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ಅರಣಣ್ಯಕಕಕಾಂಡ 10:35 ಇದ ಲಲ್ಲದಡೆ ಮಕಾಂಜಜೂಷವವು ಹಡೆಜೂರಡಡುವಕಗ ಮಮೋಶಡೆಯಡುಕರರನಡೆಮೋ, 
ಎದಡೆದಮೋಳಳ, ನಿನನ್ನ ಶರಡುತ್ರುಗಳಳ ಚದರಿಹಡೆಜೂಮೋಗಲಿ; ನಿನನ್ನನಡುನ್ನ ಹಗಡೆಮಕಡಡುವವರಡು ನಿನನ್ನ 
ಎದಡುರಿನಿಕಾಂದ ಓಡಿ ಹಡೆಜೂಮೋಗಲಿ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು.

ಧಮಮೋರಪದಡೆಮೋಶಕಕಕಾಂಡ 23:5 ಆದರಡೆ ನಿನನ್ನ ದಡೆಮೋವರಕದ ಕರರನಡು ಬಿಳಕಮನನಡುನ್ನ 
ಕಡೆಮೋಳಲಡೆಜೂಲಲ್ಲದಡೆ ಇದದನಡು; ನಿನನ್ನ ದಡೆಮೋವರಕದ ಕರರನಡು ಆ ಶಕಪವನಡುನ್ನ ನಿನಗಡೆ 
ಆಶಮೋವಕರದಕಡೆಸ ತಿರಡುಗಿ ಸದನಡು; ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ನಿನನ್ನ ದಡೆಮೋವರಕದ ಕರರನಡು ನಿನನ್ನನಡುನ್ನ 
ಪತ್ರುಮೋತಿಮಕಡಿದನಡು. (ನಡೆಹಡೆಮಿಯ 13:2)

ಕಮೋರರನಡೆಗಳಳ 44:4 ಓ ದಡೆಮೋವರಡೆಮೋ, ನಿಮೋನಡೆಮೋ ನನನ್ನ ಅರಸನಡು; ಯಕಕಡೆಜೂಮೋಬ ನಿಗಡೆ 
ಬಿಡಡುಗಡಡೆಗಳನಡುನ್ನ ಆಜಕಪಸಡು.

ಯೆಶಕಯ 61:1 ದಡೆಮೋವರಕದ ಕರರನ ಆರತ್ಮವವು ನನನ್ನ ಮಮೋಲಡೆ ಅದಡೆ; ದಮೋನರಿಗಡೆ 
ಶಡುಭಸಮಕಚಕರವನಡುನ್ನ ಸಕರಡುವದಕಡೆಸ ಕರರನಡು ನನನ್ನನಡುನ್ನ ಅಭಿಷಡೆಮೋಕಸದಕದನಡೆ; ಮಡುರಿದ
ಹಹೃದಯವವುಳಳ್ಳವರನಡುನ್ನ ಕಟಡುಟ್ಟುವದಕಜೂಸ ಸಡೆರಡೆಯವರಿಗಡೆ ಬಿಡಡುಗಡಡೆಯನಡುನ್ನ 
ಬಕಾಂಧಿಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟುವರಿಗಡೆ ಸಡೆರಡೆಮನಡೆಯ ಕದ ತಡೆರಡೆಯಡುವದನಡುನ್ನ ಪತ್ರುಸದದ್ಧಿ ಮಕಡಡುವದಕಜೂಸ 
(ಲಜೂಕನಡು 4:18)

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 6:13 ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಶಡೆಶಮೋಧನಡೆಯೊಳಗಡೆ ನಡಿಸದಡೆ ಕಡೆಮೋಡಿನಿಕಾಂದ ರಪಲ್ಪಸಡು. 
ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ರಕಜಣ್ಯವವೂ ಬಲವವೂ ಮಹಿಮಯಜೂ ಎಕಾಂದಡೆಕಾಂದಗಜೂ ನಿನನ್ನವಡೆಮೋ. ಆಮನ . 
(ಲಜೂಕನಡು 11:4)

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 8:16 ಸಕಯಕಾಂಕಕಲವಕದಕಗ ದಡೆವವ್ವಗಳಳ ಹಿಡಿದದದ ಬಹಳ ಜನರನಡುನ್ನ 
ಅವರಡು ಆರನ ಬಳಿಗಡೆ ರಕಾಂದರಡು; ಮರಡುತ್ತಾ ಆರನಡು ರನನ್ನ ಮಕತಿನಿಕಾಂದ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ 



ಬಿಡಿಸ ದದಲಲ್ಲದಡೆ ಅಸವ್ವಸಸ್ಥವಕಗಿದದವರಡೆಲಲ್ಲರನಜೂನ್ನ ಸವ್ವಸಸ್ಥ ಮಕಡಿದನಡು.
ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 10:1 ಆರನಡು ರನನ್ನ ಹನಡೆನ್ನರಡಡು ಮಕಾಂದ ಶಷಣ್ಯರನಡುನ್ನ ರನನ್ನ ಬಳಿಗಡೆ ಕರಡೆದಡು 

ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವಕಾಂತಡೆಯಜೂ ಎಲಕಲ್ಲ ರರವಕದ ರಡೆಜೂಮೋಗವನಡುನ್ನ ಮರಡುತ್ತಾ ಎಲಕಲ್ಲ
ರರವಕದ ಅಸವ್ವಸಸ್ಥತಡೆಯನಡುನ್ನ ಸವ್ವಸಸ್ಥ ಮಕಡಡು ವಕಾಂತಡೆಯಜೂ ಅವರಿಗಡೆ ಅಧಿಕಕರ 
ಕಡೆಜೂಟಟ್ಟುನಡು. (ಮಕಕರನಡು 3:14,15)

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 10:8 ರಡೆಜೂಮೋಗಿಗಳನಡುನ್ನ ಸವ್ವಸಸ್ಥಮಕಡಿರಿ, ಕಡುಷಷ್ಠರಡೆಜೂಮೋಗಿಗಳನಡುನ್ನ ಶಡುದದ್ಧಿಮಕಡಿರಿ,
ಸರತ್ತಾವರನಡುನ್ನ ಎಬಿಬ್ಬಿಸರಿ, ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸರಿ; ನಿಮೋವವು ಉಚಿರವಕಗಿ ಹಡೆಜೂಕಾಂದದದಮೋರಿ, 
ಉಚಿರ ವಕಗಿ ಕಡೆಜೂಡಿರಿ.

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 12:26-29 ಇದಲಲ್ಲದಡೆ ಸಡೆಸೈತಕನನಡು ಸಡೆಸೈತಕನನನಡುನ್ನ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಹಕಕದರಡೆ 
ಅವನಡು ರನಗಡೆ ವಿರಡೆಜೂಮೋಧವಕಗಿ ತಕನಡೆಮೋ ವಿಭಕಗಿಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟುದಕದನಡೆ; ಹಕಗಕದರಡೆ ಅವನ 
ರಕಜಣ್ಯವವು ಹಡೆಮೋಗಡೆ ನಿಕಾಂತಿಮೋರಡು? 27 ಮರಡುತ್ತಾ ಬಡೆಲಡೆಲ್ಜೆಬಜೂಲನಿಕಾಂದ ನಕನಡು ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ 
ಬಿಡಿಸದರಡೆ ನಿಮತ್ಮ ಮಕಸಳಳ ಯಕರಿಕಾಂದ ಅವವುಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುತಕತ್ತಾರಡೆ? ಆದದರಿಕಾಂದ 
ಅವರಡೆಮೋ ನಿಮಗಡೆ ನಕಣ್ಯಯತಿಮೋರಿಸಡುವರಡು. 28 ಆದರಡೆ ನಕನಡು ದಡೆಮೋವರ ಆರತ್ಮನಿಕಾಂದ 
ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸದರಡೆ ದಡೆಮೋವರ ರಕಜಣ್ಯವವು ನಿಮತ್ಮ ಬಳಿಗಡೆ ಬಕಾಂದದಡೆಯಲಕಲ್ಲ. 29 
ಇಲಲ್ಲವಡೆ ಯಕವನಕದರಜೂ ಮದಲಡು ಬಲವವುಳಳ್ಳ ಮನಡುಷಣ್ಯನನಡುನ್ನ ಕಟಟ್ಟುಹಕಕದ ಹಡೆಜೂರರಡು
ಅವನ ಮನಡೆ ಯನಡುನ್ನ ಪತ್ರುವಡೆಮೋಶಸ ಅವನ ಸಡೆಜೂರತ್ತಾನಡುನ್ನ ಸಡುಲಡುಕಡೆಜೂಳಳಳ್ಳ ವದಕಕಸದಮೋತಡೆಮೋ? 
ಕಟಟ್ಟುದ ಮಮೋಲಡೆ ಅವನ ಮನಡೆಯನಡುನ್ನ ಸಡುಲಡುಕಡೆಜೂಳಳಳ್ಳವದಕಕಸಗಡುವದಡು. (ಮಕಕರನಡು 
3:23-27)

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 12:43-45 ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವವು ಒಬಬ್ಬಿ ಮನಡುಷಣ್ಯನಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಹಡೆಜೂಮೋದ 
ಮಮೋಲಡೆ ನಿಮೋರಿಲಲ್ಲದ ಸಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ್ಲ ವಿಶಕತ್ರುಕಾಂತಿಗಕಗಿ ತಿರಡುಗಕಡಿದರಜೂ ಅದನಡುನ್ನ 
ಕಕಾಂಡಡುಕಡೆಜೂಳಳ್ಳಲಿಲಲ್ಲ. 44 ಆಗ ಅದಡು--ನಕನಡು ಹಡೆಜೂರಟಡುಬಕಾಂದ ನನನ್ನ ಮನಡೆಗಡೆ 
ಹಿಕಾಂತಿರಡುಗಡುವಡೆನಡು ಎಕಾಂದಡು ಅಕಾಂದಡುಕಡೆಜೂಕಾಂಡಡು ಬಕಾಂದಡು ಅದಡು ಬರಿದಕಗಿಯಜೂ ಗಡುಡಿಸ 



ಅಲಕಾಂಕರಿಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟುದಕದ ಗಿಯಜೂ ಇರಡುವದನಡುನ್ನ ಕಕಾಂಡಿರಡು. 45 ರರಡುವಕಯ ಅದಡು 
ಹಡೆಜೂಮೋಗಿ ರನಗಿಕಾಂರ ಕಡೆಟಟ್ಟುವವುಗಳಕಗಿರಡುವ ಬಡೆಮೋರಡೆ ಏಳಳ ಆರತ್ಮಗಳನಡುನ್ನ ಕರಕಡೆಜೂಕಾಂಡಡು ಅವವು
ಅದರಡೆಜೂಳಗಡೆ ಪತ್ರುವಡೆಮೋಶಸ ವಕಸಮಕಡಡುರತ್ತಾವಡೆ; ಹಿಮೋಗಡೆ ಆ ಮನಡುಷಣ್ಯನ ಕಡಡೆಮೋ ಸಸ್ಥತಿಯಡು 
ಮದಲಿಗಿಕಾಂರಲಜೂ ಕಡೆಟಟ್ಟುದಕದಗಿರಡುವದಡು. ಅದರಕಾಂತಡೆಯೆಮೋ ಈ ಕಡೆಟಟ್ಟು ಸಕಾಂರತಿಗಜೂ 
ಆಗಡುವದಡು ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು.

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 15:22,26,28 ಆಗ ಇಗಡೆಜೂಮೋ, ಕಕನಕನಣ್ಯಳಕದ ಒಬಬ್ಬಿ ಸಸಮೋಯಡು ಅದಡೆಮೋ 
ಪಕತ್ರುಕಾಂರಣ್ಯಗಳಿಕಾಂದ ಬಕಾಂದಡು ಆರನಿಗಡೆ--ಓ ಕರರನಡೆಮೋ, ದಕವಿಮೋದನ ಕಡುಮಕ ರನಡೆಮೋ, ನನನ್ನ 
ಮಮೋಲಡೆ ಕರಡುಣಡೆಯಿಡಡು; ನನನ್ನ ಮಗಳಳ ದಡೆವವ್ವದಕಾಂದ ಬಹಳವಕಗಿ ಸಕಾಂಕಟಪಡಡುತಿತ್ತಾದಕದಳಡೆ 
ಎಕಾಂದಡು ಕಜೂಗಿಕಡೆಜೂಕಾಂಡಳಳ. 26 ಆದರಡೆ ಆರನಡು ಪತ್ರುರಡುಣ್ಯರತ್ತಾರವಕಗಿ--ಮಕಸಳ 
ರಡೆಜೂಟಟ್ಟುಯನಡುನ್ನ ರಕಡೆಜೂಸಕಾಂಡಡು ನಕಯಿಗಳಿಗಡೆ ಹಕಕಡುವದಡು ಸರಿಯಲಲ್ಲ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿ ದನಡು.
28 ಆಗ ಯೆಮೋಸಡು ಪತ್ರುರಡುಣ್ಯರತ್ತಾರವಕಗಿ ಆಕಡೆಗಡೆ--ಓ ಸಸಮೋಯೆಮೋ, ನಿನನ್ನ ನಕಾಂಬಿಕಡೆಯಡು 
ದಡೆಜೂಡಡ್ಡದಡು; ನಿಮೋನಡು ಇಷಟ್ಟುಪಟಟ್ಟುಕಾಂತಡೆಯೆಮೋ ನಿನಗಕಗಲಿ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿ ದನಡು. ಮರಡುತ್ತಾ 
ಆಕಡೆಯ ಮಗಳಳ ಅದಡೆಮೋ ಗಳಿಗಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಸವ್ವಸಸ್ಥಳಕದಳಳ.

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 16:19 ನಕನಡು ನಿನಗಡೆ ಪರಲಡೆಜೂಮೋಕ ರಕಜಣ್ಯದ ಬಿಮೋಗದ ಕಡೆಸೈಗಳನಡುನ್ನ 
ಕಡೆಜೂಡಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ; ನಿಮೋನಡು ಯಕವದನಡುನ್ನ ಭಜೂಮಿಯ ಮಮೋಲಡೆ ಕಟಡುಟ್ಟುತಿತ್ತಾಮೋಯೊಮೋ ಅದಡು 
ಪರಲಡೆಜೂಮೋಕದಲಿಲ್ಲಯಜೂ ಕಟಟ್ಟುಲಲ್ಪಡಡುವದಡು; ನಿಮೋನಡು ಯಕವ ದನಡುನ್ನ ಭಜೂಮಿಯ ಮಮೋಲಡೆ 
ಬಿಚಡುಪ್ಚತಿತ್ತಾಮೋಯೊಮೋ ಅದಡು ಪರಲಡೆಜೂಮೋಕದಲಿಲ್ಲಯಜೂ ಬಿಚಪ್ಚಲಲ್ಪಡಡುವದಡು ಅಕಾಂದನಡು. 
(ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 18:18)

ಮತಕತ್ತಾಯನಡು 17:19-21 ರರಡುವಕಯ ಶಷಣ್ಯರಡು ವಿಕಾಂಗಡವಕಗಿ ಯೆಮೋಸಡುವಿನ ಬಳಿಗಡೆ 
ಬಕಾಂದಡು--ಅದನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವದಕಡೆಸ ನಮಗಡೆ ಯಕಕಡೆ ಆಗಲಿಲಲ್ಲ ಎಕಾಂದಡು ಕಡೆಮೋಳಿದರಡು. 20 
ಯೆಮೋಸಡು ಅವರಿಗಡೆ--ನಿಮತ್ಮ ಅಪನಕಾಂಬಿಕಡೆಯ ದಡೆಸಡೆಯಿಕಾಂದಲಡೆಮೋ; ನಕನಡು ನಿಮಗಡೆ 



ನಿಜವಕಗಿ ಹಡೆಮೋಳಳವದಡೆಮೋನಕಾಂದರಡೆ--ಸಕಸವಡೆ ಕಕಳಷಡುಟ್ಟು ನಕಾಂಬಿಕಡೆ ನಿಮಗಿರಡುವದಕದರಡೆ 
ನಿಮೋವವು ಈ ಬಡೆಟಟ್ಟುಕಡೆಸ--ಇಲಿಲ್ಲಕಾಂದ ಆ ಸಸ್ಥಳಕಡೆಸ ಹಡೆಜೂಮೋಗಡು ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದರಡೆ ಅದಡು 
ಹಡೆಜೂಮೋಗಡುವದಡು; ಮರಡುತ್ತಾ ಯಕವದಜೂ ನಿಮಗಡೆ ಅಸಕಧಣ್ಯವಕಗಿರಡುವದಲಲ್ಲ. 21 ಪಕತ್ರುರರನಡೆ 
ಉಪವಕಸಗಳಿಕಾಂದಲಲ್ಲದಡೆ ಈ ರರವಕದದಡುದ ಹಡೆಜೂರಟಡು ಹಡೆಜೂಮೋಗಡುವದಲಲ್ಲ ಅಕಾಂದನಡು.

ಮಕಕರನಡು 1:23-26 ಆಗ ಅವರ ಸಭಕಮಕಾಂದ ರದಲಿಲ್ಲ ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವಿದದ ಒಬಬ್ಬಿ 
ಮನಡುಷಣ್ಯನಿದದನಡು. 24 ಅವನಡು--ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಬಿಟಡುಟ್ಟುಬಿಡಡು; ನಜರಡೆಮೋತಿನ ಯೆಮೋಸಡುವಡೆಮೋ, 
ನಮತ್ಮಗಡೆಜೂಡವಡೆ ನಿನಗಡೆಮೋಕಡೆ? ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ನಕಶಮಕಡಡುವದಕಕಸಗಿ ನಿಮೋನಡು ಬಕಾಂದಡೆಯಕ? 
ನಿಮೋನಡು ಯಕರಡೆಕಾಂದಡು ನಕನಡು ಬಲಡೆಲ್ಲನಡು; ನಿಮೋನಡು ದಡೆಮೋವರ ಪರಿಶಡುದದ್ಧಿನಡೆಮೋ ಎಕಾಂದಡು ಕಜೂಗಿ 
ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. 25 ಆಗ ಯೆಮೋಸಡು ಅವನನಡುನ್ನ ಗದರಿಸ--ಸಡುಮತ್ಮನಿರಡು, ಅವನಡೆಜೂಳ ಗಿಕಾಂದ 
ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕ ಅಕಾಂದನಡು. 26 ಆಗ ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವವು ಅವನನಡುನ್ನ ಒದಕದಡಿಸದ ಮಮೋಲಡೆ 
ಮಹಕಶಬದದಕಾಂದ ಕಜೂಗಿ ಅವನಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕಾಂದರಡು.

ಮಕಕರನಡು 1:32-34 ಸಕಾಂಜಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಸಜೂಯರನಡು ಮಡುಣಡುಗಿದಕದಗ ಅವರಡು 
ಅಸವ್ವಸಸ್ಥತಡೆಯಡುಳಳ್ಳವರಡೆಲಲ್ಲರನಜೂನ್ನ ದಡೆವವ್ವ ಹಿಡಿದವರನಜೂನ್ನ ಆರನ ಬಳಿಗಡೆ ರಕಾಂದರಡು. 33 
ಆಗ ಪಟಟ್ಟುಣವಡೆಲಕಲ್ಲ ಬಕಗಲ ಬಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಒಟಕಟ್ಟುಗಿ ಕಜೂಡಿಬಕಾಂದರಡು. 34 ಇದಲಲ್ಲದಡೆ 
ವಿಧವಿಧವಕದ ರಡೆಜೂಮೋಗ ಗಳಿಕಾಂದ ಅಸವ್ವಸಸ್ಥರಕಗಿದದ ಅನಡೆಮೋಕರನಡುನ್ನ ಆರನಡು ಸವ್ವಸಸ್ಥಮಕಡಿ 
ಬಹಳ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸದನಡು; ಮರಡುತ್ತಾ ದಡೆವವ್ವಗಳಳ ಆರನನಡುನ್ನ ಅರಿತಿದದದರಿಕಾಂದ 
ಆರನಡು ಅವವುಗಳಿಗಡೆ ಮಕರನಕಡಗಡೆಜೂಡಿಸಲಿಲಲ್ಲ.

ಮಕಕರನಡು 1:39 ಮರಡುತ್ತಾ ಆರನಡು ಗಲಿಲಕಯದಲಡೆಲ್ಲಲಕಲ್ಲ ಅವರ ಸಭಕಮಕಾಂದರಗಳಲಿಲ್ಲ 
ಸಕರಿ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸದನಡು.

ಮಕಕರನಡು 5:8 ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ಆರನಡು ಅವ ನಿಗಡೆ--ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವಡೆಮೋ, ಆ 
ಮನಡುಷಣ್ಯನಡೆಜೂಳಗಿನಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದದನಡು.



ಮಕಕರನಡು 6:7,13 ಆರನಡು ಹನಡೆನ್ನರಡಡು ಮಕಾಂದಯನಡುನ್ನ ರನನ್ನ ಬಳಿಗಡೆ ಕರಡೆದಡು ಅವರಿಗಡೆ 
ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮಗಳ ಮಮೋಲಡೆ ಅಧಿಕಕರ ಕಡೆಜೂಟಡುಟ್ಟು ಇಬಿಬ್ಬಿಬಬ್ಬಿರನಡುನ್ನ ಕಳಳಹಿಸಲಕರಕಾಂಭಿಸದನಡು. 
13 ಅವರಡು ಅನಡೆಮೋಕ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ಬಹಳ ರಡೆಜೂಮೋಗಿಗಳಿಗಡೆ ಎಣಡೆಣ್ಣೆ ಹಚಿಪ್ಚ ಅವರನಡುನ್ನ 
ಸವ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದರಡು.

ಮಕಕರನಡು 9:23-25 ಆಗ ಯೆಮೋಸಡು ಅವನಿಗಡೆ--ನಿಮೋನಡು ನಕಾಂಬಡುವದಕದರಡೆ ಆಗಡುವದಡು; 
ನಕಾಂಬಡುವವನಿಗಡೆ ಎಲಲ್ಲವವು ಸಕಧಣ್ಯವಡೆಮೋ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. 24 ರಕ್ಷಣವಡೆಮೋ ಮಗಡುವಿನ 
ರಕಾಂದಡೆಯಡು--ಕರರನಡೆಮೋ, ನಕನಡು ನಕಾಂಬಡು ತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ; ನನಗಡೆ ಅಪನಕಾಂಬಿಕಡೆ ಇಲಲ್ಲದಕಾಂತಡೆ 
ನಿಮೋನಡು ಸಹಕಯ ಮಕಡಡು ಎಕಾಂದಡು ಕಣಣ್ಣೆಮೋರಿನಿಕಾಂದ ಕಜೂಗಿ ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. 25 ಆಗ ಜನರಡು
ಕಜೂಡಿಕಡೆಜೂಕಾಂಡಡು ಓಡಿ ಬರಡುವದನಡುನ್ನ ಯೆಮೋಸಡು ನಡೆಜೂಮೋಡಿ ಆ ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವನಡುನ್ನ ಗದರಿಸ 
ಅದಕಡೆಸ --ಮಜೂಕ ಮರಡುತ್ತಾ ಕವವುಡಕದ ಆರತ್ಮವಡೆಮೋ, ನಿಮೋನಡು ಅವನಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ 
ಬಕ; ಇನಡೆನ್ನಕಾಂದಗಜೂ ಅವ ನಡೆಜೂಳಗಡೆ ಸಡೆಮೋರದರಡು ಎಕಾಂದಡು ನಕನಡು ನಿನಗಡೆ ಖಕಾಂಡಿರವಕಗಿ 
ಹಡೆಮೋಳಳತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ ಅಕಾಂದನಡು.

ಮಕಕರನಡು 9:29 ಆರನಡು ಅವರಿಗಡೆ--ಈ ರರವಕ ದದಡುದ ಪಕತ್ರುರರನಡೆ ಉಪವಕಸಗಳಿಕಾಂದ
ಹಡೆಜೂರರಡು ಬಡೆಮೋರಡೆ ಯಕವದರಿಕಾಂದಲಜೂ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬರಲಕರದಡು ಅಕಾಂದನಡು.

ಮಕಕರನಡು 9:38,39 ಯೊಮೋಹಕನನಡು ಆರನಿಗಡೆ -- ಬಡೆಜೂಮೋಧಕನಡೆಮೋ, ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ 
ಹಿಕಾಂಬಕಲಿಸದವನಡೆಜೂಬಬ್ಬಿನಡು ನಿನನ್ನ ಹಡೆಸರಿನಲಿಲ್ಲ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವದನಡುನ್ನ ನಕವವು 
ನಡೆಜೂಮೋಡಿ ಅವನಡು ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಹಿಕಾಂಬಕಲಿಸಡುವವನಲಲ್ಲವಕದದರಿಕಾಂದ ನಕವವು ಅವನಿಗಡೆ 
ಅಡಿಡ್ಡಮಕಡಿದಡೆವವು ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. 39 ಆದರಡೆ ಯೆಮೋಸಡು--ಅವನಿಗಡೆ 
ಅಡಿಡ್ಡಮಕಡಬಡೆಮೋಡಿರಿ; ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ನನನ್ನ ಹಡೆಸರಿನಲಿಲ್ಲ ಅದಡುದ್ಭುರಕಕಯರವನಡುನ್ನ ಮಕಡಿ 
ನನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿಲ್ಲ ಹಗಡುರಕಗಿ ಕಡೆಟಟ್ಟುದದನಡುನ್ನ ಮಕರನಕಡಡುವ ಒಬಬ್ಬಿನಕದರಜೂ ಇಲಲ್ಲ.

ಮಕಕರನಡು 16:17 ಇದಲಲ್ಲದಡೆ ನಕಾಂಬಡುವವರಿಕಾಂದ ಈ ಸಜೂಚಕಕಕಯರಗಳಳ 



ಉಕಾಂಟಕಗಡುವವವು; ಅವರಡು ನನನ್ನ ಹಡೆಸರಿನಲಿಲ್ಲ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವರಡು; ಅವರಡು 
ಹಡೆಜೂಸ ಭಕಷಡೆಗಳಲಿಲ್ಲ ಮಕರನಕಡಡುವರಡು;

ಲಜೂಕನಡು 4:34-36 ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಬಿಟಡುಟ್ಟು ಬಿಡಡು; ನಜರಡೆಮೋತಿನ ಯೆಮೋಸಡುವಡೆಮೋ, ನಮತ್ಮಗಡೆಜೂಡವಡೆ 
ನಿನಗಡೆ ಯಕಕಡೆ? ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ನಕಶಮಕಡಡುವದಕಕಸಗಿ ನಿಮೋನಡು ಬಕಾಂದಡೆಯಕ? ನಿಮೋನಡು 
ಯಕರಡೆಕಾಂದಡು ನಕನಡು ಬಲಡೆಲ್ಲನಡು; ನಿಮೋನಡು ದಡೆಮೋವರ ಪರಿಶಡುದದ್ಧಿನಡು ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. 35 
ಆಗ ಯೆಮೋಸಡು ಅವನನಡುನ್ನ ಗದರಿಸ--ಸಡುಮತ್ಮನಿರಡು, ಅವನಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕ 
ಅಕಾಂದನಡು. ಆ ದಡೆವವ್ವವವು ಅವನನಡುನ್ನ ಮಧಣ್ಯದಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಡವಿ ಅವನನಡುನ್ನ ಬಕಧಿಸದಡೆ 
ಅವನಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕಾಂರಡು. 36 ಆಗ ಅವರಡೆ ಲಲ್ಲರಜೂ ಬಡೆರಗಕಗಿ--ಇದಡೆಕಾಂರ 
ಮಕತಕಗಿದಡೆ! ಈರನಡು ಅಧಿಕಕರದಕಾಂದಲಜೂ ಬಲದಕಾಂದಲಜೂ ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮಗಳಿಗಡೆ 
ಅಪಲ್ಪಣಡೆ ಕಡೆಜೂಡಲಡು ಅವವು ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬರಡುರತ್ತಾವಲಕಲ್ಲ ಎಕಾಂದಡು ರಮತ್ಮ ರಮತ್ಮಳಗಡೆ 
ಮಕರನಕಡಿಕಡೆಜೂಕಾಂಡರಡು.

ಲಜೂಕನಡು 4:41 ಅನಡೆಮೋಕರಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ದಡೆವವ್ವಗಳಳ ಸಹ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬಕಾಂದಡು ಕಜೂಗಡುತಕತ್ತಾ--
ನಿಮೋನಡು ದಡೆಮೋವಕಡುಮಕರನಕದ ಕತ್ರುಸತ್ತಾನಡೆಮೋ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದವವು. ಆರನಡು ಅವವುಗಳನಡುನ್ನ 
ಗದರಿಸ ಮಕರನಕಡಬಕರದಡೆಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ಆರನಡು ಕತ್ರುಸತ್ತಾನಡೆಕಾಂದಡು 
ಅವವುಗಳಿಗಡೆ ಗಡೆಜೂತಿತ್ತಾರಡುತ್ತಾ.

ಲಜೂಕನಡು 7:21 ಅದಡೆಮೋಗಳಿಗಡೆಯಲಿಲ್ಲ ರಡೆಜೂಮೋಗ ಗಳಿಕಾಂದಲಜೂ ವಕಣ್ಯಧಿಗಳಿಕಾಂದಲಜೂ 
ದಡುರಕರತ್ಮಗಳಿಕಾಂದಲಜೂ ಪಮೋಡಿರರಕದ ಅನಡೆಮೋಕರನಡುನ್ನ ಆರನಡು ಗಡುಣಪಡಿಸದನಡು; 
ಕಡುರಡುಡರಕದ ಅನಡೆಮೋಕರಿಗಡೆ ದಹೃಷಟ್ಟುಕಡೆಜೂಟಟ್ಟುನಡು.

ಲಜೂಕನಡು 8:29 (ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ಆ ಅಶಡುದಕದ್ಧಿರತ್ಮವವು ಅವನಿಕಾಂದ ಹಡೆಜೂರಗಡೆ ಬರಬಡೆಮೋಕಡೆಕಾಂದಡು 
ಆರನಡು ಅಪಲ್ಪಣಡೆ ಕಡೆಜೂಟಟ್ಟುದದನಡು. ಅದಡು ಬಹಳ ಸಕರಿ ಅವನನಡುನ್ನ ಹಿಡಿಯಡುತಿತ್ತಾ ದದದರಿಕಾಂದ 
ಅವನಡು ಸರಪಣಗಳಿಕಾಂದಲಜೂ ಬಡೆಮೋಡಿಗಳಿಕಾಂ ದಲಜೂ ಕಟಟ್ಟುಲಲ್ಪಡಡುತಿತ್ತಾದದರಜೂ ಅವನಡು ಆ 



ಬಕಾಂಧನಗಳನಡುನ್ನ ಮಡುರಿದಡುಬಿಡಡುತಿತ್ತಾದದನಡು ಮರಡುತ್ತಾ ದಡೆವವ್ವವವು ಅವನನಡುನ್ನ ಅ
ಲಜೂಕನಡು 9:40 ಅದನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವಕಾಂತಡೆ ನಕನಡು ನಿನನ್ನ ಶಷಣ್ಯರನಡುನ್ನ ಬಡೆಮೋಡಿಕಡೆಜೂಕಾಂಡಡೆನಡು; 

ಆದರಡೆ ಅದಡು ಅವರಿಕಾಂದ ಆಗಲಿಲಲ್ಲ ಅಕಾಂದನಡು.
ಲಜೂಕನಡು 10:17-20 ರರಡುವಕಯ ಆ ಎಪಲ್ಪರಡುತ್ತಾ ಮಕಾಂದ ಸಕಾಂತಡೆಜೂಮೋಷದಕಾಂದ ಹಿಕಾಂತಿರಡುಗಿ--

ಕರರನಡೆಮೋ, ನಿನನ್ನ ಹಡೆಸರಿನಲಿಲ್ಲ ದಡೆವವ್ವಗಳಳ ಸಹ ನಮಗಡೆ ಅಧಿಮೋನವಕದವವು ಅಕಾಂದರಡು. 18

ಆಗ ಆರನಡು ಅವರಿಗಡೆ--ಸಡೆಸೈತಕನನಡು ಮಿಕಾಂಚಿನ ಹಕಗಡೆ ಆಕಕಶದಕಾಂದ ಬಿಮೋಳಳವದನಡುನ್ನ 
ನಕನಡು ನಡೆಜೂಮೋಡಿದಡೆನಡು. 19 ಇಗಡೆಜೂಮೋ, ಸಪರಗಳನಜೂನ್ನ ಚಡೆಮೋಳಳಗಳನಜೂನ್ನ ರಡುಳಿಯಡುವದಕಡೆಸ 
ಮರಡುತ್ತಾ ವಿರಡೆಜೂಮೋಧಿಯ ಎಲಕಲ್ಲ ಶಕತ್ತಾಯ ಮಮೋಲಡೆ ನಕನಡು ನಿಮಗಡೆ ಅಧಿಕಕರ ಕಡೆಜೂಡಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ; 
ಯಕವದಜೂ ಯಕವ ರಿಮೋತಿಯಲಿಲ್ಲಯಜೂ ನಿಮಗಡೆ ಕಡೆಮೋಡಡು ಮಕಡ ಲಕರದಡು. 20 
ಆದಕಗಜೂಣ್ಯ ದಡುರಕರತ್ಮಗಳಳ ನಿಮಗಡೆ ಅಧಿಮೋನವಕದವಡೆಕಾಂದಡು ಸಕಾಂತಡೆಜೂಮೋಷಪಡಬಡೆಮೋಡಿರಿ; 
ಆದರಡೆ ನಿಮತ್ಮ ಹಡೆಸರಡುಗಳಳ ಪರಲಡೆಜೂಮೋಕದಲಿಲ್ಲ ಬರಡೆಯಲಲ್ಪಟಟ್ಟುರಡು ವದರಿಕಾಂದಲಡೆಮೋ 
ಸಕಾಂತಡೆಜೂಮೋಷಸರಿ ಅಕಾಂದನಡು.

ಲಜೂಕನಡು 11:14 ರರಡುವಕಯ ಆರನಡು ಒಕಾಂದಡು ಮಜೂಕದಡೆವವ್ವವನಡುನ್ನ 
ಹಡೆಜೂರಡಿಸಡುತಿತ್ತಾರಡುವಕಗ ಆದದಡೆದಮೋನಕಾಂದರಡೆ, ಆ ದಡೆವವ್ವವವು ಹಡೆಜೂರಟಡು ಹಡೆಜೂಮೋದ ಮಮೋಲಡೆ ಆ 
ಮಜೂಕನಡು ಮಕರನಕಡಿ ದನಡು; ಅದಕಡೆಸ ಜನರಡು ಆಶಪ್ಚಯರಪಟಟ್ಟುರಡು.

ಲಜೂಕನಡು 11:20-22 ಆದರಡೆ ನಕನಡು ದಡೆಮೋವರ ಹಸತ್ತಾದಕಾಂದಲಡೆಮೋ ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ 
ಹಡೆಜೂರಡಿಸಡುವದಕದರಡೆ ದಡೆಮೋವರ ರಕಜಣ್ಯವವು ನಿಸನಕಾಂದಡೆಮೋಹವಕಗಿ ನಿಮತ್ಮ ಬಳಿಗಡೆ 
ಬಕಾಂದದಡೆಯಲಕಲ್ಲ. 21 ಆಯಡುಧ ಗಳನಡುನ್ನ ಧರಿಸಕಡೆಜೂಕಾಂಡಡು ಬಲಿಷಷ್ಠನಕದವನಡೆಜೂಬಬ್ಬಿನಡು 
ರನನ್ನ ಅರಮನಡೆಯನಡುನ್ನ ಕಕಯಡುವದಕದರಡೆ ಅವನ ಸಡೆಜೂರಡುತ್ತಾ ಸಡುರಕ್ಷಿರವಕಗಿರಡುವದಡು. 
22 ಆದರಡೆ ಅವನಿಗಿಕಾಂರ ಬಲಿ ಷಷ್ಠನಡು ಅವನ ಮಮೋಲಡೆ ಬಕಾಂದಡು ಅವನನಡುನ್ನ ಜಯಿಸ 
ಅವನಡು ನಕಾಂಬಿಕಡೆಜೂಕಾಂಡಿದದ ಆಯಡುಧಗಳನಡುನ್ನ ಅವನಿಕಾಂದ ರಕಡೆಜೂಸಕಾಂಡಡು ರನನ್ನ 



ಸಡುಲಿಗಡೆಗಳನಡುನ್ನ ಹಕಾಂಚಡುವನಡು.
ಲಜೂಕನಡು 13:32 ಅದಕಡೆಸ ಆರನಡು ಅವರಿಗಡೆ--ಇಗಡೆಜೂಮೋ, ನಕನಡು ಈ ದವಸ ಮರಡುತ್ತಾ ನಕಳಡೆ 

ದಡೆವವ್ವಗಳನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ಸವ್ವಸಸ್ಥಮಕಡಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ; ಮಜೂರನಡೆಯ ದನದಲಿಲ್ಲ ನಕನಡು ಸದದ್ಧಿಗಡೆ 
ಬರಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ ಎಕಾಂದಡು ನಿಮೋವವು ಹಡೆಜೂಮೋಗಿ ಆ ನರಿಗಡೆ ಹಡೆಮೋಳಿರಿ.

ಯೊಮೋಹಕನನಡು 14:12 ನಕನಡು ನಿಮಗಡೆ ನಿಜನಿಜವಕಗಿ ಹಡೆಮೋಳಳತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ--ನನನ್ನನಡುನ್ನ 
ನಕಾಂಬಡುವವನಡು ನಕನಡು ಮಕಡಡುವ ಕತ್ರುಯೆ ಗಳನಡುನ್ನ ಸಹ ಮಕಡಡುವನಡು; ಇವವುಗಳಿಗಿಕಾಂರ 
ಮಹತಕತ್ತಾದ ಕತ್ರುಯೆಗಳನಡುನ್ನ ಅವನಡು ಮಕಡಡುವನಡು; ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ನಕನಡು ನನನ್ನ 
ರಕಾಂದಡೆಯ ಬಳಿಗಡೆ ಹಡೆಜೂಮೋಗಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ.

ಯೊಮೋಹಕನನಡು 17:15 ನಿಮೋನಡು ಅವರನಡುನ್ನ ಲಡೆಜೂಮೋಕದಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ ತಡೆಗಡೆಯಬಡೆಮೋಕಡೆಕಾಂರಲಲ್ಲ; 
ಅವರನಡುನ್ನ ಕಡೆಮೋಡಿನಿಕಾಂದ ಕಕಪಕಡಬಡೆಮೋಕಡೆಕಾಂದಡು ನಕನಡು ಕಡೆಮೋಳಿಕಡೆಜೂಳಳಳ್ಳ ತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಹೃರಣ್ಯಗ 10:38 ದಡೆಮೋವರಡು ನಜರಡೆಮೋತಿನ ಯೆಮೋಸಡುವನಡುನ್ನ 
ಪವಿತಕತ್ರುರತ್ಮನಿಕಾಂದಲಜೂ ಬಲದಕಾಂದಲಜೂ ಅಭಿಷಡೆಮೋಕಸದ ನಡೆಕಾಂಬದನಜೂನ್ನ ಹಡೆಮೋಗಡೆ ಆರನಡು 
ಒಳಡೆಳ್ಳಮೋದನಡುನ್ನ ಮಕಡಡುತಕತ್ತಾ ಸಡೆಸೈತಕನನಿಕಾಂದ ಬಕಧಿಸಲಲ್ಪಡಡುತಿತ್ತಾರಡುವವರಡೆಲಲ್ಲರನಡುನ್ನ ಗಡುಣ 
ಮಕಡಡುತಕತ್ತಾ ಸಕಾಂಚರಿಸದನಡೆಕಾಂಬದನಡುನ್ನ ನಿಮೋವವು ತಿಳಿದದದಮೋರಿ; ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ದಡೆಮೋವರಡು 
ಆರನ ಸಕಾಂಗಡ ಇದದನಡು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಹೃರಣ್ಯಗ 16:17,18 ಈಕಡೆಯಡು ಪಪೌಲನನಜೂನ್ನ ನಮತ್ಮನಜೂನ್ನ ಹಿಕಾಂಬಕಲಿಸ--
ಇವರಡು ನಮಗಡೆ ರಕ್ಷಣಡೆಯ ಮಕಗರವನಡುನ್ನ ತಡೆಜೂಮೋರಿಸಡುವ ಮಹಡೆಜೂಮೋನನ್ನರ ನಕದ ದಡೆಮೋವರ 
ಸಡೆಮೋವಕರಡು ಎಕಾಂದಡು ಕಜೂಗಿ ಹಡೆಮೋಳಳತಿತ್ತಾದದಳಳ. 18 ಹಿಮೋಗಡೆ ಅವಳಳ ಅನಡೆಮೋಕ ದವಸ 
ಮಕಡಿದದರಿಕಾಂದ ಪಪೌಲನಡು ಬಹಳವಕಗಿ ವಣ್ಯಥಡೆಪಟಡುಟ್ಟು ಹಿಕಾಂತಿರಡುಗಿ ಆ ದಡೆವವ್ವಕಡೆಸ--
ಅವಳನಡುನ್ನ ಬಿಟಡುಟ್ಟು ಹಡೆಜೂಮೋಗಡು ಎಕಾಂದಡು ಯೆಮೋಸಡು ಕತ್ರುಸತ್ತಾನ ಹಡೆಸರಿನಲಿಲ್ಲ ನಿನಗಡೆ ಅಪಲ್ಪಣಡೆ 
ಕಡೆಜೂಡಡುತಡೆತ್ತಾಮೋನಡೆ ಎಕಾಂದಡು ಹಡೆಮೋಳಿದನಡು. ಅದಡೆಮೋ ಗಳಿಗಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದಡು ಬಿಟಡುಟ್ಟು ಹಡೆಜೂಮೋಯಿರಡು.



ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಹೃರಣ್ಯಗ 19:11,12 ದಡೆಮೋವರಡು ಪಪೌಲನ ಕಡೆಸೈಯಿಕಾಂದ ವಿಶಡೆಮೋಷವಕದ 
ಮಹತಕಸಯರಗಳನಡುನ್ನ ನಡಿಸಡುತಕತ್ತಾ ಇದದದರಿಕಾಂದ 12 ಜನರಡು ಅವನ 
ಮಸೈಮಮೋಲಿನಿಕಾಂದ ಕಡೆಸೈವಸಸಗಳನಜೂನ್ನ ಉಡಿವಸಸಗಳನಜೂನ್ನ ರಕಾಂದಡು ರಡೆಜೂಮೋಗಿಗಳ ಮಮೋಲಡೆ 
ಹಕಕಲಡು ಅವರವರ ರಡೆಜೂಮೋಗಗಳಳ ವಕಸಯಕದವವು, ದಡೆವವ್ವಗಳಳೂ ಬಿಟಡುಟ್ಟುಹಡೆಜೂಮೋದವವು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕಹೃರಣ್ಯಗ 26:15-18 ಅದಕಡೆಸ ನಕನಡು--ಕರರನಡೆಮೋ, ನಿಮೋನಡು ಯಕರಡು ಎಕಾಂದಡು 
ಕಡೆಮೋಳಿದಡೆನಡು. ಆಗ ಆರನಡು--ನಿಮೋನಡು ಹಿಕಾಂಸಡೆಪಡಿಸಡುವ ಯೆಮೋಸಡುವಡೆಮೋ ನಕನಡು. 16 ಆದರಡೆ 
ನಿಮೋನಡು ಎದಡುದ ನಿಕಾಂರಡುಕಡೆಜೂಮೋ; ನಿಮೋನಡು ನಡೆಜೂಮೋಡಿದವವುಗಳ ಮರಡುತ್ತಾ ನಕನಡು ನಿನಗಡೆ 
ಪತ್ರುರಣ್ಯಕ್ಷವಕಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಡುವವವುಗಳ ವಿಷಯವಕಗಿ ನಿನನ್ನನಡುನ್ನ ಸಡೆಮೋವಕನನಕನ್ನಗಿಯಜೂ 
ಸಕಕ್ಷಿಯನಕನ್ನಗಿಯಜೂ ಮಕರತ್ರು ವಲಲ್ಲದಡೆ 17 ಈ ಜನರಿಕಾಂದ ಮರಡುತ್ತಾ ಈಗ ನಕನಡು 
ನಿನನ್ನನಡುನ್ನ ಕಳಳಹಿಸಡುವ ಅನಣ್ಯಜನರಿಕಾಂದ ನಿನನ್ನನಡುನ್ನ ಬಿಡಿಸಡುವದಕಜೂಸ 18 ಅವರ 
ಕಣಡುಣ್ಣೆಗಳನಡುನ್ನ ತಡೆರಡೆಯಡುವದಕಜೂಸ ಮರಡುತ್ತಾ ಕರತ್ತಾಲಡೆಯಿಕಾಂದ ಬಡೆಳಕಗಜೂ ಸಡೆಸೈತಕನನ 
ಅಧಿಕಕರದಕಾಂದ ದಡೆಮೋವರ ಕಡಡೆಗಡೆ ಅವರನಡುನ್ನ ತಿರಡುಗಿಸಡುವದಕಜೂಸ ಅವರಡು ನನನ್ನಲಿಲ್ಲ 
ಇಡಡುವ ನಕಾಂಬಿಕಡೆಯಿಕಾಂದಕಗಡುವ ಪಕಪಕ್ಷಮಕ ಪಣಡೆಯನಜೂನ್ನ ಪವಿರತ್ರುರಕದವರಲಿಲ್ಲ 
ಸಕವ್ವಸಸ್ಥಸ್ಥ್ಯವನಜೂನ್ನ ಹಡೆಜೂಕಾಂದಡುವಕಾಂತಡೆ ಮಕಡಡುವದಕಕಸಗಿ ನಕನಡು

ರಡೆಜೂಮೋಮಕಪವುರದವರಿಗಡೆ 16:20 ಶಕಕಾಂತಿದಕಯಕನಕದ ದಡೆಮೋವರಡು ಶಮೋಘತ್ರುವಕಗಿ 
ಸಡೆಸೈತಕನನನಡುನ್ನ ನಿಮತ್ಮ ಪಕದಗಳ ಕಡೆಳಗಡೆ ರಡುಳಿದಡುಬಿಡಡುವನಡು. ನಮತ್ಮ ಕರರನಕದ 
ಯೆಮೋಸಡು ಕತ್ರುಸತ್ತಾನ ಕಹೃಪಡೆಯಡು ನಿಮತ್ಮಕಾಂದಗಿರಲಿ. ಆಮನ .

2 ಕಡೆಜೂರಿಕಾಂರದವರಿಗಡೆ 2:11 ಸಡೆಸೈತಕನನಿಗಡೆ ನಮತ್ಮ ವಿಷಯದಲಿಲ್ಲ ಎಡಡೆ ಸಕಸಬಕರದಡು; 
ಅವನ ಕಡುರಕಾಂರತ್ರುಗಳನಡುನ್ನ ನಕವವು ಅರಿಯದವರಲಲ್ಲವಲಕಲ್ಲ.

ಗಲಕರಣ್ಯದವರಿಗಡೆ 1:4 ಈರನಡು ನಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಕಡೆಟಟ್ಟುದಕದಗಿರಡುವ ಈಗಿನ ಪತ್ರುಪಕಾಂಚದಡೆಜೂಳಗಿಕಾಂದ
ಬಿಡಿಸಬಡೆಮೋಕಡೆಕಾಂದಡು ನಮತ್ಮ ರಕಾಂದಡೆ ಯಕದ ದಡೆಮೋವರ ಚಿರತ್ತಾಕಸನಡುಸಕರವಕಗಿ ನಮತ್ಮ 



ಪಕಪಗಳಿಗಡೆಜೂಮೋಸಸರ ರನನ್ನನಡುನ್ನ ತಕನಡೆಮೋ ಒಪಲ್ಪಸದನಡು.
ಎಫಡೆಸದವರಿಗಡೆ 4:27 ಸಡೆಸೈತಕನನಿಗಡೆ ಅವಕಕಶ ಕಡೆಜೂಡಲಡೆಮೋಬಡೆಮೋಡಿರಿ.
ಎಫಡೆಸದವರಿಗಡೆ 6:11 ನಿಮೋವವು ಸಡೆಸೈತಕನನ ರಕಾಂತಡೆಜೂತ್ರುಮೋಪಕಯಗಳನಡುನ್ನ ಎದಡುರಿಸ 

ನಿಲಡುಲ್ಲವದಕಡೆಸ ಶಕತ್ತಾರಕಗಡುವಕಾಂತಡೆ ದಡೆಮೋವರ ಸವಕರಯಡುಧ ಗಳನಡುನ್ನ ಧರಿಸಕಡೆಜೂಳಿಳ್ಳರಿ.
2 ಥಡೆಸಲಡೆಜೂನಿಮೋಕದವರಿಗಡೆ 3:2,3 ಮಜೂಖರರಕದ ದಡುಷಟ್ಟುಜನರ ಕಡೆಸೈಯಿಕಾಂದ ನಕವವು 

ರಪಲ್ಪಸಲಲ್ಪಡಡುವ ಹಕಗಡೆಯಜೂ ಪಕತ್ರುರರಸರಿ; ಯಕಕಕಾಂದರಡೆ ಎಲಲ್ಲರಲಿಲ್ಲ ನಕಾಂಬಿಕಡೆ 
ಯಿಲಲ್ಲವಲಕಲ್ಲ. 3 ಆದರಡೆ ಕರರನಡು ನಕಾಂಬಿಗಸತ್ತಾನಡು; ಆರನಡು ನಿಮತ್ಮನಡುನ್ನ ದಹೃಢಪಡಿಸ 
ನಿಮತ್ಮನಡುನ್ನ ಕಡೆಮೋಡಿನಿಕಾಂದ ರಪಲ್ಪಸಡುವನಡು.

2 ತಿಮಥಡೆಯನಿಗಡೆ 2:26 ಸಡೆಸೈತಕ ನನ ಉಲಿರಗಡೆ ಬಿದಡುದ ಅವನ ಇಷಟ್ಟುದಕಾಂದ ಸಡೆರಡೆ 
ಒಯಣ್ಯಲಲ್ಪಟಟ್ಟುವರಕದ ಇವರಡು ಒಕಾಂದಡು ವಡೆಮೋಳಡೆ ಎಚಡೆಪ್ಚತಕತ್ತಾರಡು.

2 ತಿಮಥಡೆಯನಿಗಡೆ 4:18 ನನನ್ನನಡುನ್ನ ಪತ್ರುತಿಯೊಕಾಂದಡು ದಡುಷಷ್ಕೃರಣ್ಯದಕಾಂದ ಕರರನಡು ರಪಲ್ಪಸ 
ರನನ್ನ ಪರಲಡೆಜೂಮೋಕರಕಜಣ್ಯಕಡೆಸ ನನನ್ನನಡುನ್ನ ಕಕಪಕಡಡು ವನಡು. 
ಯಡುಗಯಡುಗಕಕಾಂರರಗಳಲಿಲ್ಲಯಜೂ ಆರನಿಗಡೆ ಮಹಿಮ. ಆಮನ .

1 ಪಡೆಮೋರತ್ರುನಡು 5:8 ಸವ್ವಸಸ್ಥಚಿರತ್ತಾರಕಗಿರಿತ್ರು. ಎಚಪ್ಚರವಕಗಿರಿತ್ರು; ನಿಮತ್ಮ ವಿರಡೆಜೂಮೋಧಿ ಯಕಗಿರಡುವ 
ಸಡೆಸೈತಕನನಡು ಗರರಸಡುವ ಸಕಾಂಹದಕಾಂತಡೆ ಯಕರನಡುನ್ನ ನಡುಕಾಂಗಲಿ ಎಕಾಂದಡು ಹಡುಡಡುಕಡುತಕತ್ತಾ 
ತಿರಡುಗಡುತಕತ್ತಾನಡೆ.

1 ಯೊಮೋಹಕನನಡು 4:4 ಚಿಕಸಮಕಸಳಡೆಮೋ, ನಿಮೋವವು ದಡೆಮೋವರಿಗಡೆ ಸಕಾಂಬಕಾಂಧಪಟಟ್ಟುವರಕ ಗಿದದಮೋರಿ. 
ಅವರನಡುನ್ನ ಜಯಿಸದದಮೋರಿ. ನಿಮತ್ಮಲಿಲ್ಲರಡುವಕರನಡು ಲಡೆಜೂಮೋಕದಲಿಲ್ಲ ಇರಡುವವನಿಗಿಕಾಂರ 
ದಡೆಜೂಡಡ್ಡವನಕಗಿದಕದನಡೆ.
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