
Kannada - ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತ ಸಸಸ್ಕ್ರಿಪಪ್ಚರರ - Holy Spirit Scriptures

ವಿಮಮೋಚನಕದಕಾಂಡ 35:31 ಅವನನಶುನ್ನು ದದಮೋವರದತತ ನಕಾಂದ ಜದನದಲಲ್ಲಿಯಯೂ 
ತಿಳಳುವಳಿಕದಯಲಲ್ಲಿಯಯೂ ವಿವದಮೋಕ ದಲಲ್ಲಿಯಯೂ ಎಲದಲ್ಲಿ ವಿಧವದದ ಕಕೌಶಲಲ್ಯದಲಲ್ಲಿಯಯೂ

ಅರಣಲ್ಯಕದಕಾಂಡ 11:25 ಕತರನಶು ಮಮೋಘದದಯೂಳಗದ ಇಳಿದಶು ಬಕಾಂದಶು ಅವನ ಸಕಾಂಗಡ 
ಮದತನದಡಿ ಅವನ ಮಮೋಲರಶುವ ಆತತದಲಲ್ಲಿ ಪದಲನಶುನ್ನು ತದಗದದಶು ಹಿರಿಯರದದ ಎಪಪ್ಪತಶುತ್ತು 
ಮಕಾಂದಿಯ ಮಮೋಲದ ಇಟಟ್ಟನಶು. ಆತತವವು ಅವರ ಮಮೋಲದ ನದಲದಯದಗಿ ದದದ್ದಾಗ ಅವರಶು 
ಪಪ್ರವದದಿಸದರಶು. ಅದನಶುನ್ನು ನಲಲ್ಲಿಸಲಲಲ್ಲಿ.

1 ಸಮಶುವದಮೋಲನಶು 10:6 ಆಗ ಕತರನ ಆತತನಶು ನನನ್ನು ಮಮೋಲದ ಬರಶುವನಶು; ನಮೋನಶು ಅವರ 
ಸಕಾಂಗಡ ಪಪ್ರವದದಿಸಶುವಿ; ಬದಮೋರದ ಮನಶುಷಲ್ಯನದಗಿ ಮದಪರಡಶುವಿ.

2 ಸಮಶುವದಮೋಲನಶು 23:2 ಕತರನ ಆತತನಶು ನನನ್ನುಕಾಂದ ಮದತನದಡಿದನಶು; ಆತನ ವದಕಲ್ಯವವು
ನನನ್ನು ಬದಯಿಯಲಲ್ಲಿತಶುತ್ತು.

ಯಮೋಬನಶು 33:4 ದದಮೋವರ ಆತತನಶು ನನನ್ನುನಶುನ್ನು ಉಕಾಂಟಶುಮದಡಿದನಶು; ಸವರಶಕತ್ತುನ 
ಶದಶ್ವಾಸವವು ನನಗದ ಜಮೋವವನಶುನ್ನು ಕದಯೂಟಟ್ಟತಶು.

ಯೆಶದಯ 11:2 ಅವನ ಮಮೋಲದ ಜದನ ವಿವದಮೋಕ ದದಯಕ ಆತತ, ಆಲದಯೂಮೋಚನದ 
ಪರದಕಪ್ರಮದ ಆತತ,ತಿಳಳುವಳಿಕದಯ ಆತತ ಕತರನ ಭಯದ ಆತತ, ಅಕಾಂತಯೂ ಕತರನ 
ಆತತನಶು ನದಲದಯದಗಶುವನಶು;

ಮಿಕ 3:8 ಆದರದ ನಶಪ್ಚಯವದಗಿ ನದನಶು ಯದಕದಯೂಮೋ ಬಲ್ಯರಿಗದ ಅವನ ಅಪರದಧವನಯೂನ್ನು 
ಇಸದಪ್ರಯೆಮೋಲಗದ ಅವನ ಪದಪವನಯೂನ್ನು ತಿಳಿಸಶುವದಕದಸ ದದಮೋವರ ಆತತನ ಮಶುಖದಕಾಂತರ 
ಶಕತ್ತುಯಿಕಾಂದಲಯೂ ನದಲ್ಯಯದಿಕಾಂದಲಯೂ ತದಪ್ರಣದಿಕಾಂದಲಯೂ ತಶುಕಾಂಬಿದದದ್ದಾಮೋನದ.

ಜದಕಯರ 4:6 ನದನಶು--ನನನ್ನು ಒಡದಯನದಮೋ, ಇಲಲ್ಲಿ ಅಕಾಂದದನಶು. ಆಗ ಅವನಶು ಉತತ್ತುರಕದಯೂಟಶುಟ್ಟ 
ನನಗದ ಹದಮೋಳಿದದದ್ದಾಮೋನಕಾಂದರದ--ಜದರಶುಬದಬ್ಬಾಬದಲನಗದ ಕತರನ ವದಕಲ್ಯವವು ಇದದಮೋ--ಬಲ 



ದಿಕಾಂದಲಲ್ಲಿ, ಶಕತ್ತುಯಿಕಾಂದಲಲ್ಲಿ, ನನನ್ನು ಆತತದಿಕಾಂದಲದಮೋ ಎಕಾಂದಶು ಸದಸೈನಲ್ಯಗಳ ಕತರನಶು 
ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತುನದ.

ಮತದತ್ತುಯನಶು 12:28 ಆದರದ ನದನಶು ದದಮೋವರ ಆತತನಕಾಂದ ದದವಶ್ವಾಗಳನಶುನ್ನು ಬಿಡಿಸದರದ 
ದದಮೋವರ ರದಜಲ್ಯವವು ನಮತ ಬಳಿಗದ ಬಕಾಂದಿದದಯಲದಲ್ಲಿ.

ಮತದತ್ತುಯನಶು 28:19 ಆದದರಿಕಾಂದ ನಮೋವವು ಹದಯೂಮೋಗಿ ಎಲದಲ್ಲಿ ಜನದಕಾಂಗಗಳಿಗದ ಬದಯೂಮೋಧಿಸ 
ತಕಾಂದದಯ, ಮಗನ, ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನ ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿ ಬದಪತ್ತುಸತ ಮದಡಿರಿ;

ಮದಕರನಶು 1:10 ಆತನಶು ನಮೋರಿನದಯೂಳಗಿಕಾಂದ ಮಮೋಲಕದಸ ಬಕಾಂದ ಕಯೂಡಲದ ಆಕದಶಗಳಳು 
ತದರದದಿರಶುವದನಯೂನ್ನು ಆತತನಶು ಪದರಿವದಳದ ಹದಗದ ಆತನ ಮಮೋಲದ ಇಳಿದಶು 
ಬರಶುವದನಯೂನ್ನು ಯಮೋಹದನನಶು ಕಕಾಂಡನಶು.

ಮದಕರನಶು 13:11 ಆದರದ ಅವರಶು ನಮತನಶುನ್ನು ಒಪಪ್ಪಸಶುವದಕದಸಗಿ ತಕದಯೂಸಕಾಂಡಶು 
ಹದಯೂಮೋಗಶುವದಗ ನಮೋವವು ಏನಶು ಮದತನದಡಬದಮೋಕದಕಾಂಬದನಶುನ್ನು ಮಶುಕಾಂಚಿತವದಗಿ 
ಚಿಕಾಂತಿಸಬದಮೋಡಿರಿ, ಆಲದಯೂಮೋಚಿಸಲಯೂ ಬದಮೋಡಿರಿ; ಆದರದ ಆ ಗಳಿಗದಯಲಲ್ಲಿ ನಮಗದ ಯದವದಶು
ಕದಯೂಡಲಪ್ಪಡಶುವದದಯೂಮೋ ಅದನದನ್ನುಮೋ ಮದತನದಡಿರಿ; ಯದಕಕಾಂ ದರದ ಮದತನದಡಶುವವರಶು 
ನಮೋವಲಲ್ಲಿ, ಆದರದ ಪರಿಶಶು

ಲಯೂಕನಶು 2:26 ಕತರನದಗಿರಶುವ ಕಪ್ರಸತ್ತುನನಶುನ್ನು ಅವನಶು ನದಯೂಮೋಡಶುವದಕಸಕಾಂತ ಮಶುಕಾಂಚದ 
ಮರಣ ಹದಯೂಕಾಂದಶುವದಿಲಲ್ಲಿವದಕಾಂದಶು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಕಾಂದ ಅವನಗದ ಪಪ್ರಕಟವದಗಿತಶುತ್ತು.

ಲಯೂಕನಶು 4:1 ಯೆಮೋಸಶು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಕಾಂದ ತಶುಕಾಂಬಿದವನದಗಿ ಯದರನನಕಾಂದ 
ಹಿಕಾಂತಿರಶುಗಿ ಬಕಾಂದಶು ಆತತ ನಕಾಂದ ಅಡವಿಯಳಕದಸ ನಡಿಸಲಪ್ಪಟಶುಟ್ಟ

ಲಯೂಕನಶು 4:18-21 ಕತರನ ಆತತವವು ನನನ್ನು ಮಮೋಲದ ಇದದ; ಯದಕಕಾಂದರದ ಬಡವರಿಗದ 
ಸಶುವದತದರ ಸದರಶುವದಕದಸ ಆತನಶು ನನನ್ನುನಶುನ್ನು ಅಭಿಷದಮೋಕಸದದದ್ದಾನದ; ಮಶುರಿದ ಹಹೃದಯ 
ವವುಳಳ್ಳವರನಶುನ್ನು ಸಶ್ವಾಸಸ್ಥಮದಡಶುವದಕಯೂಸ ಸದರದಯಲಲ್ಲಿದದ್ದಾವರಿಗದ ಬಿಡಶುಗಡದಯನಶುನ್ನು 
ಸದರಶುವದಕಯೂಸ ಕಶುರಶುಡರಿಗದ ದಹೃಷಟ್ಟ ಕದಯೂಡಶುವದಕಯೂಸ ಜಜಜ್ಜಲಪ್ಪಟಟ್ಟವರನಶುನ್ನು ಬಿ 19 ಕತರನ



ಅಕಾಂಗಿಮೋಕಹೃತವದದ ವರಶುಷವನಶುನ್ನು ಸದರಶುವದಕಯೂಸ ಆತನಶು ನನನ್ನುನಶುನ್ನು ಕಳಳುಹಿಸದದದ್ದಾನದ 
ಎಕಾಂದಶು ಬರದದಿರಶುವದನಶುನ್ನು ಕಕಾಂಡಶು ಓದಿದನಶು. 20 ಆತನಶು ಆ ಪವುಸತ್ತುಕವನಶುನ್ನು ಮಶುಚಿಪ್ಚ 
ತಿರಿಗಿ ಪರಿಚದರಕನ ಕದಸೈಗದ ಕದಯೂಟಶುಟ್ಟ ಕಯೂತಶುಕದಯೂಕಾಂಡನಶು. ಆಗ ಆ ಸಭದ 
ಮಕಾಂದಿರದಲಲ್ಲಿದದ್ದಾವ ರದಲಲ್ಲಿರ ಕಣಶುಣ್ಣುಗಳಳು ಆತನನದನ್ನುಮೋ ದಹೃಷಟ್ಟಸದವವು. 21 ಆತನಶು ಅವರಿಗದ--
ನಮೋವವು ಕವಿಯಿಕಾಂದ ಕದಮೋಳಿದ ಈ ಬರಹವವು ಈ ದಿವಸ ನದರವದಮೋರಿತಶು ಎಕಾಂದಶು 
ಹದಮೋಳಲದರಕಾಂಭಿಸದನಶು.

ಲಯೂಕನಶು 12:11,12 ಅವರಶು ನಮತನಶುನ್ನು ಸಭದ ಮಕಾಂದಿರಗಳಿಗಯೂ ನದಲ್ಯಯದಧಿಪತಿಗಳ 
ಮಶುಕಾಂದದಯಯೂ ಅಧಿಕದರಿಗಳ ಮಶುಕಾಂದದಯಯೂ ತಕಾಂದದಗ ಹದಮೋಗದ ಇಲಲ್ಲಿವದ ಯದವದನಶುನ್ನು 
ಉತತ್ತುರಕದಯೂಡಬದಮೋಕದಕಾಂದಶು ಇಲಲ್ಲಿವದ ಏನಶು ಹದಮೋಳಬದಮೋಕದಕಾಂದಶು ಯಮೋಚಿಸಬದಮೋಡಿರಿ. 12 
ಯದಕಕಾಂದರದ ಅದದಮೋ ಗಳಿಗದಯಲಲ್ಲಿ ನಮೋವವು ಹದಮೋಳಬದಮೋಕದದದದ್ದಾನಶುನ್ನು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಶು 
ನಮಗದ ಕಲಸಶುವನಶು ಅಕಾಂದನಶು.

ಯಮೋಹದನನಶು 7:38,39 ನನನ್ನು ಮಮೋಲದ ನಕಾಂಬಿಕದ ಇಡಶುವವನಗದ ಬರಹವವು ಹದಮೋಳಿದ 
ಪಪ್ರಕದರ ಆತನ ಹದಯೂಟದಟ್ಟಯಳಗಿಕಾಂದ ಜಮೋವ ಕರವದದ ನಮೋರಿನ ಹದಯೂಳದಗಳಳು 
ಹರಿಯಶುವವವು ಎಕಾಂದಶು ಕಯೂಗಿ ಹದಮೋಳಿದನಶು. 39 (ಆದರದ ಆತನಶು ತನನ್ನುಲಲ್ಲಿ 
ವಿಶದಶ್ವಾಸವಿಡಶುವವರಶು ಹದಯೂಕಾಂದಲರಶುವ ಆತತನನಶುನ್ನು ಕಶುರಿತಶು ಇದನಶುನ್ನು ಹದಮೋಳಿದನಶು; 
ಯದಕಕಾಂದರದ ಯೆಮೋಸಶು ಇನಯೂನ್ನು ಮಹಿಮಯನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿರಲಲಲ್ಲಿವದದದ್ದಾರಿಕಾಂದ ಪವಿತದಪ್ರ 
ತತನಶು ಇನಯೂನ್ನು ಕದಯೂಡಲಪ್ಪಟಟ್ಟರಲಲಲ್ಲಿ.)

ಯಮೋಹದನನಶು 14:16,17 ನದನಶು ತಕಾಂದದಯನಶುನ್ನು ಬದಮೋಡಿ ಕದಯೂಳಳುಳ್ಳವದನಶು; ಆಗ ಆತನಶು 
ನಮಗದ ಬದಮೋರದಯೂಬಬ್ಬಾ ಆದರಿ ಕನನಶುನ್ನು ಸದದಕದಲವವೂ ನಮತ ಸಕಾಂಗಡ ಇರಶುವದಕದಸ 
ಕದಯೂಡಶುವನಶು. 17 ಆತನಶು ಸತಲ್ಯದ ಆತತನದಮೋ; ಲದಯೂಮೋಕವವು ಆತನನಶುನ್ನು ನದಯೂಮೋಡದದಯಯೂ 
ತಿಳಿಯದದಯಯೂ ಇರಶುವದ ರಿಕಾಂದ ಆತನನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಲದರದಶು. ಆದರದ ನಮೋವವು 
ಆತನನಶುನ್ನು ಬಲಲ್ಲಿರಿ. ಯದಕಕಾಂದರದ ಆತನಶು ನಮತಕಾಂದಿಗದ ವದಸಸಶುತದತ್ತುನದ ಮತಶುತ್ತು 



ನಮತಳಗಿರಶುವನಶು.
ಯಮೋಹದನನಶು 14:26 ತಕಾಂದದಯಶು ನನನ್ನು ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿ ಕಳಳುಹಿಸಕದಯೂಡಶುವ 

ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನದಕಾಂಬ ಆದರಿಕನದಮೋ ಎಲಲ್ಲಿವವುಗಳನಶುನ್ನು ನಮಗದ ಬದಯೂಮೋಧಿಸ ನದನಶು ನಮಗದ 
ಹದಮೋಳಿದವವುಗಳನದನ್ನುಲದಲ್ಲಿ ನಮತ ನದನಪಗದ ತರಶುವನಶು.

ಯಮೋಹದನನಶು 16:7,8 ಆದರಯೂ ನದನಶು ನಮಗದ ಸತಲ್ಯವನಶುನ್ನು ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತುಮೋನದ; ನದನಶು 
ಹದಯೂಮೋಗಶುವದಶು ನಮಗದ ಹಿತಕರವದಗಿದದ; ಯದಕಕಾಂದರದ ನದನಶು ಹದಯೂಮೋಗದಿದದ್ದಾರದ 
ಆದರಿಕನಶು ನಮತ ಬಳಿಗದ ಬರಶುವದಿಲಲ್ಲಿ; ನದನಶು ಹದಯೂಮೋದರದ ಆತನನಶುನ್ನು ನಮತ ಬಳಿಗದ 
ಕಳಳುಹಿಸಶುವದನಶು. 8 ಆತನಶು ಬಕಾಂದದಗ ಪದಪ ನಮೋತಿ ನದಲ್ಯಯ ತಿಮೋವಿರಕದಯ 
ವಿಷಯಗಳಲಲ್ಲಿಯಯೂ

ಯಮೋಹದನನಶು 16:13-15 ಆದರದ ಆತನಶು ಅಕಾಂದರದ ಸತಲ್ಯದ ಆತತನಶು ಬಕಾಂದದಗ ಆತನಶು
ನಮತನಶುನ್ನು ಎಲದಲ್ಲಿ ಸತಲ್ಯಕದಸ ನಡಿಸಶುವನಶು. ಆತನಶು ತನನ್ನುಷಟ್ಟಕದಸ ತದನದಮೋ ಮದತನದಡದದ 
ತದನಶು ಕದಮೋಳಿದವವುಗಳನದನ್ನುಮೋ ಮದತನದಡಶುತದತ್ತುನದ; ಮಶುಕಾಂದದ ಬರಶುವದಕಸರಶುವ 
ವಿಷಯಗಳನಶುನ್ನು ಆತನಶು ನಮಗದ ತದಯೂಮೋರಿಸಶುವನಶು. 14 ಆತನಶು ನನನ್ನುನಶುನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿ
ಸಶುವನಶು; ಆತನಶು ನನನ್ನುದರದಯೂಳಗಿಕಾಂದ ತದಗದದಶುಕದಯೂಕಾಂಡಶು ನಮಗದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಶುವನಶು. 
15 ತಕಾಂದದಗದ ಇರಶುವವವು ಗಳದಲಲ್ಲಿವವು ನನನ್ನುವದಮೋ; ಆದದರಿಕಾಂದಲದಮೋ ಆತನಶು ನನನ್ನುದರದಯೂ 
ಳಗಿಕಾಂದ ತದಗದದಶುಕದಯೂಕಾಂಡಶು ನಮಗದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಶುವನಶು ಎಕಾಂದಶು ನದನಶು ಹದಮೋಳಿದದನಶು.

ಯಮೋಹದನನಶು 20:21,22 ಯೆಮೋಸಶು ತಿರಿಗಿ ಅವರಿಗದ--ನಮಗದ ಸಮದಧದನ ವದಗಲ; 
ನನನ್ನು ತಕಾಂದದಯಶು ನನನ್ನುನಶುನ್ನು ಕಳಳುಹಿಸದ ಮಮೋರದಗದ ನದನಯೂ ನಮತನಶುನ್ನು ಕಳಳುಹಿಸಶುತದತ್ತುಮೋನದ 
ಅಕಾಂದನಶು. 22 ಆತನಶು ಇದನಶುನ್ನು ಹದಮೋಳಿ ಅವರ ಮಮೋಲದ ಊದಿ ಅವರಿಗದ--ನಮೋವವು 
ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿಕದಯೂಳಿಳ್ಳರಿ;

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 1:2,5,8 ಆತನಶು ಮಮೋಲಕದಸ ಎತತ್ತುಲಪ್ಪಟಟ್ಟ ದಿವಸದ ವರದಗದ ತದನಶು 
ಮದಡಶುವದಕಯೂಸ ಬದಯೂಮೋಧಿಸಶುವದಕಯೂಸ ಪದಪ್ರರಕಾಂಭಿಸದದದ್ದಾಲಲ್ಲಿವನಶುನ್ನು ನದನಶು ನನನ್ನು 



ಮದಲನದಯ ಪವುಸತ್ತುಕದಲಲ್ಲಿ ಬರದದದನಶು. 5 ಯದಕಕಾಂದರದ ಯಮೋಹದನನಶು ನಜವದಗಿಯಯೂ
ನಮೋರಿನಕಾಂದ ಬದಪತ್ತುಸತ ಮದಡಿಸದನಶು; ಆದರದ ನಮೋವವು ಇನಶುನ್ನು ಸಶ್ವಾಲಪ್ಪ ದಿವಸ ಗಳಲಲ್ಲಿಯೆಮೋ 
ಪವಿತದಪ್ರತತನಕಾಂದ ಬದಪತ್ತುಸತ ಹದಯೂಕಾಂದಶುವಿರಿ ಎಕಾಂದಶು ಹದಮೋಳಿದನಶು.8ಆದರದ ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು
ನಮತ ಮಮೋಲದ ಬಕಾಂದದಗ ನಮೋವವು ಬಲವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಶುವಿರಿ; ಯೆರಯೂಸಲದಮೋಮಿನಲಲ್ಲಿಯಯೂ 
ಎಲದಲ್ಲಿ ಯಯೂದದಯದ ಲಲ್ಲಿಯಯೂ ಸಮದಯರದಲಲ್ಲಿಯಯೂ ಭಯೂಮಿಯ ಕಟಟ್ಟ ಕಡದಯವರದಗಯೂ
ನಮೋವವು ನನಗದ ಸದಕ್ಷಿಗಳದಗಿರಶುವಿರಿ ಎಕಾಂದಶು ಹದಮೋಳಿದನಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 2:1-4 ಪಕಾಂಚದಶತತ್ತುಮ ದಿನವವು ಪವೂಣರವದಗಿ ಬಕಾಂದದಗ 
ಅವರದಲಲ್ಲಿರಯೂ ಒಕಾಂದದಮೋ ಮನಸಸ್ಸಿ ನಕಾಂದ ಒಕಾಂದದಮೋ ಸಸ್ಥಳದಲಲ್ಲಿ ಇದದ್ದಾರಶು. 2 ಆಗ ರಭಸವದಗಿ 
ಬಿಮೋಸಶುವ ಬಲವದದ ಗದಳಿಯಮೋಪದದಿಯಲಲ್ಲಿ ಒಕಾಂದಶು ಶಬದ್ದಾವವು ಆಕದಶದಿಕಾಂದ ಫಕಸನದ 
ಬಕಾಂದಶು ಅವರಶು ಕಯೂತಿದದ್ದಾ ಮನದಯನದನ್ನುಲದಲ್ಲಿ ತಶುಕಾಂಬಿಕದಯೂಕಾಂಡಿತಶು. 3 ಇದಲಲ್ಲಿದದ ಅಲಲ್ಲಿ 
ವಿಕಾಂಗಡಿಸಲಪ್ಪಟಟ್ಟ ನದಲಗದಗಳಳು ಬದಕಾಂಕಯಕಾಂತದ ಅವರಿಗದ ಕದಣಿಸಕದಯೂಕಾಂಡಶು ಅವರಲಲ್ಲಿ 
ಪಪ್ರತಿಯಬಬ್ಬಾನ ಮಮೋಲದ ಅದಶು ಕಯೂತಶುಕದಯೂಕಾಂಡಿತಶು. 4 ಆಗ ಅವರದಲಲ್ಲಿರಯೂ 
ಪವಿತದಪ್ರತತಭರಿತರದಗಿ ಆತತನಶು ತಮಗದ ನಶುಡಿಯಶುವ ಶಕತ್ತುಯನಶುನ್ನು ಕದಯೂಟಟ್ಟ ಪಪ್ರಕದರ 
ಅವರಶು ಬದಮೋರದಬದಮೋರದ ಭದಷದಗಳಲಲ್ಲಿ ಮದತನದಡಶುವದಕದಸ ಪದಪ್ರರಕಾಂಭಿಸದರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 2:17-19 ಕಡದಮೋ ದಿವಸಗಳಲಲ್ಲಿ ನದನಶು ಎಲದಲ್ಲಿ ಮನಶುಷಲ್ಯರ ಮಮೋಲದ 
ನನನ್ನು ಆತತವನಶುನ್ನು ಸಶುರಿಸಶುವದನಶು; ನಮತ ಕಶುಮದರರಯೂ ಕಶುಮದತದರಯರಯೂ ಪಪ್ರವದದಿಸಶು
ವರಶು; ಇದಲಲ್ಲಿದದ ನಮತ ಯಕೌವನಸಸ್ಥರಿಗದ ದಶರನಗಳದ ಗಶುವವವು; ನಮತ ವಹೃದದ್ಧಾರಿಗದ 
ಕನಸಶುಗಳಳು ಬಿಮೋಳಳುವವವು ಎಕಾಂದಶು ದದಮೋವರಶು ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತುನದ. 18 ಇದಲಲ್ಲಿದದ ಆ ದಿನಗಳಲಲ್ಲಿ 
ನನನ್ನು ಸದಮೋವಕ ಸದಮೋವಕಯರ ಮಮೋಲದಯಯೂ ನನನ್ನು ಆತತವನಶುನ್ನು ಸಶುರಿಸಶುವದನಶು; ಅವರಯೂ 
ಪಪ್ರವದದಿಸಶು ವರಶು; 19 ಮಮೋಲದ ಆಕದಶದಲಲ್ಲಿ ಅದಶುದ್ಭುತಕದಯರಗಳನಯೂ ಕದಳಗದ 
ಭಯೂಮಿಯ ಮಮೋಲದ ಸಯೂಚಕ ಕದಯರಗಳನಯೂನ್ನು ನದನಶು ತದಯೂಮೋರಿಸಶುವದನಶು. ಇದಲಲ್ಲಿದದ ರಕತ್ತು,
ಬದಕಾಂಕ ಮತಶುತ್ತು ಹದಯೂಗದಯ ಹಬದಯಶು ಉಕಾಂಟದಗಶುವವವು. (ಯಮೋವದಮೋಲ 2:28,29)



ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 2:33 ದದಮೋವರ ಬಲಗದಸೈಯಿಕಾಂದ ಆತನಶು ಉನನ್ನುತ ಸದಸ್ಥನಕದಸ 
ಏರಿಸಲಪ್ಪಟಶುಟ್ಟ ತಕಾಂದದಯಿಕಾಂದ ಪವಿತದಪ್ರತತನ ವದಗದದ್ದಾನವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿ ನಮೋವವು ಈಗ 
ನದಯೂಮೋಡಿ ಕದಮೋಳಳುವದನಶುನ್ನು ಆತನಶು ಸಶುರಿಸದದದ್ದಾನದ.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 2:38 ಆಗ ಪದಮೋತಪ್ರನಶು ಅವರಿಗದ--ನಮೋವವು ಮದನಸದಕಾಂತರಪಟಶುಟ್ಟ 
ಪದಪಗಳ ಪರಿಹದರಕದಸಗಿ ನಮತಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರತಿಯಬಬ್ಬಾನಶು ಯೆಮೋಸಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನ ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿ 
ಬದಪತ್ತುಸತ ಮದಡಿಸಕದಯೂಳಿಳ್ಳರಿ; ಆಗ ನಮೋವವು ಪವಿತದಪ್ರತತನ ದದನವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಶುವಿರಿ.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 4:31 ಹಿಮೋಗದ ಪದಪ್ರರರಸದ ಮಮೋಲದ ಅವರಶು ಕಯೂಡಿದದ್ದಾ ಸಸ್ಥಳವವು 
ನಡಶುಗಿತಶು. ಅವರದಲಲ್ಲಿರಯೂ ಪವಿತದಪ್ರತತಭರಿತರದಗಿ ದದಮೋವರ ವದಕಲ್ಯವನಶುನ್ನು ಧದಸೈಯರದಿಕಾಂದ
ಮದತನದಡಿದರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 8:15-17 ಇವರಶು ಅಲಲ್ಲಿಗದ ಬಕಾಂದಶು ಪವಿತದಪ್ರತತನನಶುನ್ನು ಅವರಶು 
ಹದಯೂಕಾಂದಬದಮೋಕದಕಾಂದಶು ಅವರಿ ಗದಯೂಮೋಸಸರ ಪದಪ್ರರರನದ ಮದಡಿದರಶು. 16 (ಯದಕಕಾಂದರದ 
ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು ಅವರಲಲ್ಲಿ ಒಬಬ್ಬಾನ ಮಮೋಲದದರಯೂ ಇನಯೂನ್ನು ಬಕಾಂದಿರಲಲಲ್ಲಿ. ಅವರಶು 
ಕತರನದದ ಯೆಮೋಸಶುವಿನ ಹದಸರಿ ನಲಲ್ಲಿ ಬದಪತ್ತುಸತವನಶುನ್ನು ಮದತಪ್ರ ಮದಡಿಸಕದಯೂಕಾಂಡಿದದ್ದಾರಶು).
17 ಅಪೊಸತ್ತುಲರಶು ಅವರ ಮಮೋಲದ ಕದಸೈಗಳನನ್ನುಡಲಶು ಅವರಶು ಪವಿತದಪ್ರತತನನಶುನ್ನು 
ಹದಯೂಕಾಂದಿದರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 8:39 ಅವರಶು ನಮೋರನಶುನ್ನು ಬಿಟಶುಟ್ಟ ಮಮೋಲಕದಸ ಬಕಾಂದದಗ ಕತರನ 
ಆತತನಶು ಫಿಲಪಪ್ಪನನಶುನ್ನು ಎತಿತ್ತುಕದಯೂಕಾಂಡಶು ಹದಯೂಮೋಗಲದಗಿ ಕಕಾಂಚಶುಕಯಶು ಅವನನಶುನ್ನು 
ಕದಣಲದಮೋಇಲಲ್ಲಿ. ಅವನಶು ತನನ್ನು ದದರಿ ಹಿಡಿದಶು ಸಕಾಂತದಯೂಮೋಷವವುಳಳ್ಳವನದಗಿ ಹದಯೂಮೋದನಶು. (1 

ಅರಸಶುಗಳಳು 18:12)

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 9:31 ಹಿಮೋಗಿರಲದಗಿ ಯಯೂದದಯ ಗಲಲದಯ ಸಮದ ಯರ 
ಸಮೋಮಗಳಲಲ್ಲಿದದ್ದಾ ಸಭದಗಳಳು ಭಕತ್ತುವಹೃದಿದ್ಧಾ ಹದಯೂಕಾಂದಿದವವು; ಕತರನ ಭಯದಲಲ್ಲಿ ನಡದದಶು 
ಪವಿತದಪ್ರತತನಕಾಂದ ಆದರಣದ ಹದಯೂಕಾಂದಿ ಹದಚಶುಪ್ಚತದತ್ತು ಬಕಾಂದವವು.



ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 10:44,45 ಪದಮೋತಪ್ರನಶು ಈ ಮದತಶುಗಳನಶುನ್ನು ಇನಯೂನ್ನು ಹದಮೋಳಳು 
ತಿತ್ತುರಶುವದಗ ವದಕಲ್ಯವನಶುನ್ನು ಕದಮೋಳಿದವರದಲಲ್ಲಿರ ಮಮೋಲದ ಪವಿ ತದಪ್ರತತನಶು ಇಳಿದನಶು. 45 
ಪದಮೋತಪ್ರನ ಸಕಾಂಗಡ ಬಕಾಂದಿದದ್ದಾ ಸಶುನನ್ನುತಿಯದದವರಲಲ್ಲಿ ನಕಾಂಬಿದವರದಲದಲ್ಲಿ ಅನಲ್ಯಜನಗಳ 
ಮಮೋಲದಯಯೂ ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು ಸಶುರಿಸಲಪ್ಪಟಟ್ಟದದ್ದಾರಿಕಾಂದ ಅತದಲ್ಯ ಶಪ್ಚಯರಪಟಟ್ಟರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 11:15 ನದನಶು ಮದತನದ ಡಶುವದಕದಸ ಪದಪ್ರರಕಾಂಭಿಸದದಗ 
ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು ಮದಲಶು ನಮತ ಮಮೋಲದ ಬಕಾಂದಹದಗದ ಅವರ ಮಮೋಲದಯಯೂ ಬಕಾಂದನಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 13:52 ಶಿಷಲ್ಯರದದವರಶು ಸಕಾಂತದಯೂಮೋಷಪವೂಣರರಯೂ ಪವಿತದಪ್ರತತ 
ಭರಿತರಯೂ ಆದರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 19:6 ಆಗ ಪಕೌಲನಶು ಅವರ ಮಮೋಲದ ಕದಸೈಗಳನನ್ನುಡಲಶು ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು
ಅವರ ಮಮೋಲದ ಬಕಾಂದನಶು; ಅವರಶು ಭದಷದಗಳನದನ್ನುಡಿದರಶು ಮತಶುತ್ತು ಪಪ್ರವದದಿಸದರಶು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಲ್ಯಗ 20:23 ಆದರಯೂ ಎಲದಲ್ಲಿ ಪಟಟ್ಟಣಗಳಲಲ್ಲಿ ನನಗದ ಬದಮೋಡಿಗಳಳೂ 
ಸಕಾಂಕಟಗಳಳೂ ಕದದಶುಕದಯೂಕಾಂಡಿವದ ಎಕಾಂದಶು ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು ಸದಕ್ಷಿ ಕದಯೂಡಶುವದನಶುನ್ನು ಮದತಪ್ರ 
ಬಲದಲ್ಲಿನಶು.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 5:5 ಈ ನರಿಮೋಕದಯಶು ನದಚಿಕದಪಡಿಸಶುವದಿಲಲ್ಲಿ; ನಮಗದ 
ಕದಯೂಡಲಪ್ಪಟಟ್ಟರಶುವ ಪವಿತದಪ್ರತತನ ಮಯೂಲಕವದಗಿ ದದಮೋವರ ಪಪ್ರಮೋತಿಯಶು ನಮತ 
ಹಹೃದಯಗಳಲಲ್ಲಿ ಧದರದಳವದಗಿ ಸಶುರಿದದದ.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 8:9 ನಮೋವದ ದರದಯೂಮೋ ನಮತಲಲ್ಲಿ ದದಮೋವರದತತನಶು 
ವದಸವದಗಿರಶುವದದದರದ ಶರಿಮೋರದಧಿಮೋನರಲಲ್ಲಿ, ಆತತನಗದ ಅಧಿಮೋನರದಗಿದಿದ್ದಾಮೋರಿ. ಯದವ 
ನಗದದರಯೂ ಕಪ್ರಸತ್ತುನ ಆತತನಶು ಇಲಲ್ಲಿದಿದದ್ದಾರದ ಅವನಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನವ ನಲಲ್ಲಿ.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 8:13-16 ನಮೋವವು ಶರಿಮೋರಭದವವನಶುನ್ನು ಅನಶುಸರಿಸದರದ 
ಸದಯಶುವಿರಿ; ಆದರದ ನಮೋವವು ಆತತನಕಾಂದ ದದಮೋಹದ ಕಪ್ರಯೆಗಳನಶುನ್ನು ಸದಯಿಸಶುವದದದರದ 
ಜಮೋವಿಸಶುವಿರಿ. 14 ಯದಕಕಾಂದರದ ಯದರದರಶು ದದಮೋವರ ಆತತನಕಾಂದ 



ನಡಿಸಲಪ್ಪಡಶುತದತ್ತುರದಯೂಮೋ ಅವರಶು ದದಮೋವರ ಪವುತಪ್ರರದಗಿದದದ್ದಾರದ. 15 ನಮೋವವು ತಿರಿಗಿ 
ಭಯವವುಳಳ್ಳವರದಗಿರಶುವಕಾಂತದ ದದಸನ ಭದವವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿದವರಲಲ್ಲಿ; ಆದರದ ದತಶುತ್ತುಪವುತಪ್ರ
ಸಶ್ವಾಮೋಕದರದ ಆತತನನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿರಶುವದರಿಕಾಂದ ದದಮೋವರನಶುನ್ನು ನದವವು ಅಪದಪ್ಪ, ತಕಾಂದದಯೆಮೋ 
ಎಕಾಂದಶು ಕಯೂಗಶುತದತ್ತುಮೋವದ. 16 ನದವವು ದದಮೋವರ ಮಕಸಳದಗಿದದದ್ದಾಮೋವದಕಾಂದಶು ಆತತನಶು ತದನದಮೋ 
ನಮತ ಆತತದದಯೂಕಾಂದಿಗದ ಸದಕ್ಷಿ ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತುನದ.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 8:26 ಹದಗದಯೆಮೋ ಆತತನಶು ಸಹ ನಮತ ಬಲಹಿಮೋನತದ ಗಳಿಗದ 
ಸಹದಯಮದಡಶುತದತ್ತುನದ; ಹದಮೋಗಕಾಂದರದ ನದವವು ತಕಸ ಪಪ್ರಕದರ ಏನಶು ಬದಮೋಡಿಕದಯೂಳಳ್ಳಬದಮೋಕದಯೂಮೋ
ನಮಗದ ಗದಯೂತಿತ್ತುಲಲ್ಲಿವದದದ್ದಾರಿಕಾಂದ ಆತತನಶು ತದನದಮೋ ಉಚಪ್ಚರಿಸಲದಗ ದಕಾಂರ 
ನರಳದಟದಿಕಾಂದ ನಮಗದಯೂಮೋಸಸರ ವಿಜದಪನದ ಮದಡಶುತದತ್ತುನದ.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 15:13 ನರಿಮೋಕದಗದ ಆಧದರನದದ ದದಮೋವರಶು ಪವಿತದಪ್ರತತನ 
ಬಲದಿಕಾಂದ ನಮೋವವು ನರಿಮೋಕದಯಲಲ್ಲಿ ಅಭಿವಹೃದಿದ್ಧಾ ಹದಯೂಕಾಂದಶು ವಕಾಂತದ ನಕಾಂಬಿಕದಯಿಕಾಂದಶುಕಾಂಟದದ 
ಸಕಾಂತದಯೂಮೋಷ ಸಮದಧದನಗಳಿಕಾಂದ ನಮತನಶುನ್ನು ತಶುಕಾಂಬಿಸಲ.

ರದಯೂಮೋಮದಪವುರದವರಿಗದ 15:19 ಹಿಮೋಗದ ಯೆರಯೂಸಲದಮೋಮ  ಮದಲಶು ಗದಯೂಕಾಂಡಶು ಇಲಶುಲ್ಲಿರಿಕದ 
ಸಶುತತ್ತುಲಯೂ ನದನಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನ ಸಶುವದತದರಯನಶುನ್ನು ಪವೂಣರವದಗಿ ಸದರಿದದದ್ದಾಮೋನದ.

1 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 2:10-13 ನಮಗದದರದಯೂಮೋ ದದಮೋವರಶು ತನನ್ನು ಆತತನ ಮಯೂಲಕ 
ಅವವುಗಳನಶುನ್ನು ಪಪ್ರಕಟಸದನಶು. ಆ ಆತತನಶು ಎಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನಶುನ್ನು, ಹಕೌದಶು, ದದಮೋವರ 
ಅಗದಧವದದ ವಿಷಯಗಳನಶುನ್ನು ಕಯೂಡ ಪರಿಶದಶಮೋಧಿಸಶು ವವನದಗಿದದದ್ದಾನದ. 11 
ಮನಶುಷಲ್ಯನ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಳು ಅವನಲಲ್ಲಿರಶುವ ಆತತಕದಸ ಹದಯೂರತಶು ಮತದತ್ತುರಿಗದ 
ತಿಳಿದದವವು? ಹದಗದಯೆಮೋ ದದಮೋವರ ವಿಷಯಗಳನಶುನ್ನು ದದಮೋವರ ಆತತನದಮೋ ಹದಯೂರತಶು ಬದಮೋರದ 
ಯದರಯೂ ಗಪ್ರಹಿಸಶುವದಿಲಲ್ಲಿ. 12 ನದವವು ಪದಪ್ರಪಕಾಂಚಿಕ ಆತತವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದದದ ದದಮೋವರಶು 
ನಮಗದ ಉಚಿತವದಗಿ ದಯಪದಲಸರಶುವವವುಗಳನಶುನ್ನು ತಿಳಳುಕದಯೂಳಳುಳ್ಳ ವದಕದಸಗಿ ದದಮೋವರ 
ಆತತನನದನ್ನುಮೋ ಹದಯೂಕಾಂದಿದದವವು. 13 ಇವವುಗಳನಶುನ್ನು ಮದನಶುಷಲ್ಯಜದನವವು ಕಲಸದ ಮದತಶು 



ಗಳಿಕಾಂದ ಹದಮೋಳದದ ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಶು ಕಲಸಕದಯೂಟಟ್ಟ ಮದತಶುಗಳಿಕಾಂದ ಹದಮೋಳಿ ಆತತ 
ಸಕಾಂಬಕಾಂಧವದದವವುಗಳನಶುನ್ನು ಆತಿತ್ಮೀಕವದದವವುಗಳದಳೂಕಾಂದಿಗದ ಹದಯೂಮೋಲಸಶುತದತ್ತುಮೋವದ.

1 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 3:16 ನಮೋವವು ದದಮೋವರ ಆಲಯವದಗಿದಿದ್ದಾಮೋರದಕಾಂದಯೂ ದದಮೋವರ ಆತತನಶು 
ನಮತಲಲ್ಲಿ ವದಸಮದಡಶುತದತ್ತುನದಕಾಂದಯೂ ನಮಗದ ಗದಯೂತಿತ್ತುಲಲ್ಲಿವಮೋ?

1 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 6:11 ನಮತಲಲ್ಲಿ ಕದಲವರಶು ಅಕಾಂರವರದಗಿದಿದ್ದಾರಿ; ಆದರಯೂ ಕತರನದದ 
ಯೆಮೋಸಶುವಿನ ಹದಸರಿನಲಲ್ಲಿಯಯೂ ನಮತ ದದಮೋವರ ಆತತನಲಲ್ಲಿಯಯೂ ತದಯೂಳದಯಲಪ್ಪಟಟ್ಟರಿ; 
ಶಶುದಿದ್ಧಾಮೋಕರಿಸಲಪ್ಪಟಟ್ಟರಿ ಮತಶುತ್ತು ನಮೋತಿವಕಾಂತರದಕಾಂಬ ನಣರಯವನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿದಿರಿ.

1 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 12:3 ಹಿಮೋಗಿರಶುವದರಿಕಾಂದ ನದನಶು ನಮಗದ ತಿಳಿಸಶುವದದಮೋನಕಾಂದರದ, 
ದದಮೋವರದತತನಕಾಂದ ಮದತನದಡಶುವ ಯದವ ಮನಶುಷಲ್ಯನದದರಯೂ ಯೆಮೋಸಶು ವನಶುನ್ನು 
ಶದಪಗಪ್ರಸತ್ತುನದಕಾಂದಶು ಹದಮೋಳಳುವದಿಲಲ್ಲಿ; ಪವಿತದಪ್ರತತ ನಕಾಂದಲದಮೋ ಹದಯೂರತಶು ಯದವ 
ಮನಶುಷಲ್ಯನದದರಯೂ ಯೆಮೋಸಶುವನಶುನ್ನು ಕತರನದಕಾಂದಶು ಹದಮೋಳಲದರನಶು.

2 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 3:17 ಕತರನಶು ಆ ಆತತನದಮೋ ಆಗಿದದದ್ದಾನದ; ಕತರನ ಆತತನಶು 
ಯದರಲಲ್ಲಿದದದ್ದಾನದಯೂಮೋ ಅವರಿಗದ ಬಿಡಶುಗಡದ ಉಕಾಂಟಶು.

2 ಕದಯೂರಿಕಾಂರದವರಿಗದ 13:14 ಕತರನದದ ಯೆಮೋಸಶುಕಪ್ರಸತ್ತುನ ಕಹೃಪದಯಯೂ ದದಮೋವರ ಪಪ್ರಮೋತಿಯಯೂ
ಪವಿತದಪ್ರತತನ ಅನದಯೂಲ್ಯಮೋನಲ್ಯತದಯಯೂ ನಮತಲಲ್ಲಿರ ಸಕಾಂಗಡವಿರಲ. ಆಮನ .

ಗಲದತಲ್ಯದವರಿಗದ 4:6 ನಮೋವವು ಪವುತಪ್ರ ರದಗಿರಶುವದರಿಕಾಂದ--ಅಪದಪ್ಪ, ತಕಾಂದದಯೆಮೋ ಎಕಾಂದಶು 
ಕಯೂಗಶುವ ತನನ್ನು ಮಗನ ಆತತನನಶುನ್ನು ದದಮೋವರಶು ನಮ ಹಹೃದಯಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಕಳಳುಹಿಸಕದಯೂಟಟ್ಟನಶು.

ಎಫದಸದವರಿಗದ 1:13,14 ನಮತ ರಕ್ಷಣದಯ ವಿಷಯವದದ ಸಶುವದತದರಯೆಕಾಂಬ ಸತಲ್ಯ 
ವದಕಲ್ಯವನಶುನ್ನು ಕದಮೋಳಿ ಕಪ್ರಸತ್ತುನಲಲ್ಲಿ ನಕಾಂಬಿಕದಯಿಟಟ್ಟವರದದ ನಮೋವವು ಸಹ ವದಗದದ್ದಾನ ಮದಡಲಪ್ಪಟಟ್ಟ
ಪವಿತದಪ್ರತತನದಕಾಂಬ ಮಶುದದಪ್ರಯನಶುನ್ನು ಹದಯೂಕಾಂದಿದಿರಿ. 14 ಆತನ ಮಹಿಮಯ 
ಸಶುತ್ತುತಿಗದಯೂಮೋಸಸರ ಕದಯೂಕಾಂಡಶುಕದಯೂಕಾಂಡ ಸದಶ್ವಾಸಸ್ಥಸ್ಥ್ಯದವರಿಗದ ವಿಮಮೋಚನದಯದ ಗಶುವ ತನಕ 



ಆತನಶು (ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು) ನಮತ ಬದಧಲ್ಯತದಗದ ಸಕಾಂಚಕದರನದಗಿದದದ್ದಾನದ.
ಎಫದಸದವರಿಗದ 2:18  ಆತನ ಮಯೂಲಕ ನದವವೂ ನಮೋವವೂ ಒಬಬ್ಬಾ ಆತತನನದನ್ನುಮೋ 

ಹದಯೂಕಾಂದಿದವರದಗಿ ತಕಾಂದದಯ ಬಳಿಗದ ಪಪ್ರವದಮೋಶಿಸಶುವದಕದಸ ಮದಗರವದಯಿತಶು.
ಎಫದಸದವರಿಗದ 4:30 ದದಮೋವರ ಪವಿತದಪ್ರತತನನಶುನ್ನು ದಶುದುಃಖಪಡಿಸಬದಮೋಡಿರಿ; ಆತನಲಲ್ಲಿಯೆಮೋ 

ವಿಮಮೋಚನದಯ ದಿನಕದಸಗಿ ಮಶುದದಪ್ರ ಹದಯೂಕಾಂದಿದಿದ್ದಾಮೋರಲದಲ್ಲಿ.
1 ಥದಸಲದಯೂನಮೋಕದವರಿಗದ 4:8 ಹಿಮೋಗಿರಲಶು ತದತದಸ್ಸಿರ ಮದಡಶು ವವನಶು ಮನಶುಷಲ್ಯನನನ್ನುಲಲ್ಲಿ, 

ತನನ್ನು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನನಶುನ್ನು ನಮಗದ ದಯಪದಲಸರಶುವ ದದಮೋವರನದನ್ನುಮೋ ತದತದಸ್ಸಿರ 
ಮದಡಶುತದತ್ತುನದ.

1 ಥದಸಲದಯೂನಮೋಕದವರಿಗದ 5:19 ಆತತನನಶುನ್ನು ನಕಾಂದಿಸಬದಮೋಡಿರಿ;
2 ಥದಸಲದಯೂನಮೋಕದವರಿಗದ 2:13 ಕತರನಗದ ಪಪ್ರಯರದಗಿರಶುವ ಸಹದಯೂದರರದಮೋ, ನಮೋವವು 

ಆತತನಕಾಂದ ಶಶುದಿದ್ಧಾಮೋಕರಿಸಲಪ್ಪಟಟ್ಟವರದಗಿ ಸತಲ್ಯದ ಮಮೋಲದ ನಕಾಂಬಿಕದಯನನ್ನುಟಶುಟ್ಟ ರಕ್ಷಣದಯನಶುನ್ನು 
ಪಡದಯಶುವದಕದಸಗಿ ದದಮೋವರಶು ನಮತನಶುನ್ನು ಆದಿಯಿಕಾಂದ ಆರಿಸಕದಯೂಕಾಂಡದದ್ದಾರಿಕಾಂದ ನದವವು 
ನಮತ ವಿಷಯದಲಲ್ಲಿ ಯದವದಗಲಯೂ ದದಮೋವರಿಗದ ಕಹೃತಜ್ಞತದಸಶುತ್ತುತಿ ಮದಡಶುವದಕದಸ 
ಬದದ್ದಾರದಗಿದದದ್ದಾಮೋವದ (1 ಪದಮೋತಪ್ರನಶು 1:2)

ತಿಮೋತನಗದ 3:5,6 ನದವವು ಮದಡಿದ ನಮೋತಿಯ ಕಪ್ರಯೆ ಗಳಿಕಾಂದಲಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕರಶುಣದಯಿಕಾಂದಲದಮೋ
ಪವುನಜರನತದ ತದಯೂಳದಯಶುವಿಕದಯಿಕಾಂದಲಯೂ ಪವಿತದಪ್ರತತನಶು ನಯೂತನ 
ಸಶ್ವಾಭದವವನಶುನ್ನುಕಾಂಟಶು ಮದಡಶುವದರಿಕಾಂದಲಯೂ ಆತನಶು ನಮತನಶುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದನಶು. 6 ಆತನಶು
(ದದಮೋವರಶು) ನಮತ ರಕ್ಷಕನದದ ಯೆಮೋಸಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನ ಮಯೂಲಕ ಆತನನಶುನ್ನು 
(ಪವಿತದಪ್ರತತನನಶುನ್ನು) ನಮತ ಮಮೋಲದ ಧದರದಳವದಗಿ ಸಶುರಿಸ ದದದ್ದಾನದ.

ಇಬಿಪ್ರಯರಿಗದ 2:4 ದದಮೋವರಶು ಸಹ ಅವರ ಕದಸೈಯಿಕಾಂದ ಸಯೂಚಕಕದಯರಗಳನಯೂನ್ನು 
ಅದಶುದ್ಭುತಕದಯರ ಗಳನಯೂನ್ನು ನದನದವಿಧವದದ ಮಹತದಸಯರಗಳನಯೂನ್ನು ನಡಿಸ ತನನ್ನು 
ಸಶ್ವಾಕಾಂತ ಚಿತದತ್ತುನಶುಸದರವದಗಿ ಪವಿತದಪ್ರತತ ದದನಗಳಿಕಾಂದ ಅವರಿಗದ ಸದಕ್ಷಿ 



ಕದಯೂಡಶುತಿತ್ತುದದ್ದಾನಶು.
ಇಬಿಪ್ರಯರಿಗದ 10:15 ಪವಿ ತದಪ್ರತತನಶು ಸಹ ಇದರ ವಿಷಯವದಗಿ ನಮಗದ ಸದಕ್ಷಿ 

ಕದಯೂಡಶುವದತನದಗಿದದದ್ದಾನದ;
1 ಪದಮೋತಪ್ರನಶು 1:2 ಪವಿತದಪ್ರತತನಕಾಂದ ಪಪ್ರತಿಷಟ್ಟಸಲಪ್ಪಟಟ್ಟವರದಗಿ ವಿಧದಮೋಯರದ ಗಶುವದಕಯೂಸ 

ಯೆಮೋಸಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನ ರಕತ್ತುದಿಕಾಂದ ಪೊಪ್ರಮೋಕ್ಷಿತರದಗಶು ವದಕಯೂಸ ತಕಾಂದದಯದದ ದದಮೋವರ 
ಭವಿಷಲ್ಯದ  ಜದನದನಶು ಸದರವದಗಿ ಆರಿಸಕದಯೂಳಳ್ಳಲಪ್ಪಟಟ್ಟವರಿಗದ ಬರದಯಶುವದದಮೋ ನಕಾಂದರದ--
ನಮಗದ ಕಹೃಪದಯಯೂ ಶದಕಾಂತಿಯಯೂ ಹದಚದಪ್ಚಚದಪ್ಚಗಿ ದದಯೂರದಯಲ.

2 ಪದಮೋತಪ್ರನಶು 1:21 ಯದಕಕಾಂದರದ ಹಿಕಾಂದಿನ ಕದಲದಲಲ್ಲಿ ಯದವ ಪಪ್ರವದದನದಯಯೂ 
ಮನಶುಷಲ್ಯನ ಚಿತತ್ತುದಿಕಾಂದ ಬರಲಲಲ್ಲಿ; ಪರಿಶಶುದದ್ಧಾರದದ ದದಮೋವಜನರಶು ಪವಿತದಪ್ರತತ 
ಪದಪ್ರಮೋರಿತರದಗಿ ಮದತನದಡಿದರಶು.

1 ಯಮೋಹದನನಶು 4:2 ಯೆಮೋಸಶು ಕಪ್ರಸತ್ತುನಶು ಶರಿಮೋರದಲಲ್ಲಿ ಬಕಾಂದನದಕಾಂದಶು ಒಪಪ್ಪಕದಯೂಳಳುಳ್ಳವ 
ಪಪ್ರತಿಯಕಾಂದಶು ಆತತವವು ದದಮೋವರಿಗದ ಸಕಾಂಬಕಾಂಧಪಟಟ್ಟದದದ್ದಾಗಿದದ; ಇದರಿಕಾಂದ ನಮೋವವು ಈ 
ಆತತನಶು ದದಮೋವರದತತನದಕಾಂದಶು ತಿಳಿದಶುಕದಯೂಳಳುಳ್ಳ ತಿತ್ತುಮೋರಿ.

1 ಯಮೋಹದನನಶು 5:7,8 ಪರಲದಯೂಮೋಕದಲಲ್ಲಿ ಸದಕ್ಷಿಕದಯೂಡಶುವವರಶು ಮಯೂವರಿದದದ್ದಾರದ; ಅವರಶು 
ಯದರಕಾಂದರದ ತಕಾಂದದಯಶು, ವದಕಲ್ಯವವು ಮತಶುತ್ತು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಶು; ಮಯೂವರದಗಿರಶುವ 
ಇವರಶು ಒಕಾಂದದಗಿದದದ್ದಾರದ. 8 ಆತತ ನಮೋರಶು ರಕತ್ತು ಈ ಮಯೂವರಶು ಭಯೂಮಿಯ ಮಮೋಲದ ಸದಕ್ಷಿ
ಹದಮೋಳಳುತದತ್ತುರದ; ಈ ಮಯೂವರಶು ಒಕಾಂದದಮೋಯದಗಿ ಒಪಪ್ಪಕದಯೂಳಳುಳ್ಳತದತ್ತುರದ.

ಯಯೂದನಶು 1:20 ಪಪ್ರಯರದಮೋ, ನಮೋವದ ದರದಯೂಮೋ ನಮಗಿರಶುವ ಅತಿಪರಿಶಶುದದ್ಧಾವದದ 
ನಕಾಂಬಿಕದಯ ಮಮೋಲದ ನಮತನಶುನ್ನು ನಮೋವದಮೋ ಕಟಟ್ಟಕದಯೂಕಾಂಡಶು ಪರಿಶಶುದದದ್ಧಾತತನಲಲ್ಲಿ ಪದಪ್ರರರಸರಿ.
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