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ಆದಿಕವಾಕಾಂಡ 20:6 ದದದೇವರರು ಕನಸನಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗದ--ಹಹೌದರು, ನಿದೇನರು ಯಥವಾರರವವಾದ 
ಹಹೃದಯ ದಿಕಾಂದ ಇದನರುನ್ನು ಮವಾಡಿದಿಗ್ದಾದೇ ಎಕಾಂದರು ನನಗಗೂ ತಿಳಿದದದ. ಆದದರಕಾಂದ ನಿದೇನರು 
ನನಗದ ವಿರದಗೂದೇಧವವಾಗಿ ಪವಾಪಮವಾಡದ ಹವಾಗದ ನವಾನರು ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು ತಡದದರು ಆಕದಯನರುನ್ನು 
ಮರುಟರುಟ್ಟುವದಕದಸ ಬಿಡಲಲಲ್ಲಿ.

ವಿಮದೇಚನಕವಾಕಾಂಡ 35:21,26 ಅವರಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರತಿಯೊಬಬ್ಬನರು ಹಹೃದಯ ಪದಪ್ರದೇರಣದಯಕಾಂದ 
ಮತರುತ್ತು ಪಪ್ರತಿಯೊಬಬ್ಬನರು ತನನ್ನು ಮನಸರುಸ್ಸು ಇಷಟ್ಟುಪಡರುವಕಾಂತದ ಸಭದಯ ಗರುಡವಾರದ 
ಕದಲಸಕವಾಸಗಿಯಗೂ ಅದರ ಎಲವಾಲ್ಲಿ ಸದದೇವದಗವಾಗಿಯಗೂ ಪರಶರುದದ್ಧ ವಸಸ್ತ್ರಗಳಿಗವಾಗಿಯಗೂ 
ಕತರನಿಗದ ಕವಾಣಿಕದಗಳನರುನ್ನು ತದಗದದರುಕದಗೂಕಾಂಡರು ಬಕಾಂದರರು. 26  ಜವಾನದಲಲ್ಲಿ ಹಹೃದಯ 
ಪದಪ್ರದೇರಣದ ಹದಗೂಕಾಂದಿದ ಸಸ್ತ್ರದೇಯರದಲಲ್ಲಿರಗೂ ಮದೇಕದ ಕಗೂದಲರುಗಳನಗೂನ್ನು ನದದೇಯಗ್ದಾರರು.

ಅರಣಣ್ಯಕವಾಕಾಂಡ 10:35 ಇದ ಲಲ್ಲಿದದ ಮಕಾಂಜಗೂಷವವು ಹದಗೂರಡರುವವಾಗ 
ಮದೇಶದಯರುಕತರನದದೇ, ಎದದಗ್ದಾದೇಳಳ, ನಿನನ್ನು ಶತರುಪ್ರಗಳಳ ಚದರಹದಗೂದೇಗಲ; ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು 
ಹಗದಮವಾಡರುವವರರು ನಿನನ್ನು ಎದರುರನಿಕಾಂದ ಓಡಿ ಹದಗೂದೇಗಲ ಎಕಾಂದರು ಹದದೇಳಿದನರು.

ಧಮದೇರಪದದದೇಶಕವಾಕಾಂಡ 2:25 ಇದದದೇ ದಿವಸ ಆಕವಾಶವದಲವಾಲ್ಲಿದರ ಕದಳಗಿರರುವ 
ಜನವಾಕಾಂಗಗಳ ಮದೇಲದ ನಿನನ್ನು ಹದದರಕದಯನಗೂನ್ನು ನಿನನ್ನು ಭಯವನಗೂನ್ನು ಉಕಾಂಟರು 
ಮವಾಡಲವಾರಕಾಂಭಿಸರುತದತ್ತುದೇನದ. ಅವರರು ನಿನನ್ನು ಸರುದಿಗ್ದಾಯನರುನ್ನು ಕದದೇಳಿ ನಿನಗದಗೂದೇಸಸರ ನಡರುಗಿ 
ಅಕಾಂಜರುವರರು.

ಧಮದೇರಪದದದೇಶಕವಾಕಾಂಡ 9:3 ಹದೇಗಿರರುವದರಕಾಂದ ನಿದೇನರು ಈಹದಗೂತರುತ್ತು 
ತಿಳಿದರುಕದಗೂಳಳ್ಳತಕಸದದಗ್ದಾದೇನಕಾಂದರದ--ನಿನನ್ನು ದದದೇವ ರವಾದ ಕತರನದದೇ ನಿನನ್ನು ಮರುಕಾಂದದ 
ದವಾಟಿಹದಗೂದೇಗರುತವಾತ್ತುನದ; ಆತನರು ದಹಸರುವ ಅಗಿನ್ನುಯವಾಗಿ ಅವರನರುನ್ನು ನವಾಶಮವಾಡರು ವನರು;
ಆತನರು ಅವರನರುನ್ನು ನಿನನ್ನು ಮರುಕಾಂದದ ತಗಿಗ್ಗಿಸರುವನರು; ಈ ಪಪ್ರಕವಾರ ಅವರನರುನ್ನು 



ಸವಾಸ್ವಾಧದೇನಪಡಿಸಕದಗೂಕಾಂಡರು ಕತರನರು ನಿನಗದ ಹದದೇಳಿದ ಹವಾಗದ ಅವರನರುನ್ನು ಬದದೇಗ 
ನವಾಶಮವಾಡರುವಿ.

ಯೆಹದಗೂದೇಶರುವ 2:9 ಕತರನರು ನಿಮಗದ ದದದೇಶವನರುನ್ನು ಕದಗೂಟಿಟ್ಟುದವಾಗ್ದಾನದಕಾಂದಗೂ ನಿಮಮ್ಮ ನಿಮಿತತ್ತು 
ನಮಗದ ಮಹವಾಭಿದೇತಿ ಯವಾಗಿದದ ಎಕಾಂದಗೂ ನಿಮಗದಗೂದೇಸಸರ ದದದೇಶದ ನಿವವಾಸ ಗಳದಲಲ್ಲಿರರು 
ಕಕಾಂಗದಟರುಟ್ಟು ಹದಗೂದೇಗಿದವಾಗ್ದಾರದಕಾಂದಗೂ ನವಾನರು ಬಲದಲ್ಲಿನರು.

1 ಸಮರುವದದೇಲನರು 17:48,50 ಆ ಪಿಲಷಟ್ಟುಯನರು ಎದರುಗ್ದಾ ದವಾವಿದೇದನಿಗದ ಎದರುರವಾಗಿ 
ಸವಿವಾಪಿಸ ಬರರುವವಾಗ ದವಾವಿದೇದನರು ತಸ್ವಾರದಯವಾಗಿ ಆ ಸದಸೈನಣ್ಯಕದಸ ಫಿಲಷಟ್ಟುಯನಿಗದದರುರಗದ 
ಓಡಿಹದಗೂದೇಗಿ 50 ಹದೇಗದಯೆದೇ ದವಾವಿದೇದನರು ಒಕಾಂದರು ಕವಣದಯ ಕಲಲ್ಲಿನಿಕಾಂದ ಫಿಲಷಟ್ಟುಯನ 
ಮದೇಲದ ಬಲಗದಗೂಕಾಂಡರು ಫಿಲಷಟ್ಟುಯನನರುನ್ನು ಹದಗೂಡದದರು ಅವನನರುನ್ನು ಕದಗೂಕಾಂದರುಹವಾಕಿದನರು.

ಎಸದತ್ತುದೇರಳಳ 8:17 ಪಪ್ರತಿ ಪವಾಪ್ರಕಾಂತಣ್ಯದಲಲ್ಲಿಯಗೂ ಪಪ್ರತಿ ಪಟಟ್ಟುಣ ದಲಲ್ಲಿಯಗೂ ಅರಸನ ಮವಾತಗೂ 
ಅವನ ಆಜದಯಗೂ ಎಲಲ್ಲಿಗದ ಬಕಾಂತದಗೂದೇ ಅಲಲ್ಲಿ ಯೆಹಗೂದಣ್ಯರಗದ ಸಕಾಂತದಗೂದೇಷವವೂ ಆನಕಾಂದವವೂ
ಹಬಬ್ಬವವೂ ಸರುದಿನವವೂ ಉಕಾಂಟವಾಗಿದಗ್ದಾವವು. ಇದಲಲ್ಲಿದದ ಆ ದದದೇಶದ ಅನದದೇಕ ಜನರರು 
ಯೆಹಗೂದಣ್ಯ ರವಾದರರು. ಯವಾಕಕಾಂದರದ ಯೆಹಗೂದಣ್ಯರ ಭಯವವು ಅವರ ಮದೇಲದ ಇತರುತ್ತು.

ಯೊದೇಬನರು 29:14 ನಿದೇತಿಯನರುನ್ನು ಧರಸಕದಗೂಕಾಂಡದನರು; ಅದದದೇ ನನಗದ ವಸಸ್ತ್ರದಹವಾಗಿತರುತ್ತು; 
ನಿಲರು ವಕಾಂಗಿಯ ಹವಾಗದಯಗೂ ಕಿರದೇಟದ ಹವಾಗದಯಗೂ ನನನ್ನು ನವಾಣ್ಯಯವವು ನನಗದ ಇತರುತ್ತು.

ಙಙ್ಞಾನದಗೂದೇಕಿತ್ತುಗಳಳ 13:11 ವಣ್ಯರರತಸ್ವಾದಿಕಾಂದ ಹದಗೂಕಾಂದಿದ ಐಶಸ್ವಾಯರವವು ಕಡಿಮ 
ಯವಾಗರುವದರು; ಪಪ್ರಯವಾಸದಿಕಾಂದ ಕಗೂಡಿಸರುವವನರು ವಹೃದಿದ್ಧ ಗದಗೂಳಳಳ್ಳವನರು.

ಙಙ್ಞಾನದಗೂದೇಕಿತ್ತುಗಳಳ 13:22 ಒಳದಳ್ಳಯವನರು ಮಮಮ್ಮಕಸಳಿಗದ ಆಸತ್ತುಯನರುನ್ನು ಬಿಡರುವನರು; 
ಪವಾಪಿಯ ಸದಗೂತರುತ್ತು ನಿದೇತಿ ವಕಾಂತರಗದ ಇಡಲಲ್ಪಟಿಟ್ಟುದದ.

ಙಙ್ಞಾನದಗೂದೇಕಿತ್ತುಗಳಳ 22:22,23 ಅವನರು ಬಡವನದಕಾಂದರು ಬಡವನನರುನ್ನು ಸಗೂರದಮವಾಡ ಬದದೇಡ; 
ಮವಾತಪ್ರವಲಲ್ಲಿದದ ದವಾಸ್ವಾರದಲಲ್ಲಿ ದರದಪ್ರರನರುನ್ನು ಹಕಾಂಸಸ ಬದದೇಡ. 23 ಕತರನರು ಅವರ 
ವವಾಣ್ಯಜಣ್ಯವನರುನ್ನು ನಡಿಸ ಸಗೂರದ ಮವಾಡಿದವರ ಪವಾಪ್ರಣವನರುನ್ನು ಸಗೂರದಮವಾಡರುವನರು.



ಯೆಶವಾಯ 35:8 ಅಲಲ್ಲಿ ರವಾಜ ಮವಾಗರವಿರರುವದರು, ಅದರು ಪರಶರುದದ್ಧ 
ಮವಾಗರವದನಿಸಕದಗೂಳಳಳ್ಳವದರು; ಯವಾವ ಅಶರು ದದ್ಧನರು ಅದರ ಮದೇಲದ ಹವಾದರುಹದಗೂದೇಗನರು; 
ಅವರಗದಗೂದೇ ಸಸರವದದೇ ಇರರುವದರು; ಅಲಲ್ಲಿ ಹದಗೂದೇಗರುವ ಮಗೂಢನಗೂ ದವಾರತಪಲ್ಪನರು.

ಯೆಶವಾಯ 43:2 ನಿದೇನರು ಜಲರವಾಶಿಯನರುನ್ನು ದವಾಟಿ ಹದಗೂದೇಗರುವವಾಗ ನವಾನರು 
ನಿನದಗೂನ್ನುಕಾಂದಿಗಿರರುವದನರು; ನದಿಗಳನರುನ್ನು ನಿದೇನರು ದವಾಟರುವವಾಗ ಅವವು ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು 
ಮರುಳಳಗಿಸರುವದಿಲಲ್ಲಿ; ಬದಕಾಂಕಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿದೇನರು ನಡದಯರುವವಾಗ ಸರುಡಲಲ್ಪಡರುವದಿಲಲ್ಲಿ; ಇಲಲ್ಲಿವದ 
ಜವಾಸ್ವಾಲದಯರು ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು ದಹಸದರು.

ಯೆಶವಾಯ 49:25 ಆದರದ ಕತರನರು ಹದೇಗ ನರುನ್ನುತವಾತ್ತುನದ--ಶಶೂರನ ಸದರದಯವರರು 
ತದಗದಯಲಲ್ಪಡರುವರರು; ಭಯಕಾಂಕರವವಾದ ಕದಗೂಳದಳ್ಳಯರು ಬಿಡಿಸಲಲ್ಪಡರುವದರು; ನಿನದಗೂನ್ನು ಡನದ 
ಹದಗೂದೇರವಾಡರುವವನ ಸಕಾಂಗಡ ನವಾನದದೇ ಹದಗೂದೇರವಾಡಿ ನಿನನ್ನು ಮಕಸಳನರುನ್ನು ನವಾನರು 
ರಕ್ಷಿಸರುವದನರು.

ಯೆಶವಾಯ 54:17 ನಿನಗದ ವಿರದಗೂದೇಧವವಾಗಿ ರಗೂಪಿಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟು ಆಯರು ಧಗಳಳ 
ಸಫಲವವಾಗರುವದಿಲಲ್ಲಿ; ನಿನಗದ ವಿರದಗೂದೇಧವವಾಗಿ ನಿಕಾಂತರುಕದಗೂಳಳಳ್ಳವ ಪಪ್ರತಿಯೊಕಾಂದರು 
ನವಾಲಗದಯನರುನ್ನು ನವಾಣ್ಯಯ ತಿದೇಪಿರನಲಲ್ಲಿ ನಿದೇನರು ಖಕಾಂಡಿಸರುವಿ. ಇದದದೇ ಕತರನ ಸದದೇವ ಕರ 
ಬವಾಧಣ್ಯತದಯಗೂ ಮತರುತ್ತು ಅವರ ನಿದೇತಿಯಗೂ ನನನ್ನುದದದೇ ಎಕಾಂದರು ಕತರನರು ಹದದೇಳಳತವಾತ್ತುನದ.

ಯೆಶವಾಯ 59:17,19 ಅವನರು ನಿದೇತಿಯನರುನ್ನು ಕವಚದ ಹವಾಗದ ಧರಸಕದಗೂಕಾಂಡರು, ರಕ್ಷಣದಯ
ಶಿರಸವಾಸ್ತ್ರಣವನರುನ್ನು ತನನ್ನು ತಲದಯ ಮದೇಲದ ಇಟರುಟ್ಟುಕದಗೂಕಾಂಡನರು; ಪಪ್ರತಿದೇಕವಾರದ ವಸಸ್ತ್ರ ಗಳನರುನ್ನು
ಹದಗೂದಿಕದಯವಾಗಿ ಹದಗೂದರುಗ್ದಾಕದಗೂಕಾಂಡರು ಆಸಕಿತ್ತುಯನರುನ್ನು ಮದೇಲಕಾಂಗಿಯವಾಗಿ ತದಗೂಟರುಟ್ಟುಕದಗೂಕಾಂಡನರು.
19 ಆಗ ಪಶಿಪ್ಚ ಮದ ಕಡದಯವರರು ಕತರನ ಹದಸರಗಗೂ ಸಗೂಯೊದೇರ ದಯದ 
ಕಡದಯವರರು ಆತನ ಘನಕಗೂಸ ಭಯಪಡರು ವರರು. ವದಸೈರಯರು ಪಪ್ರಳಯದಕಾಂತದ 
ಬರರುವವಾಗ ಕತರನ ಆತಮ್ಮನರು ಅವನಿಗದ ವಿರದಗೂದೇಧವವಾಗಿ ಧಧ್ವಜವನದನ್ನುತರುತ್ತುವನರು.

ಯೆಶವಾಯ 61:10 ನವಾನರು ಕತರನಲಲ್ಲಿ ಬಹಳವವಾಗಿ ಸಕಾಂತದಗೂದೇಷ ಸರುವದನರು; ನನನ್ನು 



ಪವಾಪ್ರಣವವು ನನನ್ನು ದದದೇವರಲಲ್ಲಿ ಉಲವಾಲ್ಲಿಸ ಪಡರುವದರು; ಯವಾಕಕಾಂದರದ ಮದಲಕಾಂಗನರು 
ಸಹೌಕಾಂದಯರ ವವಾಗಿ ತನನ್ನುನರುನ್ನು ಶಹೃಕಾಂಗರಸರುವ ಹವಾಗದಯಗೂ ಮದಲ ಗಿತಿತ್ತುಯರು 
ಆಭರಣಗಳಿಕಾಂದ ತನನ್ನುನರುನ್ನು ಅಲಕಾಂಕರಸರುವ ಹವಾಗದಯಗೂ ಆತನರು ರಕ್ಷಣದಯ 
ವಸಸ್ತ್ರಗಳನರುನ್ನು ನನಗದ ತದಗೂಡಿಸದವಾಗ್ದಾನದ, ನಿದೇತಿಯ ನಿಲರುವಕಾಂಗಿಯನರುನ್ನು ನನಗದ 
ಧರಸರುವಕಾಂತದ ಮವಾಡಿದವಾಗ್ದಾನದ.

ಯೆಹದಜದಸದೇಲನರು 22:30 ಬದದೇಲ ಕಟರುಟ್ಟುವ ಮನರುಷಣ್ಯನನರುನ್ನು ದದದೇಶಕದಗೂಸದೇಸಸರ ನವಾನರು ಅದನರು
ನವಾಶಮವಾಡದ ಹವಾಗದ ಪಹೌಳಿಯ ಒಡಕಿನಲಲ್ಲಿ ನಿಲಲ್ಲಿತಕಸ ವನನರುನ್ನು ಹರುಡರುಕಿದದನರು, ಆದರದ 
ಸಕಸಲಲಲ್ಲಿ.

ಯೆಹದಜದಸದೇಲನರು 45:8 ಈ ಭಗೂಮಿಯರು ಅವನಿಗದ ಇಸವಾಪ್ರಯೆದೇಲನಲಲ್ಲಿ 
ಸವಾಸ್ವಾಸಸ್ತ್ಯವವಾಗಿರರುವದರು; ಆಗ ನನನ್ನು ಪಪ್ರಭರುಗಳಳ ನನನ್ನು ಜನರನರುನ್ನು ಉಪದಪ್ರವಪಡಿಸರು 
ವದದದೇ ಇಲಲ್ಲಿ; ಉಳಿದ ಭಗೂಮಿಯನರುನ್ನು ಇಸವಾಪ್ರಯೆದೇಲನ ಮನದತನದವರಗದ ಅವರ 
ಗದಗೂದೇತಪ್ರಗಳ ಅನರುಸವಾರವವಾಗಿ ಕದಗೂಡಲಲ್ಪಡರುವದರು.

ದವಾನಿಯೆದೇಲನರು 4:16 ಅವನ ಹಹೃದಯವವು ಮನರುಷಣ್ಯನ ಹಹೃದಯದಕಾಂತದ ಇರದದ 
ಬದಲವಾಗಲ; ಮಹೃಗದ ಹಹೃದಯವವು ಅವನಿಗದ ಕದಗೂಡಲಲ್ಪಡಲ; ಏಳಳ ಕವಾಲಗಳಳ 
ಅವನನರುನ್ನು ದವಾಟಿಹದಗೂದೇಗಲ ಎಕಾಂದರು ಹದದೇಳಿದನರು.

ದವಾನಿಯೆದೇಲನರು 7:4 ಮದಲನದಯದರು ಸಕಾಂಹದ ಹವಾಗಿದರುಗ್ದಾ ಹದಿಗ್ದಾನ ರದಕದಸಗಳಳಳಳ್ಳದವಾಗ್ದಾಗಿತರುತ್ತು.
ಅದರ ರದಕದಸಗಳಳ ಕಿದೇಳಲಲ್ಪಟರುಟ್ಟು ಅದರು ಭಗೂಮಿಯಕಾಂದ ಎತತ್ತುಲಲ್ಪಟರುಟ್ಟು ಮನರುಷಣ್ಯನಕಾಂತದ 
ಕವಾಲಗೂರ ನಿಲಲ್ಲಿಸಲಲ್ಪಟಿಟ್ಟುತರುತ್ತು. ಅದಕದಸ ಮನರುಷಣ್ಯನ ಹಹೃದಯವವು ಕದಗೂಡಲಲ್ಪಟಟ್ಟುದಗ್ದಾನರುನ್ನು ನವಾನರು 
ನದಗೂದೇಡಿದದನರು.

ಜದಕಯರ 4:6 ನವಾನರು--ನನನ್ನು ಒಡದಯನದದೇ, ಇಲಲ್ಲಿ ಅಕಾಂದದನರು. ಆಗ ಅವನರು ಉತತ್ತುರಕದಗೂಟರುಟ್ಟು
ನನಗದ ಹದದೇಳಿದದಗ್ದಾದೇನಕಾಂದರದ--ಜದರರುಬವಾಬ್ಬಬದಲನಿಗದ ಕತರನ ವವಾಕಣ್ಯವವು ಇದದದೇ--ಬಲ 
ದಿಕಾಂದಲಲ್ಲಿ, ಶಕಿತ್ತುಯಕಾಂದಲಲ್ಲಿ, ನನನ್ನು ಆತಮ್ಮದಿಕಾಂದಲದದೇ ಎಕಾಂದರು ಸದಸೈನಣ್ಯಗಳ ಕತರನರು 



ಹದದೇಳಳತವಾತ್ತುನದ.
ಮತವಾತ್ತುಯನರು 24:22 ಆ ದಿವಸಗಳಳ ಕಡಿಮ ಮವಾಡಲಲ್ಪಡದಿದಗ್ದಾರದ ಯವಾವನಗೂ ಉಳಿಯರು

ವದಿಲಲ್ಲಿ; ಆದರದ ಆಯಲಲ್ಪಟಟ್ಟುವರಗವಾಗಿ ಆ ದಿವಸಗಳಳ ಕಡಿಮ ಮವಾಡಲಲ್ಪಡರುವವವು.
ಮತವಾತ್ತುಯನರು 26:41 ನಿದೇವವು ಶದಶೂದೇಧನದಗದ ಒಳಗವಾ ಗದಕಾಂತದ ಎಚಪ್ಚರವವಾಗಿದರುಗ್ದಾ 

ಪವಾಪ್ರರರಸರ; ಆತಮ್ಮವವು ಸದದ್ಧವವಾಗಿದದ ನಿಜವದದೇ; ಆದರದ ಶರದೇರವವು ಬಲಹದೇನ ವವಾಗಿದದ 
ಅಕಾಂದನರು.

ಮವಾಕರನರು 10:48-52 ಅವನರು ಸರುಮಮ್ಮನಿರರುವಕಾಂತದ ಅನದದೇಕರರು ಅವನಿಗದ ಖಕಾಂಡಿತವವಾಗಿ
ಹದದೇಳಿದರರು; ಆದರದ ಅವನರು ಇನಗೂನ್ನು ಹದಚವಾಪ್ಚಗಿ--ದವಾವಿದೇದನಕರುಮವಾರನದದೇ, ನನನ್ನುನರುನ್ನು 
ಕರರುಣಿಸರು ಎಕಾಂದರು ಕಗೂಗಿದನರು. 49 ಆಗ ಯೆದೇಸರು ನಿಕಾಂತರುಕದಗೂಕಾಂಡರು ಅವನನರುನ್ನು 
ಕರದಯಬದದೇಕದಕಾಂದರು ಆಜವಾಪಿಸಲರು ಅವರರು ಆ ಕರುರರುಡನನರುನ್ನು ಕರದದರು--
ಸಮವಾಧವಾನವವಾಗಿರರು; ಏಳಳ, ಆತನರು ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು ಕರದಯರುತವಾತ್ತುನದ ಎಕಾಂದರು ಅವನಿಗದ 
ಹದದೇಳಿದರರು. 50 ಅವನರು ತನನ್ನು ಉಡರುಪನರುನ್ನು ತದಗದದರುಹವಾಕಿ ಎದರುಗ್ದಾ ಯೆದೇಸರುವಿನ ಬಳಿಗದ 
ಬಕಾಂದನರು. 51 ಯೆದೇಸರು ಅವನಿಗದ--ನವಾನರು ನಿನಗದ ಏನರು ಮವಾಡಬದದೇಕದಕಾಂದರು ನಿದೇನರು 
ಕದಗೂದೇರರುತಿತ್ತುದೇ ಎಕಾಂದರು ಕದದೇಳಲರು ಆ ಕರುರರುಡನರು ಆತನಿಗದ--ಕತರನದದೇ, ನವಾನರು ನನನ್ನು 
ದಹೃಷಟ್ಟುಯನರುನ್ನು ಹದಗೂಕಾಂದರುವಕಾಂತದ ಮವಾಡಬದದೇಕರು ಅಕಾಂದನರು. 52 ಅದಕದಸ ಯೆದೇಸರು 
ಅವನಿಗದ--ಹದಗೂದೇಗರು, ನಿನನ್ನು ನಕಾಂಬಿಕದಯೆದೇ ನಿನನ್ನುನರುನ್ನು ಸಸ್ವಾಸಸ್ಥಪಡಿಸದದ ಅಕಾಂದನರು. ಕಗೂಡಲದ 
ಅವನರು ತನನ್ನು ದಹೃಷಟ್ಟುಯನರುನ್ನು ಹದಗೂಕಾಂದಿ ಆ ಮವಾಗರದಲಲ್ಲಿ ಯೆದೇಸರು ವನರುನ್ನು 
ಹಕಾಂಬವಾಲಸದನರು. (ಮತವಾತ್ತುಯನರು 20:30-34)

ಮವಾಕರನರು 16:20 ಮತರುತ್ತು ಅವರರು ಹದಗೂರಟರುಹದಗೂದೇಗಿ ಎಲವಾಲ್ಲಿ ಕಡದಯಲಲ್ಲಿ ಸವಾರದರರು. 
ಇದಲಲ್ಲಿದದ ಕತರನರು ಅವರ ಜದಗೂತದಯಲಲ್ಲಿ ಕದಲಸಮವಾಡರುತವಾತ್ತು ನಡದದ ಸಗೂಚಕ 
ಕವಾಯರಗಳಿಕಾಂದ ವವಾಕಣ್ಯವನರುನ್ನು ಸಸ್ಥರಪಡಿಸರುತವಾತ್ತು ಇದಗ್ದಾನರು. ಆಮನ .

ಲಗೂಕನರು 14:23 ಆಗ ಯಜ ಮವಾನನರು ಸದದೇವಕನಿಗದ--ನಿದೇನರು ಬಿದೇದಿಗಳಿಗಗೂ ಬದದೇಲಗಳ 



ಬಳಿಗಗೂ ಹದಗೂರಟರುಹದಗೂದೇಗಿ ನನನ್ನು ಮನದ ತರುಕಾಂಬಿಕದಗೂಳಳಳ್ಳವಕಾಂತದ ಒಳಗದ ಬರಲರು 
ಅವರನರುನ್ನು ಬಲ ವಕಾಂತಮವಾಡರು;

ಲಗೂಕನರು 21:15 ಯವಾಕ ಂಕಾಂದರದ ನಿಮಮ್ಮ ವಿರದಗೂದೇಧಗಳದಲಲ್ಲಿರಗೂ ಪಪ್ರತಿವವಾದ ಮವಾಡ 
ದಕಾಂರ ಇಲಲ್ಲಿವದ ವಿರದಗೂದೇಧಸದಕಾಂರ ಬವಾಯನಗೂನ್ನು ಜವಾನ ವನಗೂನ್ನು ನವಾನರು ನಿಮಗದ 
ಕದಗೂಡರುವದನರು.

ಲಗೂಕನರು 21:36 ಆದಕವಾರಣ ಸಕಾಂಭವಿಸರುವದಕಿಸರರುವ ಇವದಲಲ್ಲಿವವುಗಳಿಕಾಂದ ನಿದೇವವು 
ತಪಿಲ್ಪಸಕದಗೂಳಳಳ್ಳವದಕದಸ ಯೊದೇಗಣ್ಯರದಕಾಂದರು ಎಣಿಸಲಲ್ಪಡರು ವಕಾಂತದಯಗೂ ಮನರುಷಣ್ಯಕರುಮವಾರನ
ಮರುಕಾಂದದ ನಿಕಾಂತರು ಕದಗೂಳಳಳ್ಳವಕಾಂತದಯಗೂ ಎಚಪ್ಚರವವಾಗಿದರುಗ್ದಾ ಯವಾವವಾಗಲಗೂ ಪವಾಪ್ರರರಸರುತವಾತ್ತು 
ಇರಪ್ರ ಅಕಾಂದನರು.

ಯೊದೇಹವಾನನರು 17:15 ನಿದೇನರು ಅವರನರುನ್ನು ಲದಗೂದೇಕದದಗೂಳಗಿಕಾಂದ ತದಗದಯಬದದೇಕದಕಾಂತಲಲ್ಲಿ; 
ಅವರನರುನ್ನು ಕದದೇಡಿನಿಕಾಂದ ಕವಾಪವಾಡಬದದೇಕದಕಾಂದರು ನವಾನರು ಕದದೇಳಿಕದಗೂಳಳಳ್ಳ ತದತ್ತುದೇನದ.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಣ್ಯಗ 11:23 ಅವನರು ಬಕಾಂದರು ದದದೇವರ ಕಹೃಪದಯನರುನ್ನು ನದಗೂದೇಡಿ 
ಸಕಾಂತದಗೂದೇಷಪಟರುಟ್ಟು ದಹೃಢಮನಸಸ್ಸುನಿಕಾಂದ ಕತರನನರುನ್ನು ಅಕಾಂಟಿ ಕದಗೂಕಾಂಡಿರಬದದೇಕದಕಾಂದರು 
ಅವರದಲಲ್ಲಿರನರುನ್ನು ಪದಪ್ರದೇರದದೇಪಿಸದನರು.

ಅಪೊಸತ್ತುಲರ ಕಹೃತಣ್ಯಗ 13:48 ಅನಣ್ಯಜನರರು ಆ ಮವಾತನರುನ್ನು ಕದದೇಳಿ ಸಕಾಂತದಗೂದೇಷಪಟರುಟ್ಟು 
ಕತರನ ವವಾಕಣ್ಯವನರುನ್ನು ಮಹಮ ಪಡಿಸದರರು. ನಿತಣ್ಯಜದೇವಕದಸ ನದದೇಮಿಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟುವರದಲಲ್ಲಿರಗೂ 
ನಕಾಂಬಿದರರು.

1 ಕದಗೂರಕಾಂರದವರಗದ 10:13 ಮನರುಷಣ್ಯನಿಗದ ಸವಾಮವಾನಣ್ಯ ವವಾಗಿ ಬರರುವ ಶದಶೂದೇಧನದಯೆದೇ 
ಹದಗೂರತರು ಬದದೇರದ ಯವಾವದಗೂ ನಿಮಗದ ಸಕಾಂಭವಿಸಲಲಲ್ಲಿ; ಆದರದ ದದದೇವರರು ನಕಾಂಬಿಗಸತ್ತುನರು;
ನಿದೇವವು ಸಹಸರುವದಕಿಸಕಾಂತ ಹದಚಪ್ಚನ ಶದಶೂದೇಧನದಯನರುನ್ನು ಆತನರು ನಿಮಗದ 
ಬರಮವಾಡರುವದಿಲಲ್ಲಿ; ಆದರದ ನಿದೇವವು ಅದನರುನ್ನು ಸಹಸರುವದಕದಸ ಶಕತ್ತುರವಾಗರುವಕಾಂತದ ಶದಶೂದೇಧ

1 ಕದಗೂರಕಾಂರದವರಗದ 16:9 ಕವಾಯರಸವಾಧಕವವಾಗರುವ ದದಗೂಡಡ್ಡದದಗೂಕಾಂದರು ಬವಾಗಲರು 



ನನಗದಗೂದೇಸಸರ ತದರದಯಲಲ್ಪಟಿಟ್ಟುದದ, ಅನದದೇಕ ವಿರದಗೂದೇಧಗಳಳ ಇದವಾಗ್ದಾರದ.
2 ಕದಗೂರಕಾಂರದವರಗದ 12:9 ಅದಕವಾಸತನರು--ನನನ್ನು ಕಹೃಪದಯೆದೇ ನಿನಗದ ಸವಾಕರು; 

ಬಲಹದೇನತದಯಲಲ್ಲಿಯೆದೇ ನನನ್ನು ಬಲವವು ಪರಪವೂಣರವವಾಗರುತತ್ತುದದ ಎಕಾಂದರು ನನಗದ 
ಹದದೇಳಿದನರು. ಹದೇಗಿರಲವಾಗಿ ಕಿಪ್ರಸತ್ತುನ ಬಲವವು ನನನ್ನುಲಲ್ಲಿ ನದಲದಸ ಕದಗೂಕಾಂಡಿರಬದದೇಕದಕಾಂದರು 
ನನಗರುಕಾಂಟವಾಗರುವ ನಿಬರಲವಾ ವಸದಸ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲಲ್ಲಿಯೆದೇ ಬಹರು ಸಕಾಂತದಗೂದೇಷವವಾಗಿ 
ಹದಚಪ್ಚಳಪಡರುವದನರು.

ಎಫದಸದವರಗದ 6:11 ನಿದೇವವು ಸದಸೈತವಾನನ ತಕಾಂತದಗೂಪ್ರದೇಪವಾಯಗಳನರುನ್ನು ಎದರುರಸ 
ನಿಲರುಲ್ಲಿವದಕದಸ ಶಕತ್ತುರವಾಗರುವಕಾಂತದ ದದದೇವರ ಸವವಾರಯರುಧ ಗಳನರುನ್ನು ಧರಸಕದಗೂಳಿಳ್ಳರ.

ಇಬಿಪ್ರಯರಗದ 1:7,14 ದಗೂತರ ವಿಷಯ ದಲಲ್ಲಿ ಆತನರು ಹದದೇಳಳವದದದೇನಕಾಂದರದ--ದದದೇವರರು 
ತನನ್ನು ದಗೂತರನರುನ್ನು ಆತಮ್ಮಗಳವಾಗಿಯಗೂ ತನನ್ನು ಸದದೇವಕರನರುನ್ನು ಅಗಿನ್ನುಜವಾಸ್ವಾಲದಯನವಾನ್ನುಗಿಯಗೂ 
ಮವಾಡರುತವಾತ್ತುನದ ಎಕಾಂಬದರು. 14 ಇವರದಲಲ್ಲಿರರು ರಕ್ಷಣದಯನರುನ್ನು ಬವಾಧಣ್ಯವವಾಗಿ 
ಹದಗೂಕಾಂದಬದದೇಕವಾಗಿರರುವವರ ಸದದೇವದಗದಗೂದೇಸಸರ ಕಳಳಹ ಸಲಲ್ಪಟಟ್ಟು ಊಳಿಗದ 
ಆತಮ್ಮಗಳಲಲ್ಲಿವದೇ?

ಯವಾಕದಗೂದೇಬನರು 4:7 ಹದೇಗಿರಲವಾಗಿ ದದದೇವರಗದ ಒಳಗವಾಗಿರ. ಸದಸೈತವಾನನನರುನ್ನು ಎದರುರಸರ, 
ಆಗ ಅವನರು ನಿಮಮ್ಮನರುನ್ನು ಬಿಟರುಟ್ಟು ಓಡಿಹದಗೂದೇಗರುವನರು.

1 ಪದದೇತಪ್ರನರು 5:10 ಕಿಪ್ರಸತ್ತು ಯೆದೇಸರುವಿನ ಮಗೂಲಕ ನಿಮಮ್ಮನರುನ್ನು ತನನ್ನು ನಿತಣ್ಯಪಪ್ರಭವಾವಕದಸ ಕರದದ
ಕಹೃಪವಾಪವೂಣರ ನವಾದ ದದದೇವರರು ತವಾನದದೇ ನಿದೇವವು ಸಸ್ವಾಲಲ್ಪಕವಾಲ ಬವಾಧದಪಟಟ್ಟು ಮದೇಲದ 
ನಿಮಮ್ಮನರುನ್ನು ಪರಪವೂಣರ ಮವಾಡಿ ಸಸ್ಥರಪಡಿಸ ಬಲಪಡಿಸ ನದಲದಗದಗೂಳಿಸರುವನರು.
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