
Kannada - ಗಗುಣಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾ ಸಸಸ್ಕ್ರಿಪಪ್ಚರರ - Healing Scriptures

ವಿಮಮೋಚನಕಮಾಕಾಂಡ 15:26 ಆತನಗು-- ನಮೋನಗು ನನನ್ನ ದದಮೋವರಮಾದ ಕತರನ 
ಸಸ್ವರಕದಸ ಶಶ್ರದದದ್ಧೆಯಕಾಂದ ಕಿವಿಗದಗೊಟಗುಟ್ಟು ಆತನ ದದೃಷಟ್ಟುಯಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಮಾದದದ್ದನಗುನ್ನ 
ಮಮಾಡಿ ಆತನ ಆಜದಗಳಿಗದ ಕಿವಿಗದಗೊಟಗುಟ್ಟು ಆತನ ನಯಮ ಗಳನಗುನ್ನ 
ಕದಕೈಕದಗೊಕಾಂಡರದ ಐಗಗುಪಪ್ತ್ಯರ ಮಮೋಲದ ಬರಮಮಾಡಿದ ಯಮಾವ ವಮಾವ್ಯಾಧಿಯನಗೊನ್ನ 
ನನನ್ನ ಮಮೋಲದ ಬರಮಮಾಡಗುವದಿಲಲ್ಲಿ; ನನನ್ನನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸಗುವ ಕತರನಗು 
ನಮಾನದಮೋ ಆಗಿದದದ್ದಮೋನದ ಅಕಾಂದನಗು.

ಧಮಮೋರಪದದಮೋಶಕಮಾಕಾಂಡ 7:15 ಕತರನಗು ಎಲಮಾಲ್ಲಿ ರದಗೊಮೋಗಗಳನಗುನ್ನ ನನನ್ನಕಾಂದ 
ತದಗದದಗು ಬಿಡಗುವನಗು; ನನಗದ ತಿಳಿದಿರಗುವ ಐಗಗುಪತ್ತಾದ ಕದಟಟ್ಟು 
ರದಗೊಮೋಗಗಳನದನ್ನಲಮಾಲ್ಲಿ ನನನ್ನ ಮಮೋಲದ ಬರಮಮಾಡದದ ನನನ್ನನಗುನ್ನ 
ಹಗದಮಮಾಡಗುವವರದಲಲ್ಲಿರ ಮಮೋಲದ ಅವವುಗಳನಗುನ್ನ ಬರ ಮಮಾಡಗುವನಗು.

ಕಿಮೋತರನದಗಳಳು 107:20 ಆತನಗು ತನನ್ನ ವಮಾಕವ್ಯಾವನಗುನ್ನ ಕಳಳುಹಿಸ ಅವರನಗುನ್ನ 
ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಿ ಅವರ ನಮಾಶನಗಳಿಕಾಂದ ಅವರನಗುನ್ನ ತಪಪ್ಪಿಸ ದನಗು.

ಕಿಮೋತರನದಗಳಳು 146:8 ಕತರನಗು ಸದರದಯವರನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸಗುತಮಾತ್ತಾನದ. ಕತರನಗು 
ಕಗುರಗುಡರ ಕಣಗುಣ್ಣುಗಳನಗುನ್ನ ತದರದಯಗುತಮಾತ್ತಾನದ; ಕತರನಗು ದಿಮೋನರನಗುನ್ನ ಎತಗುತ್ತಾ 
ತಮಾತ್ತಾನದ; ಕತರನಗು ನಮೋತಿವಕಾಂತರನಗುನ್ನ ಪಶ್ರಮೋತಿಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾನದ;

ಯೆಶಮಾಯ 35:5 ಆಗ ಕಗುರಗುಡರ ಕಣಗುಣ್ಣುಗಳಳು ತದರದಯಲಪ್ಪಿಡಗು ವವವು, 
ಕಿವವುಡರ ಕಿವಿಗಳಳು ಕದಮೋಳಳುವವವು.

ಯೆಶಮಾಯ 53:5 ನಮಮ್ಮ ದದಗೊಶ್ರಮೋಹಗಳ ನಮಿತತ್ತಾ ಆತನಗದ ಗಮಾಯವಮಾಯತಗು,



ನಮಮ್ಮ ದಗುಷಷ್ಕೃತವ್ಯಾಗಳ ನಮಿತತ್ತಾ ಆತನಗು ಜಜಜ್ಜಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುನಗು; ನಮಮ್ಮ 
ಸಮಮಾಧಮಾನಕದಸ ಕಮಾರಣವಮಾದ ಶಿಕದಯಗು ಆತನ ಮಮೋಲದ ಬಿತಗುತ್ತಾ; ಆತನ 
ಬಮಾಸಗುಕಾಂಡದ ಗಳಿಕಾಂದ ನಮಗದ ಸಸ್ವಸಸ್ಥವಮಾಯತಗು.

ಯೆಶಮಾಯ 58:8 ಹಿಮೋಗಮಾದರದ ನನನ್ನ ಬದಳಕಗು ಉದಯದಕಾಂತದ 
ಪಶ್ರತವ್ಯಾಕ್ಷವಮಾಗಗುವದಗು. ನನನ್ನ ಕದಮೋಮವವು ಬದಮೋಗನದ ಚಿಗಗುರಗು ವದಗು. ನನನ್ನ 
ನಮೋತಿಯಗು ನನಗದ ಮಗುಕಾಂಬಲವಮಾಗಿ ಮಗುಕಾಂದ ರಿಯಗುವದಗು. ಕತರನ 
ಮಹಿಮಯಗು ನನಗದ ಹಿಕಾಂಬಲ ವಮಾಗಿರಗುವದಗು.

ಯೆರದಮಿಯ 30:17 ಚಿಮೋಯಮೋನಗು ತಳಿಳ್ಳಿಬಿಡಲಪ್ಪಿ ಟಟ್ಟುದಗೊದ್ದ ಅದನಗುನ್ನ 
ವಿಚಮಾರಿಸಗುವವರಗು ಯಮಾರಗೊ ಇಲಲ್ಲಿ ವದಕಾಂದಗೊ ಅವರಗು ನನನ್ನ ವಿಷಯ 
ಹದಮೋಳಳುವದರಿಕಾಂದ ನನಗದ ಕದಮೋಮವನಗುನ್ನಕಾಂಟಗು ಮಮಾಡಗುವದನಗು; ನನನ್ನ ಗಮಾಯ 
ಗಳನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಗುವದನದಕಾಂದಗು ಕತರನಗು ಅನಗುನ್ನತಮಾತ್ತಾನದ.

ಯೆರದಮಿಯ 33:6 ಇಗದಗೊಮೋ, ನಮಾನಗು ಅದಕದಸ ಕದಮೋಮವನಗೊನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥತದಯನಗೊನ್ನ 
ಹಗುಟಟ್ಟುಸ ಅವರನಗುನ್ನ ಗಗುಣಮಮಾಡಿ ಸಮಮಾಧಮಾನದ ಸತವ್ಯಾವನಗುನ್ನ 
ಸಮದೃದಿದ್ಧೆಯಮಾಗಿ ಅವರಿಗದ ಪಶ್ರಕಟಮಮಾಡಗುವದನಗು.

ಮಲಮಾಕಿಯ 4:2 ಆದರದ ನನನ್ನ ಹದಸರಿಗದ ಭಯಪಡಗುವವರಮಾದ ನಮಗದ 
ನಮೋತಿಯ ಸಗೊಯರನಗು ತನನ್ನ ರದಕದಸಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ವಸಸ್ಥತದಯನಗುನ್ನಕಾಂಟಗು 
ಮಮಾಡಗುವವನಮಾಗಿ ಉದಯಸಗುವನಗು; ನಮೋವವು ಹದಗೊರಟಗು ಕದಗೊಟಟ್ಟುಗದಯಕಾಂದ
ಬಿಟಟ್ಟು ಕರಗುಗಳ ಹಮಾಗದ ಕಗುಣಿದಮಾಡಗುವಿರಿ.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 4:23,24 ಬಳಿಕ ಯೆಮೋಸಗು ಗಲಲಮಾಯವನದನ್ನಲಮಾಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಚರಿಸ 
ಅವರ ಸಭಮಾಮಕಾಂದಿರಗಳಲಲ್ಲಿ ಬದಗೊಮೋಧಿಸಗುವಮಾತನಮಾಗಿ ರಮಾಜವ್ಯಾದ 



ಸಗುವಮಾತದರಯನಗುನ್ನ ಸಮಾರಗುತಮಾತ್ತಾ ಜನರಲಲ್ಲಿದದ್ದ ಎಲಮಾಲ್ಲಿ ತರದ ರದಗೊಮೋಗಗಳನಗುನ್ನ 
ಸಕಲ ವಿಧವಮಾದ ಜಮಾಡವ್ಯಾಗಳನಗೊನ್ನ ಗಗುಣಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾ ಇದದ್ದನಗು. 24 
ಆತನ ಕಿಮೋತಿರಯಗು ಸರಿಯದಲದಲ್ಲಿಲಮಾಲ್ಲಿ ಹರಡಿತಗು; ಆಗ ನಮಾನಮಾ ವಿಧವಮಾದ
ರದಗೊಮೋಗಗಳಿಕಾಂದ ಮತಗುತ್ತಾ ಯಮಾತನದಗಳಿಕಾಂದ ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥರಮಾದವರದಲಲ್ಲಿರನಗೊನ್ನ 
ದದವಸ್ವಗಳಳು ಹಿಡಿದವರನಗೊನ್ನ ಮಗೊರಮಾರ ರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗೊನ್ನ 
ಪಮಾಶಸ್ವರವಮಾಯಗುರದಗೊಮೋಗಿ ಗಳನಗೊನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗದ ತಕಾಂದರಗು. ಆತನಗು 
ಅವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದನಗು.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 8:16,17 ಸಮಾಯಕಾಂಕಮಾಲವಮಾದಮಾಗ ದದವಸ್ವಗಳಳು ಹಿಡಿದಿದದ್ದ 
ಬಹಳ ಜನರನಗುನ್ನ ಅವರಗು ಆತನ ಬಳಿಗದ ತಕಾಂದರಗು; ಮತಗುತ್ತಾ ಆತನಗು 
ತನನ್ನ ಮಮಾತಿನಕಾಂದ ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ದದ್ದಲಲ್ಲಿದದ 
ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥವಮಾಗಿದದ್ದವರದಲಲ್ಲಿರನಗೊನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಿದನಗು. 17 ಹಿಮೋಗದ--ಆತನಗು 
ತಮಾನದಮೋ ನಮಮ್ಮ ಬಲಹಿಮೋನತದಗಳನಗುನ್ನ ತಕದಗೊಸಕಾಂಡಗು ರದಗೊಮೋಗಗಳನಗುನ್ನ 
ಹದಗೊತತ್ತಾನಗು ಎಕಾಂಬದಮಾಗಿ ಪಶ್ರವಮಾದಿಯಮಾದ ಯೆಶಮಾಯನಕಾಂದ ಹದಮೋಳಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುದಗುದ್ದ
ನದರವದಮೋರಗುವಕಾಂತದ ಇದಮಾಯತಗು.ಸಮಾಯಕಾಂಕಮಾಲವಮಾದಮಾಗ ದದವಸ್ವಗಳಳು 
ಹಿಡಿದಿದದ್ದ ಬಹಳ ಜನರನಗುನ್ನ ಅವರಗು ಆತನ ಬಳಿಗದ ತಕಾಂದರಗು; ಮತಗುತ್ತಾ 
ಆತನಗು ತನನ್ನ ಮಮಾತಿನಕಾಂದ ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ದದ್ದಲಲ್ಲಿದದ 
ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥವಮಾಗಿದದ್ದವರದಲಲ್ಲಿರನಗೊನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಿದನಗು.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 9:35 ತರಗುವಮಾಯ ಯೆಮೋಸಗು ಎಲಮಾಲ್ಲಿ ಹಳಿಳ್ಳಿಗಳಲಲ್ಲಿಯಗೊ 
ಪಟಟ್ಟುಣಗಳಲಲ್ಲಿಯಗೊ ಸಕಾಂಚರಿ ಸಗುತಮಾತ್ತಾ ಅವರ ಸಭಮಾಮಕಾಂದಿರಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಉಪದದಮೋಶಿಸಗುತಮಾ ರಮಾಜವ್ಯಾದ ಸಗುವಮಾತದರಯನಗುನ್ನ ಸಮಾರಗುತಮಾತ್ತಾ ಜನರಲಲ್ಲಿದದ್ದ 



ಪಶ್ರತಿಯಕಾಂದಗು ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥತದಯನಗೊನ್ನ ರದಗೊಮೋಗವನಗೊನ್ನ ವಮಾಸಮಮಾಡಿದರಗು.
ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 10:1,8 ಆತನಗು ತನನ್ನ ಹನದನ್ನರಡಗು ಮಕಾಂದಿ ಶಿಷವ್ಯಾರನಗುನ್ನ ತನನ್ನ 

ಬಳಿಗದ ಕರದದಗು ಅಶಗುದಮಾದ್ಧೆತಮ್ಮಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸಗುವಕಾಂತದಯಗೊ ಎಲಮಾಲ್ಲಿ 
ತರವಮಾದ ರದಗೊಮೋಗವನಗುನ್ನ ಮತಗುತ್ತಾ ಎಲಮಾಲ್ಲಿ ತರವಮಾದ ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥತದಯನಗುನ್ನ 
ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಗು ವಕಾಂತದಯಗೊ ಅವರಿಗದ ಅಧಿಕಮಾರ ಕದಗೊಟಟ್ಟುನಗು. (ಮಮಾಕರನಗು 
3:14,15) 8 ರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಿರಿ, ಕಗುಷಷ್ಠರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗುನ್ನ 
ಶಗುದದ್ಧೆಮಮಾಡಿರಿ, ಸತತ್ತಾವರನಗುನ್ನ ಎಬಿಬ್ಬಿಸರಿ, ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸರಿ; ನಮೋವವು 
ಉಚಿತವಮಾಗಿ ಹದಗೊಕಾಂದಿದಿದ್ದಮೋರಿ, ಉಚಿತ ವಮಾಗಿ ಕದಗೊಡಿರಿ.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 11:5 ಕಗುರಗುಡರಗು ದದೃಷಟ್ಟು ಹದಗೊಕಾಂದಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಕಗುಕಾಂಟರಗು 
ನಡದಯಗುತಮಾತ್ತಾರದ,ಕಗುಷಟ್ಟುರದಗೊಮೋಗಿಗಳಳು ಶಗುದದ್ಧೆರಮಾಗಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಕಿವವುಡರಗು 
ಕದಮೋಳಳುತಮಾತ್ತಾರದ, ಸತತ್ತಾವರಗು ಎಬಿಬ್ಬಿಸಲಪ್ಪಿಡಗುತಮಾತ್ತಾರದ ಮತಗುತ್ತಾ ಬಡವರಿಗದ 
ಸಗುವಮಾತದರ ಸಮಾರಲಪ್ಪಿಡಗುತತ್ತಾದದ.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 12:15 ಆದರದ ಯೆಮೋಸಗು ಅದನಗುನ್ನ ತಿಳಿದಗು ಅಲಲ್ಲಿಕಾಂದ ಹದಗೊರಟಗು
ಹದಗೊಮೋದನಗು; ಮತಗುತ್ತಾ ದದಗೊಡಡ್ಡ ಸಮಗೊಹಗಳಳು ಆತನನಗುನ್ನ ಹಿಕಾಂಬಮಾಲಸದರಗು.
ಆಗ ಆತನಗು ಅವರದಲಲ್ಲಿರನಗುನ್ನ ವಮಾಸ ಮಮಾಡಿದನಗು.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 15:30 ಆಗ ಜನರ ದದಗೊಡಡ್ಡ ಸಮಗೊಹಗಳಳು ಕಗುಕಾಂಟರನಗುನ್ನ 
ಕಗುರಗುಡರನಗುನ್ನ ಮಗೊಕರನಗುನ್ನ ಊನವಮಾದವರನಗುನ್ನ ಮತಗುತ್ತಾ ಬದಮೋರದ 
ಅನದಮೋಕರನಗುನ್ನ ತಮಮ್ಮಕಾಂದಿಗದ ಕರಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಯೆಮೋಸಗು ವಿನ ಪಮಾದಗಳ 
ಬಳಿಗದ ತಕಾಂದರಗು. ಮತಗುತ್ತಾ ಆತನಗು ಅವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದನಗು.

ಮತಮಾತ್ತಾಯನಗು 17:20 ಯೆಮೋಸಗು ಅವರಿಗದ--ನಮಮ್ಮ ಅಪನಕಾಂಬಿಕದಯ 



ದದಸದಯಕಾಂದಲದಮೋ; ನಮಾನಗು ನಮಗದ ನಜವಮಾಗಿ ಹದಮೋಳಳುವದದಮೋನಕಾಂದರದ--
ಸಮಾಸವದ ಕಮಾಳಷಗುಟ್ಟು ನಕಾಂಬಿಕದ ನಮಗಿರಗುವದಮಾದರದ ನಮೋವವು ಈ ಬದಟಟ್ಟುಕದಸ--
ಇಲಲ್ಲಿಕಾಂದ ಆ ಸಸ್ಥಳಕದಸ ಹದಗೊಮೋಗಗು ಎಕಾಂದಗು ಹದಮೋಳಿದರದ ಅದಗು ಹದಗೊಮೋಗಗುವದಗು; 
ಮತಗುತ್ತಾ ಯಮಾವದಗೊ ನಮಗದ ಅಸಮಾಧವ್ಯಾವಮಾಗಿರಗುವದಿಲಲ್ಲಿ.

ಮಮಾಕರನಗು 1:34 ಇದಲಲ್ಲಿದದ ವಿಧವಿಧವಮಾದ ರದಗೊಮೋಗ ಗಳಿಕಾಂದ 
ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥರಮಾಗಿದದ್ದ ಅನದಮೋಕರನಗುನ್ನ ಆತನಗು ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಿ ಬಹಳ ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ 
ಬಿಡಿಸದನಗು; ಮತಗುತ್ತಾ ದದವಸ್ವಗಳಳು ಆತನನಗುನ್ನ ಅರಿತಿದದ್ದದರಿಕಾಂದ ಆತನಗು 
ಅವವುಗಳಿಗದ ಮಮಾತನಮಾಡಗದಗೊಡಿಸಲಲಲ್ಲಿ.

ಮಮಾಕರನಗು 3:10 ಯಮಾಕಕಾಂದರದ ಆತನಗು ಅನದಮೋಕರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಿದದ್ದರಿಕಾಂದ
ರದಗೊಮೋಗಪಮೋಡಿತರಮಾಗಿದದ್ದವರದಲಲ್ಲಿರಗು ಆತನನಗುನ್ನ ಮಗುಟಟ್ಟುಬದಮೋ ಕದಕಾಂದಗು ಆತನ 
ಮಮೋಲದ ಬಿಮೋಳಳುತಿತ್ತಾದದ್ದರಗು.

ಮಮಾಕರನಗು 6:5,6 ಆತನಗು ಅಲಲ್ಲಿ ಕದಲವವು ರದಗೊಮೋಗಿಗಳ ಮಮೋಲದ ತನನ್ನ 
ಕದಕೈಗಳನನ್ನಟಗುಟ್ಟು ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದನದಮೋ ಹದಗೊರತಗು ಬದಮೋರದ ಯಮಾವ 
ಮಹತಮಾಸಯರವನಗೊನ್ನ ಮಮಾಡಗುವದಕಮಾಸಗಲಲಲ್ಲಿ. 6 ಆತನಗು ಅವರ 
ಅಪನಕಾಂಬಿಕದ ಯ ದದಸದಯಕಾಂದ ಆಶಪ್ಚಯರಪಟಟ್ಟುನಗು; ಮತಗುತ್ತಾ ಸಗುತತ್ತಾಲನ 
ಹಳಿಳ್ಳಿಗಳಿಗದ ಹದಗೊಮೋಗಿ ಬದಗೊಮೋಧಿಸಗುತಮಾತ್ತಾ ಇದದ್ದನಗು.

ಮಮಾಕರನಗು 6:13 ಅವರಗು ಅನದಮೋಕ ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ಬಹಳ 
ರದಗೊಮೋಗಿಗಳಿಗದ ಎಣದಣ್ಣು ಹಚಿಪ್ಚ ಅವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದರಗು.

ಮಮಾಕರನಗು 6:55,56 ಸಗುತತ್ತಾಲನ ಸಮೋಮಯಲದಲ್ಲಿಲಮಾಲ್ಲಿ ಓಡಮಾಡಿ ಆತನಗು 
ಎಲಲ್ಲಿದಮಾದ್ದನದಕಾಂದಗು ಕದಮೋಳಿ ಇದದ್ದಲಲ್ಲಿಗದ ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥತದಯಗುಳಳ್ಳಿವರನಗುನ್ನ 



ಹಮಾಸಗದಗಳದಳಕಾಂದಿಗದ ಎತಿತ್ತಾಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಹದಗೊಮೋಗಲಮಾರಕಾಂಭಿಸದರಗು. 56 
ತರಗುವಮಾಯ ಆತನಗು ಯಮಾವ ಯಮಾವ ಹಳಿಳ್ಳಿಗಳಲಲ್ಲಿ, ಪಟಟ್ಟುಣಗಳಲಲ್ಲಿ, 
ಸಮೋಮಯಲಲ್ಲಿ ಪಶ್ರವದಮೋಶಿಸದನದಗೊಮೋ ಅಲದಲ್ಲಿಲಮಾಲ್ಲಿ ಅವರಗು ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥ ವಮಾದವರನಗುನ್ನ 
ಬಿಮೋದಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ ಆತನ ಉಡಗುಪನ ಅಕಾಂಚನಮಾನ್ನದರಗೊ ಅವರಗು 
ಮಗುಟಟ್ಟುಗದಗೊಡಿಸಬದಮೋಕದಕಾಂದಗು ಆತನನಗುನ್ನ ಬದಮೋಡಿಕದಗೊಕಾಂಡರಗು; ಯಮಾರಮಾರಗು 
ಆತನನಗುನ್ನ ಮಗುಟಟ್ಟುದರದಗೊಮೋ ಅವರಗು ಸಸ್ವಸ

ಮಮಾಕರನಗು 8:23-25 ಆತನಗು ಆ ಕಗುರಗುಡನ ಕದಕೈಹಿಡಿದಗು ಊರಿನ ಹದಗೊರಗದ
ಕರಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಹದಗೊಮೋಗಿ ಅವನ ಕಣಗುಣ್ಣುಗಳ ಮಮೋಲದ ಉಗಗುಳಿ ತನನ್ನ 
ಕದಕೈಗಳನಗುನ್ನ ಅವನ ಮಮೋಲದ ಇಟಗುಟ್ಟು ಏನಮಾದರಗೊ ಕಮಾಣಗುತತ್ತಾದದಗೊಮೋ ಎಕಾಂದಗು 
ಅವನನಗುನ್ನ ಕದಮೋಳಿದನಗು. 24 ಅವನಗು ಮಮೋಲಕದಸ ನದಗೊಮೋಡಿ--ಮನಗುಷವ್ಯಾರಗು 
ಮರಗಳ ಹಮಾಗದ ನಡದದಮಾಡಗುವದನಗುನ್ನ ನದಗೊಮೋಡಗುತದತ್ತಾಮೋನದ ಅಕಾಂದನಗು. 25 
ತರಗುವಮಾಯ ಆತನಗು ತಿರಿಗಿ ಅವನ ಕಣಗುಣ್ಣುಗಳ ಮಮೋಲದ ತನನ್ನ 
ಕದಕೈಗಳನನ್ನಟಗುಟ್ಟು ಅವನಗು ಮಮೋಲಕದಸ ನದಗೊಮೋಡಗುವಕಾಂತದ ಮಮಾಡಿದನಗು; ಆಗ 
ಅವನಗು ಗಗುಣಹದಗೊಕಾಂದಿದವನಮಾಗಿ ಪಶ್ರತಿ ಮನಗುಷವ್ಯಾನನಗುನ್ನ ಸಪ್ಪಿಷಟ್ಟುವಮಾಗಿ 
ನದಗೊಮೋಡಿದನಗು.

ಮಮಾಕರನಗು 9:29 ಆತನಗು ಅವರಿಗದ--ಈ ತರವಮಾ ದದಗುದ್ದ ಪಮಾಶ್ರರರನದ 
ಉಪವಮಾಸಗಳಿಕಾಂದ ಹದಗೊರತಗು ಬದಮೋರದ ಯಮಾವದರಿಕಾಂದಲಗೊ ಹದಗೊರಗದ 
ಬರಲಮಾರದಗು ಅಕಾಂದನಗು.

ಮಮಾಕರನಗು 16:17,18 ಇದಲಲ್ಲಿದದ ನಕಾಂಬಗುವವರಿಕಾಂದ ಈ 
ಸಗೊಚಕಕಮಾಯರಗಳಳು ಉಕಾಂಟಮಾಗಗುವವವು; ಅವರಗು ನನನ್ನ ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿ 



ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸಗುವರಗು; ಅವರಗು ಹದಗೊಸ ಭಮಾಷದಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಮಮಾತನಮಾಡಗುವರಗು; 18 ಅವರಗು ಸಪರಗಳನಗುನ್ನ ಎತಗುತ್ತಾವರಗು; 
ಮರಣಕರವಮಾದದದದ್ದಮೋ ನಮಾದರಗೊ ಕಗುಡಿದರದ ಅದಗು ಅವರಿಗದ ಯಮಾವ 
ಕದಮೋಡನಗೊನ್ನ ಮಮಾಡಗುವದಿಲಲ್ಲಿ; ಅವರಗು ರದಗೊಮೋಗಿಗಳ ಮಮೋಲದ ಕದಕೈಗಳನನ್ನಡಗು 
ವಮಾಗ ಅವರಗು ಸಸ್ವಸಸ್ಥರಮಾಗಗುವರಗು ಎಕಾಂದಗು ಹದಮೋಳಿದನಗು.

ಲಗೊಕನಗು 4:18 ಕತರನ ಆತಮ್ಮವವು ನನನ್ನ ಮಮೋಲದ ಇದದ; ಯಮಾಕಕಾಂದರದ 
ಬಡವರಿಗದ ಸಗುವಮಾತದರ ಸಮಾರಗುವದಕದಸ ಆತನಗು ನನನ್ನನಗುನ್ನ 
ಅಭಿಷದಮೋಕಿಸದಮಾದ್ದನದ; ಮಗುರಿದ ಹದೃದಯ ವವುಳಳ್ಳಿವರನಗುನ್ನ 
ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಗುವದಕಗೊಸ ಸದರದಯಲಲ್ಲಿದದ್ದವರಿಗದ ಬಿಡಗುಗಡದಯನಗುನ್ನ 
ಸಮಾರಗುವದಕಗೊಸ ಕಗುರಗುಡರಿಗದ ದದೃಷಟ್ಟು ಕದಗೊಡಗುವದಕಗೊಸ ಜಜಜ್ಜಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುವರನಗುನ್ನ 
ಬಿ

ಲಗೊಕನಗು 4:40 ಸಗೊಯಮಾರಸತ್ತಾಮಮಾನವಮಾಗಗುತಿತ್ತಾದಮಾದ್ದಗ ನಮಾನಮಾ ವಿಧ ವಮಾದ 
ರದಗೊಮೋಗಗಳಿಕಾಂದ ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥವಮಾದವರದಲಲ್ಲಿರನಗುನ್ನ ಅವರಗು ಆತನ ಬಳಿಗದ 
ತಕಾಂದರಗು; ಆತನಗು ಅವರಲಲ್ಲಿ ಪಶ್ರತಿಯಬಬ್ಬಿನ ಮಮೋಲದ ತನನ್ನ ಕದಕೈಗಳನನ್ನಟಗುಟ್ಟು 
ಅವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಪಡಿಸದನಗು.

ಲಗೊಕನಗು 5:15 ಆದರಗೊ ಆತನ ಕಿಮೋತಿರಯಗು ಇನಗೊನ್ನ ಹದಚಮಾಪ್ಚಗಿ 
ದಗೊರದವರದಗಗೊ ಹರಡಿತಗು; ದದಗೊಡಡ್ಡ ಸಮಗೊಹಗಳಳು ಆತನ 
ಉಪದದಮೋಶವನಗುನ್ನ ಕದಮೋಳಳುವದಕಗೊಸ ತಮಮ್ಮ ರದಗೊಮೋಗಗಳನಗುನ್ನ ಆತನಕಾಂದ 
ವಮಾಸಮಮಾಡಿಸಕದಗೊಳಳುಳ್ಳಿ ವದಕಗೊಸ ಕಗೊಡಿ ಬಕಾಂದರಗು.

ಲಗೊಕನಗು 5:17-25 ಇದಮಾದ ಮಮೋಲದ ಒಕಾಂದಮಾನದಗೊಕಾಂದಗು ದಿನ ಆತನಗು 



ಬದಗೊಮೋಧಿಸಗುತಿತ್ತಾದಮಾದ್ದಗ ಗಲಲಮಾಯ ಯಗೊದಮಾಯ ಮತಗುತ್ತಾ ಯೆರಗೊಸಲದಮೋಮಿನ 
ಪಶ್ರತಿಯಕಾಂದಗು ಊರಿನಕಾಂದ ಬಕಾಂದಿದದ್ದ ಫರಿಸಮಾಯರಗೊ 
ನಮಾವ್ಯಾಯಪಶ್ರಮಮಾಣದ ಪಕಾಂಡಿತರಗೊ ಅಲಲ್ಲಿ ಕಗೊತಗುಕದಗೊಕಾಂಡಿದದ್ದರಗು. ಕತರನ 
ಶಕಿತ್ತಾಯಗು ಅವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಗುವದಕದಸ ಸದದ್ಧೆವಿತಗುತ್ತಾ. 18 ಆಗ ಇಗದಗೊಮೋ, 
ಪಮಾಶಸ್ವರವಮಾಯಗು ರದಗೊಮೋಗವಿದದ್ದ ಒಬಬ್ಬಿ ಮನಗುಷವ್ಯಾನನಗುನ್ನ ಕದಲವರಗು 
ಹಮಾಸಗದಯಲಲ್ಲಿ ಹದಗೊತಗುತ್ತಾ ಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಬಕಾಂದಗು ಅವನನಗುನ್ನ ಒಳಗದ ಆತನ 
ಎದಗುರಿಗದ ತರಗುವ ವಿಧಮಾನವನಗುನ್ನ ಹಗುಡಗುಕಿದರಗು. 19 ಆದರದ ಅಲಲ್ಲಿದದ್ದ 
ಜನಸಮಗೊಹದವರ ನಮಿತತ್ತಾ ಅವರಗು ಅವನನಗುನ್ನ ಒಳಗದ ತರಗುವ ಯಮಾವ
ವಿಧಮಾನವನಗೊನ್ನ ಕಮಾಣದದ ಮನದಯಮಮೋಲದ ಹದಗೊಮೋಗಿ ಹಕಾಂಚಗುಗಳನಗುನ್ನ 
ತದಗದದಗು ಅವನನಗುನ್ನ ಹಮಾಸಗದಯಕಾಂದಿಗದ ನಡಗುವದ ಯೆಮೋಸಗುವಿನ ಮಗುಕಾಂದದ 
ಇಳಿಸದರಗು. 20 ಆಗ ಆತನಗು ಅವರ ನಕಾಂಬಿಕದಯನಗುನ್ನ ನದಗೊಮೋಡಿ 
ಅವನಗದ-- ಮನಗುಷವ್ಯಾನದಮೋ, ನನನ್ನ ಪಮಾಪಗಳಳು ನನಗದ ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುವದ 
ಎಕಾಂದಗು ಹದಮೋಳಿದನಗು. 21 ಆಗ ಶಮಾಸಸ್ತ್ರಿಗಳಳ ಫರಿ ಸಮಾಯರಗೊ--
ದದಮೋವದಗೊಷಣದಗಳನಗುನ್ನ ಮಮಾಡಗುವದಕದಸ ಇವನಗು ಯಮಾರಗು? 
ದದಮೋವರದಗೊಬಬ್ಬಿನದಮೋ ಹದಗೊರತಗು ಪಮಾಪಗಳನಗುನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಗುವವರಗು ಯಮಾರಗು 
ಎಕಾಂದಗು ತಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿ ಮಮಾತನಮಾಡಿಕದಗೊಕಾಂಡರಗು. 22 ಆದರದ ಯೆಮೋಸಗು ಅವರ 
ಆಲದಗೊಮೋಚನದಗಳನಗುನ್ನ ತಿಳಿದಗು ಪಶ್ರತಗುವ್ಯಾತತ್ತಾರವಮಾಗಿ ಅವರಿಗದ--ನಮೋವವು ನಮಮ್ಮ 
ಹದೃದಯಗಳಲಲ್ಲಿ ಅಕಾಂದಗು ಕದಗೊಳಳುಳ್ಳಿತಿತ್ತಾರಗುವದದಮೋನಗು? 23 ಯಮಾವದಗು 
ಸಗುಲಭ-- ನನನ್ನ ಪಮಾಪಗಳಳು ನನಗದ ಕ್ಷಮಿಸಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟುವದ ಅನಗುನ್ನವದದಗೊಮೋ? 
ಇಲಲ್ಲಿವದ--ಎದಗುದ್ದ ನಡದ ಅನಗುನ್ನವದದಗೊಮೋ? 24 ಆದರದ ಮನಗುಷವ್ಯಾಕಗುಮಮಾರನಗದ



ಪಮಾಪಗಳನಗುನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಗುವದಕದಸ ಭಗೊಮಿಯ ಮಮೋಲದ ಅಧಿಕಮಾರವವುಕಾಂಟದಕಾಂದಗು 
ನಮೋವವು ತಿಳಿಯಬದಮೋಕಗು (ಎಕಾಂದಗು ಹದಮೋಳಿ ಆ ಪಮಾಶಸ್ವರವಮಾಯಗು ರದಗೊಮೋಗಿಗದ)--
ಎದಗುದ್ದ ನನನ್ನ ಹಮಾಸಗದಯನಗುನ್ನ ತಕದಗೊಸಕಾಂಡಗು ನನನ್ನ ಮನದಗದ ಹದಗೊಮೋಗಗು ಎಕಾಂದಗು 
ನಮಾನಗು ನನಗದ ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತಾಮೋನದ ಅಕಾಂದನಗು. 25 ಕಗೊಡಲದ ಅವನಗು ಅವರ 
ಮಗುಕಾಂದದ ಎದಗುದ್ದ ತಮಾನಗು ಮಲಗಿದದ್ದ ಹಮಾಸಗದಯನಗುನ್ನ ಎತಿತ್ತಾಕದಗೊಕಾಂಡಗು 
ದದಮೋವರನಗುನ್ನ ಕದಗೊಕಾಂಡಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾ ತನನ್ನ ಸಸ್ವಕಾಂತ ಮನದಗದ ಹದಗೊರಟಗುಹದಗೊಮೋದನಗು.

ಲಗೊಕನಗು 6:17-19 ಆತನಗು ಅವರದಗೊಕಾಂದಿಗದ ಕದಳಗಿಳಿದಗು ಸಮ ಭಗೊಮಿಯ
ಮಮೋಲದ ನಕಾಂತಿದಮಾದ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷವ್ಯಾರ ಗಗುಕಾಂಪವು ಅಲಲ್ಲಿದದ ಯಗೊದಮಾಯ 
ಯೆರಗೊಸಲದಮೋಮಿನಕಾಂದಲಗೊ ತಗೊರ  ಸಮೋದದಗೊಮೋನನ 
ಸಮಗುದಶ್ರತಿಮೋರದಿಕಾಂದಲಗೊ ಆತನ ಉಪದದಮೋಶವನಗುನ್ನ ಕದಮೋಳಳುವದಕಗೊಸ 
ತಮಮ್ಮ ರದಗೊಮೋಗಗಳಿಕಾಂದ ಸಸ್ವಸಸ್ಥರಮಾಗಗುವದಕಗೊಸ ಜನರಗು ದದಗೊಡಡ್ಡ 
ಸಮಗೊಹವಮಾಗಿ ಬಕಾಂ 18 ಅಶಗುದಮಾದ್ಧೆತಮ್ಮಗಳಿಕಾಂದ ಪಮೋಡಿತರಮಾದವರಗೊ 
ಬಕಾಂದಗು ಸಸ್ವಸಸ್ಥರಮಾದರಗು. 19 ಆಗ ಸಮಗೊಹವದಲಮಾಲ್ಲಿ ಆತ ನನಗುನ್ನ 
ಮಗುಟಟ್ಟುಬದಮೋಕದಕಾಂದಗು ಪಶ್ರಯತಿನ್ನಸದರಗು; ಯಮಾಕಕಾಂದರದ ಆತನಕಾಂದ ಶಕಿತ್ತಾಯಗು 
ಹದಗೊರಟಗು ಅವರದಲಲ್ಲಿರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಿತಗು.

ಲಗೊಕನಗು 7:21,22 ಅದದಮೋಗಳಿಗದಯಲಲ್ಲಿ ರದಗೊಮೋಗ ಗಳಿಕಾಂದಲಗೊ 
ವಮಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿಕಾಂದಲಗೊ ದಗುರಮಾತಮ್ಮಗಳಿಕಾಂದಲಗೊ ಪಮೋಡಿತರಮಾದ ಅನದಮೋಕರನಗುನ್ನ 
ಆತನಗು ಗಗುಣಪಡಿಸದನಗು; ಕಗುರಗುಡರಮಾದ ಅನದಮೋಕರಿಗದ ದದೃಷಟ್ಟುಕದಗೊಟಟ್ಟುನಗು. 
22 ತರಗು ವಮಾಯ ಯೆಮೋಸಗು ಪಶ್ರತಗುವ್ಯಾತತ್ತಾರವಮಾಗಿ ಅವರಿಗದ--ಕಗುರಗು ಡರಗು 
ನದಗೊಮೋಡಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಕಗುಕಾಂಟರಗು ನಡದಯಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಕಗುಷಷ್ಠ ರದಗೊಮೋಗಿಗಳಳು 



ಶಗುದದ್ಧೆರಮಾಗಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಕಿವವುಡರಗು ಕದಮೋಳಳುತಮಾತ್ತಾರದ, ಸತತ್ತಾವರಗು 
ಎಬಿಬ್ಬಿಸಲಪ್ಪಿಡಗುತಮಾತ್ತಾರದ, ಬಡವರಿಗದ ಸಗುವಮಾತದರಯಗು ಸಮಾರಲಪ್ಪಿಡಗುತತ್ತಾದದ ಎಕಾಂದಗು
ನಮೋವವು ಕಕಾಂಡಗು ಕದಮೋಳಿದ ಇವವು ಗಳನಗುನ್ನ

ಲಗೊಕನಗು 8:2 ಇದಲಲ್ಲಿದದ ದಗುರಮಾತಮ್ಮಗಳಿಕಾಂ ದಲಗೊ ರದಗೊಮೋಗಗಳಿಕಾಂದಲಗೊ 
ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟು ಕದಲವವು ಸಸ್ತ್ರಿಮೋಯರಗು ಮತಗುತ್ತಾ ಏಳಳು ದದವಸ್ವಗಳಳು ಬಿಟಗುಟ್ಟು 
ಹದಗೊಮೋಗಿದದ್ದ ಮಗದ್ದಲನ ಎಕಾಂದಗು ಕರದಯಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟು ಮರಿಯಳಳ

ಲಗೊಕನಗು 9:2 ದದಮೋವರ ರಮಾಜವ್ಯಾವನಗುನ್ನ ಸಮಾರಗುವದಕಗೊಸ ರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗುನ್ನ 
ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಗುವದಕಗೊಸ ಆತನಗು ಅವರನಗುನ್ನ ಕಳಳುಹಿಸಕದಗೊಟಟ್ಟುನಗು.

ಲಗೊಕನಗು 9:11 ಆಗ ಜನರಗು ಅದನಗುನ್ನ ತಿಳಿದಗು ಆತನನಗುನ್ನ ಹಿಕಾಂಬಮಾಲಸಲಗು 
ಆತನಗು ಅವರನಗುನ್ನ ಅಕಾಂಗಿಮೋಕರಿಸ ದದಮೋವರ ರಮಾಜವ್ಯಾದ ವಿಷಯವಮಾಗಿ ಅವರ
ಸಕಾಂಗಡ ಮಮಾತನಮಾಡಿ ಸಸ್ವಸಸ್ಥತದ ಬದಮೋಕಮಾಗಿದದ್ದವರನಗುನ್ನ ಸಸ್ವಸಸ್ಥ ಮಮಾಡಿದನಗು.

ಲಗೊಕನಗು 13:12 ಯೆಮೋಸಗು ಆಕದಯನಗುನ್ನ ನದಗೊಮೋಡಿ ಹತಿತ್ತಾರಕದಸ ಕರದದಗು ಆಕದಗದ--
ಸಸ್ತ್ರಿಮೋಯೆಮೋ, ನಮೋನಗು ಈ ನನನ್ನ ರದಗೊಮೋಗದಿಕಾಂದ ಬಿಡಗುಗಡದಯಮಾಗಿದಿದ್ದಮೋ ಎಕಾಂದಗು 
ಹದಮೋಳಿ

ಲಗೊಕನಗು 13:32 ಆತನಗು ಅವರಿಗದ--ಇಗದಗೊಮೋ, ನಮಾನಗು ಈ ದಿವಸ ಮತಗುತ್ತಾ 
ನಮಾಳದ ದದವಸ್ವಗಳನಗುನ್ನ ಬಿಡಿಸ ಸಸ್ವಸಸ್ಥಮಮಾಡಗುತದತ್ತಾಮೋನದ; ಮಗೊರನದಯ ದಿನದಲಲ್ಲಿ 
ನಮಾನಗು ಸದಿದ್ಧೆಗದ ಬರಗುತದತ್ತಾಮೋನದ ಎಕಾಂದಗು ನಮೋವವು ಹದಗೊಮೋಗಿ ಆ ನರಿಗದ ಹದಮೋಳಿರಿ.

ಯಮೋಹಮಾನನಗು 5:8,14 ಯೆಮೋಸಗು ಅವನಗದ-- ಎದಗುದ್ದ ನನನ್ನ ಹಮಾಸಗದಯನಗುನ್ನ 
ತದಗದದಗುಕದಗೊಕಾಂಡಗು ನಡದ ಅಕಾಂದನಗು. 14 ತರಗುವಮಾಯ ಯೆಮೋಸಗು ಅವನನಗುನ್ನ 
ದದಮೋವಮಾಲಯದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಂಡಗುಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಅವ ನಗದ--ಇಗದಗೊಮೋ, ನನಗದ 



ಸಸ್ವಸಸ್ಥವಮಾಯತಲಮಾಲ್ಲಿ; ನನನ್ನ ಮಮೋಲದ ಹದಚಿಪ್ಚನ ಕದಮೋಡಗು ಬಮಾರದಕಾಂತದ ಇನಗುನ್ನ 
ಪಮಾಪಮಮಾಡಬದಮೋಡ ಅಕಾಂದನಗು.

ಯಮೋಹಮಾನನಗು 14:12 ನಮಾನಗು ನಮಗದ ನಜನಜವಮಾಗಿ ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತಾಮೋನದ--
ನನನ್ನನಗುನ್ನ ನಕಾಂಬಗುವವನಗು ನಮಾನಗು ಮಮಾಡಗುವ ಕಿಶ್ರಯೆ ಗಳನಗುನ್ನ ಸಹ 
ಮಮಾಡಗುವನಗು; ಇವವುಗಳಿಗಿಕಾಂತ ಮಹತಮಾತ್ತಾದ ಕಿಶ್ರಯೆಗಳನಗುನ್ನ ಅವನಗು 
ಮಮಾಡಗುವನಗು; ಯಮಾಕಕಾಂದರದ ನಮಾನಗು ನನನ್ನ ತಕಾಂದದಯ ಬಳಿಗದ 
ಹದಗೊಮೋಗಗುತದತ್ತಾಮೋನದ.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕದೃತವ್ಯಾಗ 3:6 ಆಗ ಪದಮೋತಶ್ರನಗು--ಬದಳಿಳ್ಳಿಬಕಾಂಗಮಾರವಕಾಂತಗೊ 
ನನನ್ನಲಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ. ಆದರದ ನನಗಿರಗುವದನಗುನ್ನ ನನಗದ ಕದಗೊಡಗುತದತ್ತಾಮೋನದ; ನಜರದಮೋತಿನ 
ಯೆಮೋಸಗು ಕಿಶ್ರಸತ್ತಾನ ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿ ಎದಗುದ್ದ ನಡದದಮಾಡಗು ಎಕಾಂದಗು ಹದಮೋಳಿ

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕದೃತವ್ಯಾಗ 5:15,16 ಹಿಮೋಗಿರಗುವದರಿಕಾಂದ ಪದಮೋತಶ್ರನಗು ಹಮಾದಗು 
ಹದಗೊಮೋಗಗುವಮಾಗ ಅವನ ನದರಳಮಾದರಗೊ ಅವರಲಲ್ಲಿ ಕದಲವರ ಮಮೋಲದ 
ಬಿಮೋಳಳುವಕಾಂತದ ಜನರಗು ರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗುನ್ನ ಹಮಾಸಗದಗಳ ಮಮೋಲದಯಗೊ 
ದದಗೊಮೋಲಗಳ ಮಮೋಲದಯಗೊ ಇಟಗುಟ್ಟು ಬಿಮೋದಿಗಳಿಗದ ತದಗದದಗುಕದಗೊಕಾಂಡಗು ಬಕಾಂದರಗು.
16 ಜನಸಮಗೊಹವವು ಸಗುತತ್ತಾಮಗುತತ್ತಾಲನ ಪಟಟ್ಟುಣ ಗಳಿಕಾಂದ ರದಗೊಮೋಗಿಗಳನಗೊನ್ನ
ಅಶಗುದಮಾದ್ಧೆತಮ್ಮಗಳಿಕಾಂದ ಪಮೋಡಿಸಲಪ್ಪಿಟಟ್ಟು ವರನಗೊನ್ನ ತದಗದದಗುಕದಗೊಕಾಂಡಗು 
ಯೆರಗೊಸಲದಮೋಮಿಗದ ಬಕಾಂದರಗು ಮತಗುತ್ತಾ ಅವರಲಲ್ಲಿ ಪಶ್ರತಿಯಬಬ್ಬಿನಗೊ 
ಗಗುಣಹದಗೊಕಾಂದಿದನಗು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕದೃತವ್ಯಾಗ 10:38 ದದಮೋವರಗು ನಜರದಮೋತಿನ ಯೆಮೋಸಗುವನಗುನ್ನ 
ಪವಿತಮಾಶ್ರತಮ್ಮನಕಾಂದಲಗೊ ಬಲದಿಕಾಂದಲಗೊ ಅಭಿಷದಮೋಕಿಸದ ನದಕಾಂಬದನಗೊನ್ನ 



ಹದಮೋಗದ ಆತನಗು ಒಳದಳ್ಳಿಮೋದನಗುನ್ನ ಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾ ಸದಕೈತಮಾನನಕಾಂದ 
ಬಮಾಧಿಸಲಪ್ಪಿಡಗುತಿತ್ತಾರಗುವವರದಲಲ್ಲಿರನಗುನ್ನ ಗಗುಣ ಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾ 
ಸಕಾಂಚರಿಸದನದಕಾಂಬದನಗುನ್ನ ನಮೋವವು ತಿಳಿದಿದಿದ್ದಮೋರಿ; ಯಮಾಕಕಾಂದರದ ದದಮೋವರಗು 
ಆತನ ಸಕಾಂಗಡ ಇದದ್ದನಗು.

ಅಪೊಸತ್ತಾಲರ ಕದೃತವ್ಯಾಗ 19:11,12 ದದಮೋವರಗು ಪಪೌಲನ ಕದಕೈಯಕಾಂದ 
ವಿಶದಮೋಷವಮಾದ ಮಹತಮಾಸಯರಗಳನಗುನ್ನ ನಡಿಸಗುತಮಾತ್ತಾ ಇದದ್ದದರಿಕಾಂದ 12 
ಜನರಗು ಅವನ ಮಕೈಮಮೋಲನಕಾಂದ ಕದಕೈವಸಸ್ತ್ರಿಗಳನಗೊನ್ನ ಉಡಿವಸಸ್ತ್ರಿಗಳನಗೊನ್ನ 
ತಕಾಂದಗು ರದಗೊಮೋಗಿಗಳ ಮಮೋಲದ ಹಮಾಕಲಗು ಅವರವರ ರದಗೊಮೋಗಗಳಳು 
ವಮಾಸಯಮಾದವವು, ದದವಸ್ವಗಳಳ ಬಿಟಗುಟ್ಟುಹದಗೊಮೋದವವು.

ರದಗೊಮೋಮಮಾಪವುರದವರಿಗದ 8:26 ಹಮಾಗದಯೆಮೋ ಆತಮ್ಮನಗು ಸಹ ನಮಮ್ಮ 
ಬಲಹಿಮೋನತದ ಗಳಿಗದ ಸಹಮಾಯಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾನದ; ಹದಮೋಗಕಾಂದರದ ನಮಾವವು ತಕಸ 
ಪಶ್ರಕಮಾರ ಏನಗು ಬದಮೋಡಿಕದಗೊಳಳ್ಳಿಬದಮೋಕದಗೊಮೋ ನಮಗದ ಗದಗೊತಿತ್ತಾಲಲ್ಲಿವಮಾದದ್ದರಿಕಾಂದ 
ಆತಮ್ಮನಗು ತಮಾನದಮೋ ಉಚಪ್ಚರಿಸಲಮಾಗ ದಕಾಂರ ನರಳಮಾಟದಿಕಾಂದ 
ನಮಗದಗೊಮೋಸಸರ ವಿಜಮಾಪನದ ಮಮಾಡಗುತಮಾತ್ತಾನದ.

1 ಕದಗೊರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 12:9 ಬದಮೋರದಗೊಬಬ್ಬಿನಗದ ಆ ಆತಮ್ಮನಕಾಂದಲದಮೋ 
ನಕಾಂಬಿಕದಯಗು, ಮತದಗೊತ್ತಾಬಬ್ಬಿನಗದ ಆ ಆತಮ್ಮನಕಾಂದಲದಮೋ ರದಗೊಮೋಗ ಗಳನಗುನ್ನ 
ವಮಾಸಮಮಾಡಗುವ ವರಗಳಳು,

1 ಕದಗೊರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 12:28 ದದಮೋವರಗು ಕದಲವರನಗುನ್ನ ಸಭದಯಲಲ್ಲಿ 
ಮದಲನದಯದಮಾಗಿ ಅಪೊಸತ್ತಾಲರನಗುನ್ನ, ಎರಡನದಯದಮಾಗಿ 
ಪಶ್ರವಮಾದಿಗಳನಗುನ್ನ, ಮಗೊರನದಯದಮಾಗಿ ಉಪದದಮೋಶಕರನಗುನ್ನ ಇಟಟ್ಟುದಮಾದ್ದನದ; 



ಆಮಮೋಲದ ಮಹತಮಾಸಯರ ಗಳನಗೊನ್ನ ವಮಾಸಮಮಾಡಗುವ ವರಗಳನಗೊನ್ನ 
ಸಹಮಾಯ ಮಮಾಡಗುವದನಗೊನ್ನ ಕಮಾಯರಗಳನಗುನ್ನ ನವರಹಿಸಗುವದನಗೊನ್ನ 
ವಿವಿಧ ಭಮಾಷದಗಳನಮಾ

ಫಿಲಪಪ್ಪಿಯವರಿಗದ 2:27 ಅವನಗು ರದಗೊಮೋಗದಲಲ್ಲಿ ಬಿದಗುದ್ದ 
ಸಮಾಯಗುವಹಮಾಗಿದದ್ದನದಕಾಂಬದಗು ನಜವದಮೋ. ಆದರದ ದದಮೋವರಗು ಅವನನಗುನ್ನ 
ಕರಗುಣಿಸದನಗು; ಅವನನಗುನ್ನ ಮಮಾತಶ್ರವಲಲ್ಲಿದದ ನನಗದ ದಗುದುಃಖದ ಮಮೋಲದ 
ದಗುದುಃಖ ಬಮಾರದಕಾಂತದ ನನನ್ನನಗೊನ್ನ ಕರಗುಣಿಸದನಗು.

ಯಮಾಕದಗೊಮೋಬನಗು 5:14 ನಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿ ಯಮಾವ ನಮಾದರಗೊ ಅಸಸ್ವಸಸ್ಥನಮಾಗಿರಗುವವನಗು
ಇದಮಾದ್ದನದಗೊಮೋ? ಅವನಗು ಸಭದಯ ಹಿರಿಯರನಗುನ್ನ ಕರದಮೋಕಳಳುಹಿಸಲ; ಅವರಗು 
ಕತರನ ಹದಸರಿನಕಾಂದ ಎಣದಣ್ಣುಹಚಿಪ್ಚ ಅವನಗದಗೊಮೋಸಸರ ಪಮಾಶ್ರರರಸಲ.

1 ಪದಮೋತಶ್ರನಗು 2:24 ನಮಾವವು ಪಮಾಪಗಳ ಪಮಾಲಗದ ಸತಗುತ್ತಾ ನಮೋತಿವಕಾಂತರಮಾಗಿ 
ಜಮೋವಿಸಗುವಕಾಂತದ ಆತನಗು ಮರದ ಮಮೋಲದ ನಮಮ್ಮ ಪಮಾಪ ಗಳನಗುನ್ನ ತಮಾನದಮೋ 
ತನನ್ನ ದದಮೋಹದಲಲ್ಲಿ ಹದಗೊತತ್ತಾನಗು; ಆತನ ಬಮಾಸಗುಕಾಂಡದಗಳಿಕಾಂದ ನಮಗದ 
ಗಗುಣವಮಾಯತಗು.

3 ಯಮೋಹಮಾನನಗು 1:2 ಪಶ್ರಯನದಮೋ, ನನನ್ನ ಆತಮ್ಮವವು ಅಭಿವದೃದಿ ಹದಗೊಕಾಂದಿರಗುವ 
ಪಶ್ರಕಮಾರವದಮೋ ಎಲಮಾಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಕಾಂತ ನಮೋನಗು ಸಸ್ವಸಸ್ಥನಮಾಗಿದಗುದ್ದ 
ಕದಮೋಮಹದಗೊಕಾಂದಿ ಅಭಿವದೃದಿದ್ಧೆಯಮಾಗ ಬದಮೋಕದಕಾಂದಗು ನಮಾನಗು ಅಪದಮೋಕ್ಷಿಸಗುತದತ್ತಾಮೋನದ.
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