಎಶ್ರಾಂಬ ಬರಟಷ್ಟದಶ್ರಾಂದ ಹರಹೊರಟನು ಎದರಹೊರೇಮಷ್ಯರ 
ದರರೇಶವನನುನ್ನ ಸನುತಿತ್ತಾಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು ಹರಹೊರೇಗನುವ ದಕರಸ ಕರಶ್ರಾಂಪವುಸಮನುದಶದ ಮತಗರವತಗಿ 
ಪಶಯತಣ ಮತಡಿದರನು. ಆದರರ ಜನರನು ಮತಗರದ ಆಯತಸ ದಶ್ರಾಂದ ಬಹಳವತಗಿ 



ಕನುಶ್ರಾಂದಹರಹೊರೇದರನು,
ಧಮರೇರಪದರರೇಶಕತಶ್ರಾಂಡ 4:29 ಅಲಿಲ್ಲಶ್ರಾಂದ ನನನ್ನ ದರರೇವರತದ ಕತರನನನುನ್ನ ಹನುಡನುಕಿದರರ 

ಆತನನನುನ್ನ ನನನ್ನ ಪಪೂಣರಹಮೃದಯದಶ್ರಾಂದಲಹೊ ನನನ್ನ ಪಪೂಣರಪತಶಣದಶ್ರಾಂದಲಹೊ 
ಹನುಡನುಕಿದರರ, ಆತ ನನನುನ್ನ ಕಶ್ರಾಂಡನುಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿವಿ.

ನತಷ್ಯಯಸತಸ್ಥಾಪಕರನು 16:16 ಅವಳಳ ಅವನನನುನ್ನ ದನದನವಪೂ ತನನ್ನ ಮತತನುಗಳಿಶ್ರಾಂದ 
ಪಿರೇಡಿಸ ತರಹೊಶ್ರಾಂದರರಪಡಿಸದದ್ದೂರಶ್ರಾಂದ ಅವನ ಪತಶಣವವು ಸತಯನು ವಷನುಷ್ಟ ವಷ್ಯಸನಪಟಿಷ್ಟತನು.

1 ಸಮನುವರರೇಲನನು 18:1 ದತವಿರೇದನನು ಸಸೌಲನ ಸಶ್ರಾಂಗಡ ಮತತನತಡಿ ತಿರೇರಸದತಗ 
ಯರೇನತತತನನ ಪತಶಣವವು ದತವಿರೇದನ ಪತಶಣದ ಸಶ್ರಾಂಗಡ ಒಶ್ರಾಂದತಯತನು. 
ಯರೇನತತತನನನು ಅವನನನುನ್ನ ತನನ್ನ ಪತಶಣದ ಹತಗರಯೆರೇ ಪಿಶರೇತಿಮತಡಿದನನು.

1 ಅರಸನುಗಳಳ 1:29 ನನನ್ನ ಮಗನತದ ಸರಹೊಲರಹೊಮರೇನನನು ನನನ್ನ ತರನುವತಯ 
ಆಳಳವನರಶ್ರಾಂದಹೊ

2 ಅರಸನುಗಳಳ 4:27 ಅವಳಳ--ಕರರೇಮವವು ಅಶ್ರಾಂದಳಳ. ಅವಳಳ ಬರಟಷ್ಟದ ಮರೇಲಿದದ್ದೂ, ದರರೇವರ
ಮನನು ಷಷ್ಯನ ಬಳಿಗರ ಬಶ್ರಾಂದನು ಅವನ ಪತದಗಳನನುನ್ನ ಹಿಡಿದಳಳ. ಆದರರ ಅವಳನನುನ್ನ 
ತಳಳ್ಳಿಲನು ಗರರೇಹಜಯನು ಹತಿತ್ತಾರ ಬಶ್ರಾಂದ ದರಶ್ರಾಂದ ದರರೇವರ ಮನನುಷಷ್ಯನನು--ಅವಳನನುನ್ನ ಬಿಡನು;
ಅವಳ ಹಮೃದಯದಲಿಲ್ಲ ದನುದುಃಖವಿದರ; ಕತರನನು ಅದನನುನ್ನ ನನಗರ ತಿಳಿಸದರ 
ಮರರಮತಡಿದತದ್ದೂನರ ಅಶ್ರಾಂದನನು.

ಯರೇಬನನು 7:11 ಆದದರಶ್ರಾಂದ ನತನನು ನನನ್ನ ಬತಯಯನನುನ್ನ ಮನುಚನುಪ್ಚ ವದಲಲ್ಲ; ನತನನು 
ಆತತ ವರರೇದನರಯಶ್ರಾಂದ ಮತತನತಡನು ವರನನು; ನನನ್ನ ಮನರಹೊರೇವಷ್ಯಥರಯಲಿಲ್ಲ ನತನನು 
ಗನುಣನುಗನುಟನುಷ್ಟ ವರನನು.

ಯರೇಬನನು 14:22 ಆದರರ ಅವನ ಮರೇಲಿರನುವ ಮತಶ್ರಾಂಸವವು ನರಹೊರೇಯನುವದನು; 
ಅವನಲಿಲ್ಲರನುವ ಅವನ ಆತತವವು ದನುದುಃಖಪಡನುವದನು.



ಯರೇಬನನು 19:2 ಎಷಷ್ಟರ ವರರಗರ ನನನ್ನ ಪತಶಣ ವನನುನ್ನ ನರಹೊರೇಯಸ, ನನನ್ನನನುನ್ನ 
ಮತತನುಗಳಿಶ್ರಾಂದ ಜಜನುಜ್ಜುವಿರ?

ಯರೇಬನನು 27:2 ನನನ್ನ ನತಷ್ಯಯವನನುನ್ನ ತರಹೊಲಗಿಸದ ದರರೇವರ ಜರೇವದರಹೊಶ್ರಾಂದಗರ ನನನ್ನ 
ಜರೇವವನನುನ್ನ ಕಹಿಮತಡಿದ ಸವರಶಕತ್ತಾನ ಜರೇವದರಹೊಶ್ರಾಂದಗರ

ಯರೇಬನನು 30:25 ಕಷಷ್ಟದಲಿಲ್ಲ ಇದದ್ದೂವನಗರಹೊರೇಸಸರ ನತನನು ಅತರತ್ತಾನಲಲ್ಲವರೇ? ದರದಶನ 
ಗರಹೊರೇಸಸರ ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ದನುದುಃಖಪಡಲಿಲಲ್ಲವರೇ?

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 6:3,4 ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ಸಹ ಬಹಳವತಗಿ ತಲಲ್ಲಣಸನುತತ್ತಾದರ; ಆದರರ ಓ 
ಕತರನರರೇ, ಇದನು ಎಲಿಲ್ಲಯ ವರರಗರ? 4 ಓ ಕತರನರರೇ, ಹಿಶ್ರಾಂತಿರನುಗಿ ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ 
ತಪಿಪ್ಪಿಸಬಿಡನು. ಹತ! ನನನ್ನ ಕರನುಣರಯ ನಮಿತತ್ತಾ ನನನ್ನನನುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 7:1,2 ನನನ್ನ ದರರೇವರತದ ಓ ಕತರನರರೇ, ನನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿಷ್ಟದರದ್ದೂರೇನರ. 
ನನನ್ನನನುನ್ನ ಹಿಶ್ರಾಂಸಸನುವ ವರಶ್ರಾಂದ ತಪಿಪ್ಪಿಸ ಕತಪತಡನು; 2 ಇಲಲ್ಲವತದರರ ಅವನನು ನನನ್ನ 
ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಸಶ್ರಾಂಹದಶ್ರಾಂತರ ಹರದನು ತನುಶ್ರಾಂಡನು ತನುಶ್ರಾಂಡನು ಮತಡನುವನನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 17:13  ಓ ಕತರನರರೇ, ಎದನುದ್ದೂ ಅವನನನುನ್ನ ನರತಶರಗರಹೊಳಿಸ ಕರಡವಿಬಿಡನು. 
ದನುಷಷ್ಟರ ಕರಕೈಯಳಗಿಶ್ರಾಂದ ನನನ್ನ ಕತಿತ್ತಾಯ ಮಹೊಲಕ ನನನ್ನನನುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 23:3 ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಪವುನಜರೇರವಿಸ ಮತಡನುತತತ್ತಾನರ. ನರೇತಿಯ 
ದತರಗಳಲಿಲ್ಲ ತನನ್ನ ಹರಸರನ ನಮಿತತ್ತಾ ನನನ್ನನನುನ್ನ ನಡಿಸನುತತತ್ತಾನರ.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 25:20 ಹತ, ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಕತಪತಡಿ ನನನ್ನನನುನ್ನ ಬಿಡಿಸನು; ನತನನು 
ಆಶತಭಶ್ರಾಂಗಪಡದಶ್ರಾಂತರ ಮತಡನು; ನತನನು ನನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಭರವಸ ವಿಟಿಷ್ಟದರದ್ದೂರೇನರ.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 33:19 ಇದರಶ್ರಾಂದ ಅವರ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಮರಣದಶ್ರಾಂದ ಬಿಡಿಸ ಬರಗತಲ 
ದಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಜರೇವವನನುನ್ನ ಕತಪತಡನುತತತ್ತಾನರ.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 34:22 ಕತರನನು ತನನ್ನ ಸರರೇವಕರ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ವಿಮರೇಚಿಸನುತತತ್ತಾನರ; 



ಆತನಲಿಲ್ಲ ಭರವಸವಿಡನುವವರನು ಹತಳತಗನುವದಲಲ್ಲ.
ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 35:12,13 ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಕರಡಿಸನುವದಕರಸ ಮರೇಲಿಗರ ಬದಲತಗಿ 

ಕರರೇಡನನುನ್ನ ನನಗರ ಮತಡಿದರನು. 13 ನತನತ ದರರಹೊರೇ ಅವರನು ಅಸತ್ವಿಸಸ್ಥಾವತದತಗ, 
ಗರಹೊರೇಣರೇ ತಟನುಷ್ಟ ಹರಹೊದನುದ್ದೂಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಉಪವತಸದಶ್ರಾಂದ ಕನುಶ್ರಾಂದಸದರನನು;
ನನನ್ನ ಪತಶರರನರಯನು ನನನ್ನ ಎದರಗರ ತಿರನುಗಿತನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 41:4 ಕತರನರರೇ, ನನಗರ ಕರನುಣರ ತರಹೊರೇರಸ ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ 
ಸತ್ವಿಸಸ್ಥಾಮತಡನು; ನನಗರ ವಿರರಹೊರೇಧವತಗಿ ಪತಪಮತಡಿದರ ನರಶ್ರಾಂದನು ನತನನು ಹರರೇಳಿದರನನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 42:5,11 ನನನ್ನ ಪತಶಣವರರೇ,ನರೇನನು ಕನುಗಿಗ್ಗಿಹರಹೊರೇಗಿರನುವದರರೇನನು? ನನನ್ನಲಿಲ್ಲ 
ನರೇನನು ಯತಕರ ವತಷ್ಯಕನುಲಪಡನುತಿತ್ತಾರೇ? ದರರೇವರನನುನ್ನ ನರರೇಕ್ಷಿಸನು; ನತನನು ಆತನ 
ಸಹತಯಕತಸಗಿ ಆತನನನುನ್ನ ಇನಹೊನ್ನ ಕರಹೊಶ್ರಾಂಡತಡನುವರನನು. 11 ನನನ್ನ ಪತಶಣವರರೇ, 
ಕನುಗಿಗ್ಗಿಹರಹೊರೇಗಿರನುವದರರೇನನು? ಯತಕರ ನನನ್ನಲಿಲ್ಲ ವತಷ್ಯಕನುಲಪಡನುತಿತ್ತಾರೇ? ದರರೇವರನನುನ್ನ ನರರೇಕ್ಷಿಸನು.
ನನನ್ನ ಮನುಖದ ಲಕ್ಷಣವಪೂ ನನನ್ನ ದರರೇವರಹೊ ಆಗಿರನುವತತನನನುನ್ನ ನತನನು ಇನಹೊನ್ನ 
ಕರಹೊಶ್ರಾಂಡತಡನುವರನನು. (ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 42:6,11; 43:5)

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 56:13 ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಮರಣದಶ್ರಾಂದ ಬಿಡಿಸದದ್ದೂರೇ, ಹತಗರ ನತನನು 
ಜರೇವಿತರ ಬರಳಕಿನಲಿಲ್ಲ ದರರೇವರ ಮನುಶ್ರಾಂದರ ನಡರಯನುವ ನನನ್ನ ಪತದಗಳನನುನ್ನ ಬಿರೇಳದಶ್ರಾಂತರ 
ನರೇನನು ತಪಿಪ್ಪಿಸನುವದಲಲ್ಲವರೇ?

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 69:10 ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ಉಪವತಸದಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಪ್ಪಿಟನುಷ್ಟ ಅತತತ್ತಾಗ ಅದನು 
ನನಗರ ನಶ್ರಾಂದರ ಆಯತನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 69:18 ಸವಿತಪವತಗಿದನುದ್ದೂ ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸನು ನನನ್ನನನುನ್ನ ನನನ್ನ 
ಶತನುಶಗಳ ನಮಿತತ್ತಾ ವತಗಿ ವಿಮರೇಚಿಸನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 86:13 ನನನ್ನ ಕರನುಣರಯನು ನನನ್ನ ಮರೇಲರ ದರಹೊಡಡ್ಡದತಗಿದರ; ಪತತತಳ 



ದರಹೊಳಗಿಶ್ರಾಂದ ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಬಿಡಿಸದದ್ದೂರೇ.
ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 97:10 ಕತರನನನುನ್ನ ಪಿಶರೇತಿಮತಡನುವವರನು ಕರಟಷ್ಟದದ್ದೂನನುನ್ನ ಹಗರ ಮತಡನುವರನು;

ಆತನನು ತನನ್ನ ಪರಶನುದದ್ಧರ ಪತಶಣ ಗಳನನುನ್ನ ಕತಪತಡಿ ದನುಷಷ್ಟರ ಕರಕೈಯಳಗಿಶ್ರಾಂದ 
ಅವರನನುನ್ನ ಬಿಡಿಸನುವನನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 107:9 ದತಹಪಟಷ್ಟ ಪತಶಣ ವನನುನ್ನ ತಮೃಪಿತ್ತಾಪಡಿಸ ಹಸದ ಪತಶಣವನನುನ್ನ 
ಒಳರಳ್ಳಿರೇದರಶ್ರಾಂದ ತನುಶ್ರಾಂಬಿಸದತದ್ದೂನರ.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 116:4 ಆಗ ನತನನು ಅಯಷ್ಯರೇ, ಕತರನರರೇ, ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ತಪಿಪ್ಪಿಸನು 
ಎಶ್ರಾಂದನು ಕತರನ ಹರಸರನಲಿಲ್ಲ ಬರರೇಡಿದರನನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 116:8  ನರೇನನು ನನನ್ನ ಪತಶಣ ವನನುನ್ನ ಮರಣಕಹೊಸ ಕಣನುಣ್ಣಿಗಳನನುನ್ನ 
ಕಣಣ್ಣಿರೇರಗಹೊ ನನನ್ನ ಪತದಗಳಳ ಬಿರೇಳದಶ್ರಾಂತರಯಹೊ ತಪಿಪ್ಪಿಸದದ್ದೂರೇ.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 119:28 ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ಭತರದಶ್ರಾಂದ ಕರಗಿಹರಹೊರೇಗನುತತ್ತಾದರ; ನನನ್ನ ವತಕಷ್ಯದ
ಪಶಕತರ ನನನ್ನನನುನ್ನ ಸಸ್ಥಾರಮತಡನು;

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 120:2 ಓ ಕತರನರರೇ, ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಸನುಳಳಳ್ಳಿ ತನುಟಿಯಶ್ರಾಂದಲಹೊ 
ಮರೇಸದ ನತಲಿಗರಯಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಬಿಡಿಸನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 121:7 ಕತರನನು ಎಲತಲ್ಲ ಕರರೇಡಿನಶ್ರಾಂದ ನನನ್ನನಹೊ ನನನ್ನ ಪತಶಣವನಹೊನ್ನ 
ಕತಪತಡನುವನನು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 124:7 ನಮತ ಪತಶಣವವು ಪಕ್ಷಿಯ ಹತಗರ ಬರರೇಟರಗತರರ ಉಲಿರನಶ್ರಾಂದ 
ತಪಿಪ್ಪಿಸಕರಹೊಶ್ರಾಂಡಿತನು; ಬಲರಯನು ಹರಯತನು; ನತವವು ತಪಿಪ್ಪಿಸಕರಹೊಶ್ರಾಂಡರವವು.

ಕಿರೇತರನರಗಳಳ 138:3 ನತನನು ಕಹೊಗಿಕರಹೊಶ್ರಾಂಡ ದವಸದಲಿಲ್ಲ ನರೇನನು ನನಗರ ಉತತ್ತಾರ ಕರಹೊಟರಷ್ಟ;
ನನನ್ನ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಬಲಪಡಿಸದದ್ದೂರೇ; ನನನ್ನ ಪತಶಣಕರಸ ಬಲವನನುನ್ನ ಕರಹೊಟನುಷ್ಟ ನನನ್ನನನುನ್ನ 
ಬಲಪಡಿಸದದ್ದೂರೇ.



ಙಙ್ಞಾನರಹೊರೇಕಿತ್ತಾಗಳಳ 6:32 ಒಬಬ್ಬ ಸಸರೇಯಶ್ರಾಂದಗರ ವಷ್ಯಭಿಚತರ ಮತಡನುವವನನು 
ವಿವರರೇಕವಿಲಲ್ಲದವನತಗಿದತದ್ದೂನರ. ಅದನನುನ್ನ ಮತಡನುವವನನು ತನನ್ನ ಪತಶಣವನರನ್ನರೇ 
ನತಶಪಡಿಸಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿವನನು.

ಙಙ್ಞಾನರಹೊರೇಕಿತ್ತಾಗಳಳ 22:25  ಹತಗರ ಮತಡಿ ದರರ ನರೇನನು ಅವನ ನಡತರಗಳನನುನ್ನ ಕಲಿತನು 
ನನನ್ನ ಪತಶಣಕರಸ ಉಲರನನುನ್ನ ಸಕಿಸಸಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿವಿ.

ಯೆರರಮಿಯ 20:13 ಕತರನಗರ ಹತಡಿರ; ಕತರನನನುನ್ನ ಸನುತ್ತಾತಿ ಸರ; ಆತನನು ಬಡವನ 
ಪತಶಣವನನುನ್ನ ಕರರೇಡನು ಮತಡನುವ ವರ ಕರಕೈಯಶ್ರಾಂದ ತಪಿಪ್ಪಿಸದತದ್ದೂನರ.

ಯೆರರಮಿಯ 31:25 ದಣದ ಪತಶಣವನನುನ್ನ ತಮೃಪಿತ್ತಾಪಡಿಸದರದ್ದೂರೇನರ; ಕನುಶ್ರಾಂದದ ಪತಶಣಗಳನರನ್ನಲತಲ್ಲ
ತನುಶ್ರಾಂಬಿಸದರದ್ದೂರೇನರ.

ಯೆಹರಜರಸರೇಲನನು 13:20,21 ದರರೇವರತದ ಕತರನನು ಹಿರೇಗರ ಹರರೇಳಳತತತ್ತಾನರ--ಇಗರಹೊರೇ, ನಮತ
ಪತಶಣಗಳನನುನ್ನ ಹತರಸನುವದಕತಸಗಿ ಬರರೇಟರಯತ ಡನುವ ದಶ್ರಾಂಡನುಗಳಿಗರ 
ವಿರರಹೊರೇಧವತಗಿದರದ್ದೂರೇನರ. ಅವವುಗಳನನುನ್ನ ನಮತ ತರಹೊರೇಳಳಗಳಿಶ್ರಾಂದ ಹರದನುಬಿಡನುವರನನು. 
ನರೇವವು ಹತರಸನುವದಕಿಸರನುವ ಬರರೇಟರಯತಡನುವ ಪತಶಣಗಳನನುನ್ನ ಬಿಡಿಸನುತರತ್ತಾರೇನರ. 21 
ನಮತ ವಸಸಗಳನನುನ್ನ ಹರದನು ಬಿಟನುಷ್ಟ ನನನ್ನ ಜನರನನುನ್ನ ನಮತ ಕರಕೈಯಳಗಿಶ್ರಾಂದ 
ತಪಿಪ್ಪಿಸನುತರತ್ತಾರೇನರ. ಅವರನು ಇನನುನ್ನ ಮರೇಲರ ನಮತ ಕರಕೈಗರ ಬರರೇಟರಯತಗಿ ಸಕನುಸ ವದಲಲ್ಲ. 
ನತನರರೇ ಕತರನರಶ್ರಾಂದನು ನರೇವವು ತಿಳಿದನುಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿವಿರ.

ಮತತತ್ತಾಯನನು 10:28 ಆದರರ ನತನನು ದರರೇವರ ಆತತನಶ್ರಾಂದ ದರವತ್ವಿಗಳನನುನ್ನ ಬಿಡಿಸದರರ 
ದರರೇವರ ರತಜಷ್ಯವವು ನಮತ ಬಳಿಗರ ಬಶ್ರಾಂದದರಯಲತಲ್ಲ.

ಮತತತ್ತಾಯನನು 16:26  ಒಬಬ್ಬ ಮನನುಷಷ್ಯನನು ಇಡಿರೇ ಲರಹೊರೇಕವನನುನ್ನ ಸಶ್ರಾಂಪತದಸ ಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು 
ತನನ್ನ ಆತತವನನುನ್ನ ನಷಷ್ಟಪಡಿಸ ಕರಹೊಶ್ರಾಂಡರರ ಅವನಗರ ಲತಭವರರೇನನು? ಇಲಲ್ಲವರ ತನನ್ನ 
ಆತತಕರಸ ಬದಲತಗಿ ಒಬಬ್ಬ ಮನನುಷಷ್ಯನನು ಏನನು ಕರಹೊಟತಷ್ಟನನು? (ಮತಕರನನು 8:36,37)



ಮತತತ್ತಾಯನನು 22:37 ಯೆರೇಸನು ಅವ ನಗರ--ನರೇನನು ನನನ್ನ ದರರೇವರತದ ಕತರನನನುನ್ನ ನನನ್ನ 
ಪಪೂಣರಹಮೃದಯದಶ್ರಾಂದಲಹೊ ನನನ್ನ ಪಪೂಣರಪತಶಣ ದಶ್ರಾಂದಲಹೊ ನನನ್ನ ಪಪೂಣರ 
ಮನಸಸ್ಸುನಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಪಿಶರೇತಿಸಬರರೇಕನು.

ಮತತತ್ತಾಯನನು 26:38 ಆತನನು ಅವರಗರ--ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ಮರಣಹರಹೊಶ್ರಾಂದನುವಷನುಷ್ಟ ಅತಿ 
ದನುದುಃಖಕರಸ ಒಳಗತಗಿದರ; ನರೇವವು ಇಲರಲ್ಲರೇ ಇದನುದ್ದೂ ನನರಹೊನ್ನಡನರ ಎಚಪ್ಚರವತಗಿರಶ ಅಶ್ರಾಂದನನು. 
(ಮತಕರನನು 14:34)

ಮತಕರನನು 12:30 ನರೇನನು ನನನ್ನ ದರರೇವರತದ ಕತರನನನುನ್ನ ಪಪೂಣರಹಮೃದಯದಶ್ರಾಂದಲಹೊ 
ಪಪೂಣರಪತಶಣದಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಪಪೂಣರಮನಸಸ್ಸುನಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಪಪೂಣರಶಕಿತ್ತಾಯಶ್ರಾಂದಲಹೊ 
ಪಿಶರೇತಿಸಬರರೇಕನು; ಇದನು ಮದ ಲನರಯ ದರಕೈವತಜರಯತಗಿದರ.

ಲಹೊಕನನು 12:20 ಆದರರ ದರರೇವರನು ಅವನಗರ--ಬನುದದ್ಧಹಿರೇನನರರೇ, ಈ ರತತಿಶಯೆರೇ ನನನ್ನ 
ಪತಶಣವವು ನನನ್ನಶ್ರಾಂದ ಕರರೇಳಲಪ್ಪಿಡನುವದನು; ಆಗ ನರೇನನು ಕಹೊಡಿಸಕರಹೊಶ್ರಾಂಡವವುಗಳಳ 
ಯತರಗತಗನುವವವು ಎಶ್ರಾಂದನು ಹರರೇಳಿದನನು.

ಲಹೊಕನನು 21:19 ನರೇವವು ನಮತ ಸಹನರಯಶ್ರಾಂದ ನಮತ ಪತಶಣಗಳನನುನ್ನ 
ಉಳಿಸಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿತಿತ್ತಾರೇರ.

ಯರೇಹತನನನು 12:27 ಈಗ ನನನ್ನ ಪತಶಣವವು ತತತ್ತಾರಸನುತತ್ತಾದರ. ನತನನು ಏನನು ಹರರೇಳಲಿ? 
ತಶ್ರಾಂದರಯೆರೇ, ಈ ಗಳಿಗರಯಶ್ರಾಂದ ನನನ್ನನನುನ್ನ ತಪಿಪ್ಪಿಸನು; ಆದರರ ಇದಕತಸಗಿಯೆರೇ ನತನನು ಈ 
ಗಳಿಗರಗರ ಬಶ್ರಾಂದರನನು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಮೃತಷ್ಯಗ 14:22 ನತವವು ಬಹನು ಸಶ್ರಾಂಕಟಗಳನನುನ್ನ ಅನನುಭವಿಸ ದರರೇವರ 
ರತಜಷ್ಯದರಹೊಳಗರ ಸರರೇರಬರರೇಕರಶ್ರಾಂಬ ದತಗಿ ಹರರೇಳಿ ನಶ್ರಾಂಬಿಕರಯಲಿಲ್ಲ ಸಸ್ಥಾರವತಗಿರಬರರೇಕರಶ್ರಾಂದನು 
ಅವರನನುನ್ನ ಎಚಪ್ಚರಸದರನು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಮೃತಷ್ಯಗ 15:24 ನಮಿತಶ್ರಾಂದ ಅಪಪ್ಪಿಣರಹರಹೊಶ್ರಾಂದದರ ನಮತಳಗಿಶ್ರಾಂದ 



ಹರಹೊರಟನುಹರಹೊರೇದ ಕರಲವರನು--ನರೇವವು ಸನುನನ್ನತಿ ಮತಡಿಸಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು 
ನತಷ್ಯಯಪಶಮತಣವನನುನ್ನ ಅನನುಸರಸಬರರೇಕರಶ್ರಾಂದನು ತಮತ ಮತತನುಗಳಿಶ್ರಾಂದ ನಮತನನುನ್ನ 
ತರಹೊಶ್ರಾಂದರರಪಡಿಸ ನಮತ ಮನಸನುಸ್ಸುಗಳನನುನ್ನ ಕಳವಳ ಗರಹೊಳಿಸದತದ್ದೂರರಶ್ರಾಂದನು ಕರರೇಳಿದದ್ದೂರಶ್ರಾಂದ

1 ಕರಹೊರಶ್ರಾಂರದವರಗರ 15:45 ಬರರದರನುವ ಪಶಕತರ-- ಮದಲನರಯ ಮನನುಷಷ್ಯನತದ 
ಆದತಮನನು ಜರೇವತತತ ನತದನನು; ಕಡರರೇ ಆದತಮನನು ಬದನುಕಿಸನುವ ಆತತ 
ನತಗಿದತದ್ದೂನರ.

1 ಥರಸಲರಹೊನರೇಕದವರಗರ 5:23 ಶತಶ್ರಾಂತಿದತಯಕನತದ ದರರೇವರನು ತತನರರೇ ನಮತನನುನ್ನ 
ಪರಪಪೂಣರವತಗಿ ಪವಿತಶ ಮತಡಲಿ; ಇದಲಲ್ಲದರ ನಮತ ಕತರನತದ ಯೆರೇಸನು ಕಿಶಸತ್ತಾನ 
ಬರರಹೊರೇಣದಲಿಲ್ಲ ನಮತ ಆತತ ಪತಶಣ ಶರರೇರಗಳಳ ದರಹೊರೇಷವಿಲಲ್ಲದರ ಸಶ್ರಾಂಪಪೂಣರ ವತಗಿ 
ಕತಣಸನುವಶ್ರಾಂತರ ಮತಡಲಿ.

ಇಬಿಶಯರಗರ 6:19 ಆ ನರರೇಕರಯನು ನಮತ ಪತಶಣಕರಸ ಲಶ್ರಾಂಗರದ ಹತಗಿದನುದ್ದೂ 
ಖಶ್ರಾಂಡಿತವತದದಹೊದ್ದೂ ಸಸ್ಥಾರವತದದಹೊದ್ದೂ ಆಗಿದರ. ಅದನು ತರರರಯಳಗಿರನುವಲಿಲ್ಲಗರ 
ಪಶವರರೇಶಿಸನುವಶ್ರಾಂರದನು.

ಇಬಿಶಯರಗರ 10:39 ನತವತ ದರರಹೊರೇ ಹಿಶ್ರಾಂದರಗರದವರತಗಿ ನತಶವತಗನುವವರಲಿಲ್ಲ ಅಲಲ್ಲ, 
ನಶ್ರಾಂಬನುವವರತಗಿ ಆತತರಕ್ಷಣರಯನನುನ್ನ ಹರಹೊಶ್ರಾಂದನುವವ ರತಗಿದರದ್ದೂರೇವರ.

ಯತಕರಹೊರೇಬನನು 1:21 ಆದಕತರಣ ಎಲತಲ್ಲ ಮಲಿನತರಯನಹೊನ್ನ ಎಲತಲ್ಲ ದನುಷಷ್ಟತನವನಹೊನ್ನ 
ತರಗರದನುಹತಕಿ ಒಳಗರ ಬರರೇರಹೊರರನುವ ವತಕಷ್ಯಕರಸ ನಮಶತರ ಯಶ್ರಾಂದ ಎಡರಕರಹೊಡಿರ; ಅದನು 
ನಮತ ಆತತಗಳನನುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸನು ವದಕರಸ ಸತಮರಷ್ಯರವವುಳಳ್ಳಿದತದ್ದೂಗಿದರ.

ಯತಕರಹೊರೇಬನನು 5:20 ಅವನನು ಪತಪಮತಡಿದವ ನನನುನ್ನ ತಪತಪ್ಪಿದ ಮತಗರದಶ್ರಾಂದ 
ತಿರನುಗಿಸದದ್ದೂಲಲ್ಲದರ ಅವನ ಆತತವನನುನ್ನ ಮರಣಕರಸ ತಪಿಪ್ಪಿಸ ಬಹನುಪತಪಗಳನನುನ್ನ 
ಮನುಚಿಪ್ಚದವನತದನರಶ್ರಾಂದನು ತಿಳಳಕರಹೊಳಳ್ಳಿಲಿ.



1 ಪರರೇತಶನನು 1:9 ನಮತ ನಶ್ರಾಂಬಿಕರಯ ಫಲವತಗಿರನುವ ಆತತಗಳ ರಕ್ಷಣರಯನನುನ್ನ 
ಹರಹೊಶ್ರಾಂದನುವವರತಗಿದದ್ದೂರೇರ.

1 ಪರರೇತಶನನು 1:22 ನರೇವವು ಆತತನ ಮಹೊಲಕ ಸತಷ್ಯಕರಸ ವಿಧರರೇಯರತಗಿದನುದ್ದೂ ನಮತ 
ಆತತಗಳನನುನ್ನ ಶನುದದ್ಧಮತಡಿಕರಹೊಶ್ರಾಂಡದದ್ದೂರಶ್ರಾಂದ ನಷಸಪಟ ವತದ ಸಹರಹೊರೇದರ 
ಸರನ್ನರೇಹವವುಳಳ್ಳಿವರತಗಿರತಕಸದನುದ್ದೂ. ಹಿರೇಗಿರ ಲತಗಿ ಒಬಬ್ಬರನರಹೊನ್ನಬಬ್ಬರನು ಶನುದದ್ಧವತದ 
ಹಮೃದಯದಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಆಸಕಿತ್ತಾಯಶ್ರಾಂದಲಹೊ ಪಿಶರೇತಿಸರ.

1 ಪರರೇತಶನನು 2:11 ಅತಿ ಪಿಶಯರರರೇ, ಪರದರರೇಶಸಸ್ಥಾರಹೊ ಪಶವತಸಗಳಳೂ ಆಗಿರನುವ ನರೇವವು 
ನಮತ ಆತತಕರಸ ವಿರರಹೊರೇಧವತಗಿ ಯನುದದ್ಧಮತಡನುವ ಶತರರೇರಕ ದನುರತಶರಗಳಿಗರ 
ದಹೊರವತಗಿ ರಬರರೇಕರಶ್ರಾಂದನು ನತನನು ನಮತನನುನ್ನ ಬರರೇಡಿಕರಹೊಳಳಳ್ಳಿತರತ್ತಾರೇನರ.

1 ಪರರೇತಶನನು 4:19 ಹಿರೇಗಿರಲತಗಿ ದರರೇವರ ಚಿತತತ್ತಾನನುಸತರ ಬತಧರಪಡನು ವವರನು 
ಒಳರಳ್ಳಿರೇದನನುನ್ನ ಮತಡನುವವರತಗಿದನುದ್ದೂ ತಮತ ಆತತಗಳನನುನ್ನ ನಶ್ರಾಂಬಿಗಸತ್ತಾನತದ 
ಸಮೃಷಷ್ಟಕತರನಗರ ಒಪಿಪ್ಪಿಸಲಿ.

2 ಪರರೇತಶನನು 2:7,8 ಆ ದನುಷಷ್ಟರ ನಡತರಗರ ವರರೇದನರಗರಹೊಶ್ರಾಂಡಿದದ್ದೂ ನರೇತಿವಶ್ರಾಂತನತದ 
ಲರಹೊರೇಟನನನುನ್ನ ತಪಿಪ್ಪಿಸದನನು. 8 ಆ ನರೇತಿವಶ್ರಾಂತನನು ಅವರ ಮಧಷ್ಯದಲಿಲ್ಲ ಇದನುದ್ದೂಕರಹೊಶ್ರಾಂಡನು 
ಅವರ ಅನತಷ್ಯಯ ಕಮೃತಷ್ಯಗಳನನುನ್ನ ನರಹೊರೇಡನುತತತ್ತಾ ಕರರೇಳಳತತತ್ತಾ ಅವವುಗಳ ನಮಿತತ್ತಾ ದನರರೇ 
ದನರರೇ ತನನ್ನ ನರೇತಿಯನುಳಳ್ಳಿ ಆತತದಲಿಲ್ಲ ವರರೇದನರಗರಹೊಶ್ರಾಂಡನನು.

3 ಯರೇಹತನನನು 1:2 ಪಿಶಯನರರೇ, ನನನ್ನ ಆತತವವು ಅಭಿವಮೃದ ಹರಹೊಶ್ರಾಂದರನುವ ಪಶಕತರವರರೇ 
ಎಲತಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಶ್ರಾಂತ ನರೇನನು ಸತ್ವಿಸಸ್ಥಾನತಗಿದನುದ್ದೂ ಕರರೇಮಹರಹೊಶ್ರಾಂದ ಅಭಿವಮೃದದ್ಧಯತಗ 
ಬರರೇಕರಶ್ರಾಂದನು ನತನನು ಅಪರರೇಕ್ಷಿಸನುತರತ್ತಾರೇನರ.
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