
Malayalam - വവിടടുവവിക്കൽ തവിരടുവവഴടുതടുകവള - Deliverance Scriptures

സസംഖഖഖ്യാപടുസതകസം 10:35 വപട്ടകസം പടുറവപ്പെടടുമമഖ്യാൾ മമഖ്യാവശ: 
യമഹഖ്യാമവ, എഴടുമന്നേൽമക്കണമമ; നവിനവറ ശതതടുക്കൾ 
ചവിതറടുകയടുസം നവിവന്നേ പവകക്കടുന്നേവർ നവിനവറ മടുമവിൽ നവിന്നേടു 
ഓടവിമപ്പെഖ്യാകയടുസം വചയ്യവട്ട എന്നേടു പറയടുസം.

ആവർതനസം 23:5 എന്നേഖ്യാൽ ബവിവലെയഖ്യാമവിന്നേടു വചവവിവകഖ്യാടടുപ്പെഖ്യാൻ 
നവിനവറ ദദൈവമഖ്യായ യമഹഖ്യാവവക്കടു മനസവിലെലഖ്യായവിരടുന്നേടു; നവിനവറ 
ദദൈവമഖ്യായ യമഹഖ്യാവ നവിവന്നേ സമനഹവിച്ചതടുവകഖ്യാണടു നവിനവറ 
ദദൈവമഖ്യായ യമഹഖ്യാവ ശഖ്യാപസം നവിനക്കടു അനടുതഗ്രഹമഖ്യാക്കവിതത്തീർതടു.
(വനവഹമഖഖ്യാവടു 13:2)

സങത്തീർതനങ്ങൾ 44:4 ദദൈവമമ, നത്തീ എനവറ രഖ്യാജഖ്യാവഖ്യാകടുന്നേടു; 
യഖ്യാമക്കഖ്യാബവിന്നേടു രക്ഷ കലപവിമക്കണമമ.

വയശയ്യഖ്യാ 61:1 എളവിയവമരഖ്യാടടു സദൈദ്വർ തമഖ്യാനസം മഘഖ്യാഷവിപ്പെഖ്യാൻ 
യമഹഖ്യാവ എവന്നേ അഭവിമഷകസം വചയതവിരവിക്കവകഖ്യാണടു 
യമഹഖ്യാവയഖ്യായ കർ തഖ്യാവവിനവറ ആതഖ്യാവടു എനവറ മമൽ 
ഇരവിക്കടുന്നേടു; ഹഹൃദൈയസം തകർ ന്നേവവര മടുറവിവകട്ടട്ടുവഖ്യാനടുസം 
തടവടുകഖ്യാർ ക്കടു വവിടടുതലെടുസം ബദ്ധനഖ്യാർ ക്കടു സദ്വഖ്യാതതനഖവടുസം 
അറവിയവിപ്പെഖ്യാനടുസം (ലെലൂമക്കഖ്യാസ 4:18)

മതഖ്യായവി 6:13 ഞങ്ങവള പരത്തീക്ഷയവിൽ കടതഖ്യാവത ദൈടുഷ്ടങൽനവിന്നേടു 
ഞങ്ങവള വവിടടുവവിമക്കണമമ. രഖ്യാജഖവടുസം ശകവിയടുസം മഹതദ്വവടുസം 
എമന്നേക്കടുസം നവിനക്കടുള്ളതമലെലഖ്യാ. (ലെലൂമക്കഖ്യാസ 11:4)

മതഖ്യായവി 8:16 ദവകടുമന്നേരസം ആയമപ്പെഖ്യാൾ പലെ ഭലൂതതഗ്രസതവരയടുസം 
അവനവറ അടടുക്കൽ വകഖ്യാണടുവന്നേടു; അവൻ വഖ്യാക്കടുവകഖ്യാണടു 
ദൈടുരഖ്യാതഖ്യാക്കവള പടുറതഖ്യാക്കവി സകലെദൈത്തീനക്കഖ്യാർക്കടുസം വസസൌഖഖസം 
വരടുതവി.

മതഖ്യായവി 10:1 അനനരസം അവൻ തനവറ പതനണടു ശവിഷഖനഖ്യാവരയടുസം
അടടുക്കൽ വവിളവിച്ചട്ടു, അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാക്കവള പടുറതഖ്യാക്കടുവഖ്യാനടുസം 
സകലെവവിധ ദൈത്തീനവടുസം വഖഖ്യാധവിയടുസം വപഖ്യാറടുപ്പെവിപ്പെഖ്യാനടുസം അവർക്കടു 
അധവികഖ്യാരസം വകഖ്യാടടുതടു. (മർവക്കഖ്യാസ 3:14,15)

മതഖ്യായവി 10:8 മരഖ്യാഗ്രവികവള വസസൌഖഖമഖ്യാക്കടുവവിൻ; മരവിച്ചവവര 
ഉയവിർപ്പെവിപ്പെവിൻ; കടുഷഷ്ഠമരഖ്യാഗ്രവികവള ശടുദ്ധമഖ്യാക്കടുവവിൻ; ഭലൂതങ്ങവള 
പടുറതഖ്യാക്കടുവവിൻ; വസസൌജനഖമഖ്യായവി നവിങ്ങൾക്കടു ലെഭവിച്ചട്ടു 
വസസൌജനഖമഖ്യായവി വകഖ്യാടടുപ്പെവിൻ.

മതഖ്യായവി 12:26-29 ഒരടു പട്ടണമമഖ്യാ ഗ്രഹൃഹമമഖ്യാ തന്നേവിൽ തമന്നേ 



ഛവിതദൈവിച്ചട്ടു എങവിൽ നവിലെനവിൽക്കയവിലെല. സഖ്യാതഖ്യാൻ സഖ്യാതഖ്യാവന 
പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേടുവവങവിൽ അവൻ തന്നേവിൽ തമന്നേ ഛവിതദൈവിച്ചട്ടു 
മപഖ്യായമലെലഖ്യാ; പവിവന്നേ അവനവറ രഖ്യാജഖസം എങ്ങവന നവിലെനവിലക്കടുസം? 
27 ഞഖ്യാൻ വബവയവത്സെബലൂലെവിവനവക്കഖ്യാണടു ഭലൂതങ്ങവള 
പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേടു എങവിൽ, നവിങ്ങളട്ടുവട മക്കൾ ആവരവക്കഖ്യാണടു 
പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേടു? അതടുവകഖ്യാണടു അവർ നവിങ്ങൾക്കടു 
നഖഖ്യായഖ്യാധവിപനഖ്യാർ ആകടുസം. 28 ദദൈവഖ്യാതഖ്യാവവിനഖ്യാൽ ഞഖ്യാൻ 
ഭലൂതങ്ങവള പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേടു എങവിമലെഖ്യാ ദദൈവരഖ്യാജഖസം നവിങ്ങളട്ടുവട 
അടടുക്കൽ വവന്നേതവിയവിരവിക്കടുന്നേടു സപഷ്ടസം. 29 ബലെവഖ്യാവന 
പവിടവിച്ചട്ടു വകട്ടത്തീട്ടലെലഖ്യാവത ബലെവഖ്യാനവറ വത്തീട്ടവിൽ കടന്നേടു അവനവറ 
മകഖ്യാപ്പെട്ടു കവർന്നേടുകളവഖ്യാൻ എങ്ങവന കഴവിയടുസം? 
പവിടവിച്ചട്ടുവകട്ടവിയഖ്യാൽ പവിവന്നേ അവനവറ വത്തീടടു കവർച്ച വചയ്യഖ്യാസം. 
(മർവക്കഖ്യാസ 3:23-27)

മതഖ്യായവി 12:43-45 അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവടു ഒരടു മനടുഷഖവന വവിട്ടട്ടു 
പടുറവപ്പെട്ടമശഷസം നത്തീരവിലെലഖ്യാത സ്ഥലെങ്ങളവിൽ കലൂടവി തണടുപ്പെട്ടു 
അമനദ്വഷവിച്ചട്ടുവകഖ്യാണടു സഞ്ചരവിക്കടുന്നേടു; കവണതടുന്നേവിലെലതഖ്യാനടുസം. 44 
ഞഖ്യാൻ പടുറവപ്പെട്ടട്ടുമപഖ്യാന്നേ എനവറ വത്തീട്ടവിമലെക്കടു മടങ്ങവിവച്ചലെലട്ടുസം 
എന്നേടു അവൻ പറയടുന്നേടു; ഉടവന വന്നേടു, അതടു ഒഴവിഞ്ഞതടുസം 
അടവിച്ചട്ടുവഖ്യാരവി അലെങരവിച്ചതടുമഖ്യായവി കഖ്യാണടുന്നേടു. 45 പവിവന്നേ അവൻ
പടുറവപ്പെട്ടട്ടു, തന്നേവിലെടുസം ദൈടുഷ്ടതമയറവിയ മവവറ ഏഴടു ആതഖ്യാക്കവള 
കലൂട്ടവിവക്കഖ്യാണടുവരടുന്നേടു; അവരടുസം അവവിവട കയറവി പഖ്യാർക്കടുന്നേടു; 
ആ മനടുഷഖനവറ പവിന്നേവത സ്ഥവിതവി മടുമവിലെമതതവിലെടുസം വലെലഖ്യാവത 
ആകടുസം; ഈ ദൈടുഷ്ടതലെമടുവറക്കടുസം അങ്ങവന ഭവവിക്കടുസം.”

മതഖ്യായവി 15:22,26,28 ആ മദൈശതടുനവിന്നേടു ഒരടു കനഖ്യാനഖസതതത്തീ വന്നേടു, 
അവമനഖ്യാടടു: കർതഖ്യാമവ, ദൈഖ്യാവത്തീദപടുതതഖ്യാ, എമന്നേഖ്യാടടു കരടുണ 
മതഖ്യാമന്നേണമമ; എനവറ മകൾക്കടു ഭലൂമതഖ്യാപതദൈവസം 
കഷ്ഠവിനമഖ്യായവിരവിക്കടുന്നേടു എന്നേടു നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു പറഞ്ഞടു. 26 
അവമനഖ്യാ: “മക്കളട്ടുവട അപ്പെസം എടടുതടു നഖ്യായകലൂട്ടവികൾക്കടു 
ഇട്ടട്ടുവകഖ്യാടടുക്കടുന്നേതടു നന്നേലെല” എന്നേടു ഉതരസം പറഞ്ഞടു. 28 മയശടു 
അവമളഖ്യാടടു: “സതതത്തീമയ, നവിനവറ വവിശദ്വഖ്യാസസം വലെവിയതടു; നവിനവറ 
ഇഷ്ടസംമപഖ്യാവലെ നവിനക്കടു ഭവവിക്കവട്ട” എന്നേടു ഉതരസം പറഞ്ഞടു. ആ 
നഖ്യാഴവികമടുതൽ അവളട്ടുവട മകൾക്കടു വസസൌഖഖസം വന്നേടു.

മതഖ്യായവി 16:19 സദ്വർഗ്ഗരഖ്യാജഖതവിനവറ തഖ്യാമക്കഖ്യാൽ ഞഖ്യാൻ നവിനക്കടു 
തരടുന്നേടു; നത്തീ ഭലൂമവിയവിൽ വകട്ടട്ടുന്നേതടു ഒവക്കയടുസം സദ്വർഗ്ഗതവിൽ 
വകട്ടവപ്പെട്ടവിരവിക്കടുസം; നത്തീ ഭലൂമവിയവിൽ അഴവിക്കടുന്നേവതഖ്യാവക്കയടുസം 
സദ്വർഗ്ഗതവിൽ അഴവിഞ്ഞവിരവിക്കടുസം” എന്നേടു ഉതരസം പറഞ്ഞടു. 



(മതഖ്യായവി 18:18)

മതഖ്യായവി 17:19-21 പവിവന്നേ ശവിഷഖനഖ്യാർ സദ്വകഖ്യാരഖമഖ്യായവി മയശടുവവിനവറ
അടടുക്കൽ വന്നേടു: ഞങ്ങൾക്കടു അതവിവന പടുറതഖ്യാക്കവിക്കലൂടഖ്യാഞ്ഞതടു
എനടു എന്നേടു മചഖ്യാദൈവിച്ചട്ടു. 20 അവൻ അവമരഖ്യാടടു: “നവിങ്ങളട്ടുവട 
അലപവവിശദ്വഖ്യാസസം നവിമവിതമമതത; 21 “നവിങ്ങൾക്കടു 
കടടുകടുമണവിമയഖ്യാളസം വവിശദ്വഖ്യാസമടുവണങവിൽ ഈ മലെമയഖ്യാടടു: ഇവവിവട
നവിന്നേടു അമങ്ങഖ്യാട്ടട്ടു നത്തീങ്ങടുക എന്നേടു പറഞ്ഞഖ്യാൽ അതടു നത്തീങ്ങടുസം; 
നവിങ്ങൾക്കടു ഒന്നേടുസം അസഖ്യാദ്ധഖമഖ്യാകയടുമവിലെല. (എങവിലെടുസം 
തപഖ്യാർത്ഥനയഖ്യാലെടുസം ഉപവഖ്യാസതഖ്യാലെടുമലെലഖ്യാവത ഈ ജഖ്യാതവി 
നത്തീങ്ങവിമപ്പെഖ്യാകടുന്നേവിലെല) എന്നേടു ഞഖ്യാൻ സതഖമഖ്യായവിട്ടട്ടു നവിങ്ങമളഖ്യാടടു 
പറയടുന്നേടു” എന്നേടു പറഞ്ഞടു.

മർവക്കഖ്യാസ 1:23-26 അവരടുവട പള്ളവിയവിൽ അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവടുള്ള ഒരടു 
മനടുഷഖൻ ഉണഖ്യായവിരടുന്നേടു; അവൻ നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു: 24 
നസറഖ്യായനഖ്യായ മയശടുമവ, ഞങ്ങൾക്കടുസം നവിനക്കടുസം തമവിൽ എനടു?
ഞങ്ങവള നശവിപ്പെവിപ്പെഖ്യാൻ വന്നേടുമവഖ്യാ? നത്തീ ആർ എന്നേടു ഞഖ്യാൻ 
അറവിയടുന്നേടു; ദദൈവതവിനവറ പവിരവിശടുദ്ധൻ തമന്നേ എന്നേടു പറഞ്ഞടു.
25 മയശടു അതവിവന ശഖ്യാസവിച്ചട്ടു: “ മവിണരടുതടു; അവവന വവിട്ടട്ടുമപഖ്യാ 
” എന്നേടു പറഞ്ഞടു. 26 അമപ്പെഖ്യാൾ അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവടു അവവന 
ഇവഴച്ചട്ടു, ഉറവക്ക നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു അവവന വവിട്ടട്ടു മപഖ്യായവി.

മർവക്കഖ്യാസ 1:32-34 ദവകടുമന്നേരസം സലൂരഖൻ അസതമവിച്ചമശഷസം 
അവർ സകലെവവിധദൈത്തീനക്കഖ്യാവരയടുസം ഭലൂതതഗ്രസതവരയടുസം അവനവറ 
അടടുക്കൽ വകഖ്യാണടുവന്നേടു. 33 പട്ടണസം ഒവക്കയടുസം വഖ്യാതവിൽക്കൽ 
വന്നേടു കലൂടവിയവിരടുന്നേടു. 34 നഖ്യാനവഖഖ്യാധവികളഖ്യാൽ വലെഞ്ഞവിരടുന്നേ 
അമനകവര അവൻ വസസൌഖഖമഖ്യാക്കവി, അമനകസം ഭലൂതങ്ങവളയടുസം 
പടുറതഖ്യാക്കവി; ഭലൂതങ്ങൾ അവവന അറവികവകഖ്യാണടു സസംസഖ്യാരവിപ്പെഖ്യാൻ
അവവയ സമതവിച്ചവിലെല.

മർവക്കഖ്യാസ 1:39 അങ്ങവന അവൻ ഗ്രലെത്തീലെയവിൽ ഒവക്കയടുസം അവരടുവട
പള്ളവികളവിൽ വചന്നേടു തപസസംഗ്രവിക്കയടുസം ഭലൂതങ്ങവള 
പടുറതഖ്യാക്കടുകയടുസം വചയതടു.

മർവക്കഖ്യാസ 5:8 “അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാമവ, ഈ മനടുഷഖവന വവിട്ടട്ടു 
പടുറവപ്പെട്ടട്ടുമപഖ്യാക” എന്നേടു മയശടു കലപവിച്ചവിരടുന്നേടു.

മർവക്കഖ്യാസ 6:7,13 അനനരസം അവൻ പനവിരടുവവര അടടുവക്ക 
വവിളവിച്ചട്ടു, അവവര ഈരണഖ്യായവി അയച്ചട്ടു തടുടങ്ങവി, അവർക്കടു 
അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാക്കളട്ടുവട മമൽ അധവികഖ്യാരസം വകഖ്യാടടുതടു. 13 വളവര 
ഭലൂതങ്ങവള പടുറതഖ്യാക്കടുകയടുസം അമനകസം മരഖ്യാഗ്രവികൾക്കടു 
എണ്ണമതച്ചട്ടു വസസൌഖഖസം വരടുതടുകയടുസം വചയതടു.



മർവക്കഖ്യാസ 9:23-25 മയശടു അവമനഖ്യാടടു: “നവിന്നേഖ്യാൽ കഴവിയടുസം എങവിൽ 
എമന്നേഖ്യാ വവിശദ്വസവിക്കടുന്നേവന്നേടു സകലെവടുസം കഴവിയടുസം” എന്നേടു 
പറഞ്ഞടു. 24 ബഖ്യാലെനവറ അപ്പെൻ ഉടവന നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു: 
കർതഖ്യാമവ, ഞഖ്യാൻ വവിശദ്വസവിക്കടുന്നേടു; എനവറ അവവിശദ്വഖ്യാസതവിനടു
സഹഖ്യായവിമക്കണമമ എന്നേടു പറഞ്ഞടു. 25 എന്നേഖ്യാവറ പടുരടുഷഖ്യാരസം 
ഓടവിക്കലൂടടുന്നേതടു മയശടു കണവിട്ടട്ടു അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവവിവന ശഖ്യാസവിച്ചട്ടു: 
“ഊമനടുസം വചകവിടനടുമഖ്യായ ആതഖ്യാമവ, ഇവവന വവിട്ടട്ടു മപഖ്യാ; ഇനവി 
അവനവിൽ കടക്കരടുതടു എന്നേടു ഞഖ്യാൻ നവിമന്നേഖ്യാടടു കലപവിക്കടുന്നേടു 
”എന്നേടു പറഞ്ഞടു.

മർവക്കഖ്യാസ 9:29  തപഖ്യാർത്ഥനയഖ്യാൽ അലെലഖ്യാവത ഈ ജഖ്യാതവി ഒന്നേവിനഖ്യാലെടുസം 
പടുറവപ്പെട്ടട്ടുമപഖ്യാകയവിലെല എന്നേടു അവൻ പറഞ്ഞടു.

മർവക്കഖ്യാസ 9:38,39 മയഖ്യാഹന്നേഖ്യാൻ അവമനഖ്യാടടു: ഗ്രടുമരഖ്യാ, ഒരടുവൻ 
നവിനവറ നഖ്യാമതവിൽ ഭലൂതങ്ങവള പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേതടു ഞങ്ങൾ കണടു;
അവൻ നവമ അനടുഗ്രമവിക്കഖ്യായകയഖ്യാൽ ഞങ്ങൾ അവവന 
വവിമരഖ്യാധവിച്ചട്ടു എന്നേടു പറഞ്ഞടു. 39 അതവിന്നേടു മയശടു പറഞ്ഞതടു: 
അവവന വവിമരഖ്യാധവിക്കരടുതടു; എനവറ നഖ്യാമതവിൽ ഒരടു 
വത്തീരഖതപവഹൃതവി വചയതവിട്ടട്ടു മവഗ്രതവിൽ എവന്നേ 
ദൈടുഷവിച്ചട്ടുപറവഖ്യാൻ കഴവിയടുന്നേവൻ ആരടുസം ഇലെല.

മർവക്കഖ്യാസ 16:17 വവിശദ്വസവിക്കടുന്നേവരഖ്യാൽ ഈ അടയഖ്യാളങ്ങൾ നടക്കടുസം:
എനവറ നഖ്യാമതവിൽ അവർ ഭലൂതങ്ങവള പടുറതഖ്യാക്കടുസം; 
പടുതടുഭഖ്യാഷകളവിൽ സസംസഖ്യാരവിക്കടുസം;

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 4:34-36  അവൻ നസറഖ്യായനഖ്യായ മയശടുമവ, വവിടടു; 
ഞങ്ങൾക്കടുസം നവിനക്കടുസം തമവിൽ എനടു? ഞങ്ങവള നശവിപ്പെവിപ്പെഖ്യാൻ 
വന്നേവിരവിക്കടുന്നേടുമവഖ്യാ? നത്തീ ആർ എന്നേടു ഞഖ്യാൻ അറവിയടുന്നേടു; 
ദദൈവതവിനവറ പരവിശടുദ്ധൻ തമന്നേ എന്നേടു ഉറവക്ക നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു. 
35 “മവിണരടുതടു; അവവന വവിട്ടട്ടുമപഖ്യാക” എന്നേടു മയശടു അതവിവന 
ശഖ്യാസവിച്ചമപ്പെഖ്യാൾ ഭലൂതസം അവവന നടടുവവിൽ തള്ളവിയവിട്ടട്ടു മകടടു ഒന്നേടുസം
വരടുതഖ്യാവത അവവന വവിട്ടട്ടുമപഖ്യായവി. 36 എലെലഖ്യാവർക്കടുസം 
വവിസമയസം ഉണഖ്യായവി: ഈ വചനസം എനടു? അധവികഖ്യാരമതഖ്യാടടുസം 
ശകവിമയഖ്യാടടുസംകലൂവട അവൻ അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാക്കമളഖ്യാടടു കലപവിക്കടുന്നേടു;
അവ പടുറവപ്പെട്ടട്ടു മപഖ്യാകടുന്നേടു എന്നേടു തമവിൽ 
പറഞ്ഞടുവകഖ്യാണവിരടുന്നേടു.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 4:41 പലെരവിൽ നവിന്നേടുസം ഭലൂതങ്ങൾ; നത്തീ ദദൈവപടുതതനഖ്യായ 
തകവിസതടു എന്നേടു നവിലെവവിളവിച്ചട്ടു പറഞ്ഞടുവകഖ്യാണടു 
പടുറവപ്പെട്ടട്ടുമപഖ്യായവി; തഖ്യാൻ തകവിസതടു എന്നേടു അവ അറവികവകഖ്യാണടു 
മവിണടുവഖ്യാൻ അവൻ സമതവിക്കഖ്യാവത അവവയ ശഖ്യാസവിച്ചട്ടു.



ലെലൂമക്കഖ്യാസ 7:21 ആ നഖ്യാഴവികയവിൽ അവൻ വഖഖ്യാധവികളട്ടുസം ദൈണ്ഡങ്ങളട്ടുസം
ദൈടുരഖ്യാതഖ്യാക്കളട്ടുസം പവിടവിച്ച പലെവരയടുസം വസസൌഖഖമഖ്യാക്കടുകയടുസം പലെ 
കടുരടുടനഖ്യാർക്കടു കഖ്യാഴച നലകടുകയടുസം വചയതവിട്ടട്ടു അവമരഖ്യാടടു:

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 8:29 അവൻ അശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവവിമനഖ്യാടടു ആ മനടുഷഖവന 
വവിട്ടട്ടുമപഖ്യാകടുവഖ്യാൻ കലപവിച്ചവിരടുന്നേടു. അതടു വളവര കഖ്യാലെമഖ്യായവി 
അവവന ബഖ്യാധവിച്ചവിരടുന്നേടു; അവവന ചങ്ങലെയടുസം വവിലെങ്ങടുസം ഇട്ടട്ടു 
ബനവിച്ചട്ടു സലൂക്ഷവിച്ചവിരടുന്നേവിട്ടട്ടുസം അവൻ ബനനങ്ങവള തകർക്കയടുസം
ഭലൂതസം അവവന കഖ്യാടടുകളവിമലെക്കടു ഓടവിക്കയടുസം വചയ്യട്ടുസം.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 9:40 അതവിവന പടുറതഖ്യാക്കടുവഖ്യാൻ നവിനവറ ശവിഷഖനഖ്യാമരഖ്യാടടു
അമപക്ഷവിച്ചട്ടു എങവിലെടുസം അവർക്കടു കഴവിഞ്ഞവിലെല എന്നേടു പറഞ്ഞടു.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 10:17-20 ആ എഴടുപതടുമപർ സമനഖ്യാഷമതവട 
മടങ്ങവിവന്നേടു: കർതഖ്യാമവ, നവിനവറ നഖ്യാമതവിൽ ഭലൂതങ്ങളട്ടുസം 
ഞങ്ങൾക്കടു കത്തീഴടങ്ങടുന്നേടു എന്നേടു പറഞ്ഞടു; 18 അവൻ 
അവമരഖ്യാടടു: “സഖ്യാതഖ്യാൻ മവിന്നേൽമപഖ്യാവലെ ആകഖ്യാശതടു നവിന്നേടു 
വത്തീഴടുന്നേതടു ഞഖ്യാൻ കണടു. 19 പഖ്യാമടുകവളയടുസം മതളട്ടുകവളയടുസം 
ശതതടുവവിനവറ സകലെ ബലെവതയടുസം ചവവിട്ടട്ടുവഖ്യാൻ ഞഖ്യാൻ 
നവിങ്ങൾക്കടു അധവികഖ്യാരസം തരടുന്നേടു; ഒന്നേടുസം നവിങ്ങൾക്കടു ഒരവിക്കലെടുസം 
മദൈഖ്യാഷസം വരടുതടുകയടുസം ഇലെല. 20 എങവിലെടുസം ഭലൂതങ്ങൾ നവിങ്ങൾക്കടു
കത്തീഴടങ്ങടുന്നേതവിലെലെല. നവിങ്ങളട്ടുവട മപർ സദ്വർഗ്ഗതവിൽ 
എഴടുതവിയവിരവിക്കടുന്നേതവിലെമതത സമനഖ്യാഷവിപ്പെവിൻ.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 11:14 ഒരവിക്കൽ അവൻ ഊമയഖ്യാമയഖ്യാരടു ഭലൂതവത 
പടുറതഖ്യാക്കവി. ഭലൂതസം വവിട്ടട്ടുമപഖ്യായമശഷസം ഊമൻ സസംസഖ്യാരവിച്ചട്ടു, 
പടുരടുഷഖ്യാരസം ആശ്ചരഖവപട്ടട്ടു.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 11:20-22 എന്നേഖ്യാൽ ദദൈവതവിനവറ ശകവിവകഖ്യാണടു ഞഖ്യാൻ 
ഭലൂതങ്ങവള പടുറതഖ്യാക്കടുന്നേടു എങവിൽ ദദൈവരഖ്യാജഖസം നവിങ്ങളട്ടുവട 
അടടുക്കൽ വന്നേവിരവിക്കടുന്നേടു സപഷ്ടസം. 21 ബലെവഖ്യാൻ ആയടുധസം 
ധരവിച്ചട്ടു തനവറ അരമന കഖ്യാക്കടുമമഖ്യാൾ അവനവറ വസതടുവക 
ഉറമപ്പെഖ്യാവട ഇരവിക്കടുന്നേടു. 22 അവനവിലെടുസം ബലെവഖ്യാനഖ്യായവൻ വന്നേടു 
അവവന ജയവിച്ചട്ടു എങവിമലെഖ്യാ അവൻ ആതശയവിച്ചവിരടുന്നേ 
സർവഖ്യായടുധവർഗ്ഗസം പവിടവിച്ചട്ടുപറവിച്ചട്ടു അവനവറ വകഖ്യാള്ള പകടുതവി 
വചയ്യട്ടുന്നേടു.

ലെലൂമക്കഖ്യാസ 13:32 അവൻ അവമരഖ്യാടടു പറഞ്ഞതടു: “നവിങ്ങൾ മപഖ്യായവി 
ആ കടുറടുക്കമനഖ്യാടടു: ഞഖ്യാൻ ഇന്നേടുസം നഖ്യാവളയടുസം ഭലൂതങ്ങവള 
പടുറതഖ്യാക്കടുകയടുസം മരഖ്യാഗ്രശഖ്യാനവി വരടുതടുകയടുസം മലൂന്നേഖ്യാസം നഖ്യാളവിൽ 
സമഖ്യാപവിക്കടുകയടുസം വചയ്യട്ടുസം.

മയഖ്യാഹന്നേഖ്യാൻ 14:12 ആമമൻ, ആമമൻ, ഞഖ്യാൻ നവിങ്ങമളഖ്യാടടു പറയടുന്നേടു;



ഞഖ്യാൻ വചയ്യട്ടുന്നേ തപവഹൃതവി എന്നേവിൽ വവിശദ്വസവിക്കടുന്നേവനടുസം 
വചയ്യട്ടുസം; ഞഖ്യാൻ പവിതഖ്യാവവിനവറ അടടുക്കൽ മപഖ്യാകടുന്നേതടുവകഖ്യാണടു 
അതവിൽ വലെവിയതടുസം അവൻ വചയ്യട്ടുസം.

മയഖ്യാഹന്നേഖ്യാൻ 17:15 അവവര മലെഖ്യാകതവിൽ നവിന്നേടു എടടുമക്കണസം 
എന്നേലെല, ദൈടുഷ്ടനവറ കയ്യവിൽ അകവപ്പെടഖ്യാതവണ്ണസം അവവര 
കഖ്യാതടുവകഖ്യാമള്ളണസം എന്നേമതത ഞഖ്യാൻ അമപക്ഷവിക്കടുന്നേതടു.

തപവഹൃതവികൾ 10:38 നസറഖ്യായനഖ്യായ മയശടുവവിവന ദദൈവസം 
പരവിശടുദ്ധഖ്യാതഖ്യാവവിനഖ്യാലെടുസം ശകവിയഖ്യാലെടുസം അഭവിമഷകസം വചയതതടുസം 
ദദൈവസം അവമനഖ്യാടടുകലൂവട ഇരടുന്നേതടുവകഖ്യാണടു അവൻ 
നനവചയതടുസം പവിശഖ്യാചടു ബഖ്യാധവിച്ചവവര ഒവക്കയടുസം 
വസസൌഖഖമഖ്യാക്കവിയടുസംവകഖ്യാണടു സഞ്ചരവിച്ചതടുമഖ്യായ വവിവരസം തമന്നേ 
നവിങ്ങൾ അറവിയടുന്നേടുവമലെലഖ്യാ.

തപവഹൃതവികൾ 16:17,18 അവൾ വപസൌവലെഖ്യാസവിനവറയടുസം ഞങ്ങളട്ടുവടയടുസം
പവിന്നേഖ്യാവലെ വന്നേടു: ഈ മനടുഷഖർ അതഖടുന്നേതനഖ്യായ ദദൈവതവിനവറ 
ദൈഖ്യാസനഖ്യാർ, രക്ഷഖ്യാമഖ്യാർഗ്ഗസം നവിങ്ങമളഖ്യാടടു അറവിയവിക്കടുന്നേവർ എന്നേടു 
വവിളവിച്ചട്ടുപറഞ്ഞടു. 18 ഇങ്ങവന അവൾ പലെനഖ്യാൾ വചയതടുവന്നേടു. 
വപസൌവലെഖ്യാസ മടുഷവിഞ്ഞടു തവിരവിഞ്ഞടു മനഖ്യാക്കവി അവളവിലെടുള്ള 
ഭലൂതമതഖ്യാടടു: അവവള വവിട്ടട്ടുമപഖ്യാകടുവഖ്യാൻ ഞഖ്യാൻ 
മയശടുതകവിസതടുവവിനവറ നഖ്യാമതവിൽ നവിമന്നേഖ്യാടടു കലപവിക്കടുന്നേടു എന്നേടു
പറഞ്ഞടു. ആ നഖ്യാഴവികയവിൽ തമന്നേ അതടു അവവള വവിട്ടട്ടുമപഖ്യായവി.

തപവഹൃതവികൾ 19:11,12 ദദൈവസം വപസൌവലെഖ്യാസ മടുഖഖ്യാനരസം 
അസഖ്യാധഖ്യാരണയഖ്യായ വത്തീരഖതപവഹൃതവികവള വചയ്യവിക്കയഖ്യാൽ 12 
അവനവറ വമയമമൽനവിന്നേടു റലൂമഖ്യാലെടുസം ഉതരത്തീയവടുസം 
മരഖ്യാഗ്രവികളട്ടുവടമമൽ വകഖ്യാണടുവന്നേവിടടുകയടുസം വഖഖ്യാധവികൾ അവവര 
വവിട്ടട്ടുമഖ്യാറടുകയടുസം ദൈടുരഖ്യാതഖ്യാക്കൾ പടുവപ്പെടടുകയടുസം വചയതടു.

തപവഹൃതവികൾ 26:15-18 നത്തീ ആരഖ്യാകടുന്നേടു കർതഖ്യാമവ, എന്നേടു ഞഖ്യാൻ 
മചഖ്യാദൈവിച്ചതവിന്നേടു കർതഖ്യാവടു: നത്തീ ഉപതദൈവവിക്കടുന്നേ മയശടു തമന്നേ 
ഞഖ്യാൻ; 16 എങവിലെടുസം എഴടുമന്നേറട്ടു നവിവവിർന്നേടു നവിൽക്ക; നത്തീ എവന്നേ
കണതവിന്നേടുസം ഇനവി ഞഖ്യാൻ നവിനക്കടു തപതഖക്ഷൻ 
ആവഖ്യാനവിരവിക്കടുന്നേതവിന്നേടുസം നവിവന്നേ ശടുതശലൂഷകനടുസം സഖ്യാക്ഷവിയടുമഖ്യായവി 
നവിയമവിപ്പെഖ്യാൻ ഞഖ്യാൻ നവിനക്കടു തപതഖക്ഷനഖ്യായവി. 17 ജനതവിനവറയടുസം
ജഖ്യാതവികളട്ടുവടയടുസം കയ്യവിൽനവിന്നേടു ഞഖ്യാൻ നവിവന്നേ രക്ഷവിക്കടുസം. 18 
അവർക്കടു പഖ്യാപമമഖ്യാചനവടുസം എന്നേവിലെടുള്ള വവിശദ്വഖ്യാസതഖ്യാൽ 
ശടുദ്ധത്തീകരവിക്കവപ്പെട്ടവരടുവട ഇടയവിൽ അവകഖ്യാശവടുസം 
ലെഭവിമക്കണതവിന്നേടു അവരടുവട കണ്ണട്ടു തടുറപ്പെഖ്യാനടുസം അവവര 
ഇരടുളവിൽനവിന്നേടു വവളവിച്ചതവിമലെക്കടുസം സഖ്യാതഖ്യാനവറ 



അധവികഖ്യാരതവിൽ നവിന്നേടു ദദൈവതവിങമലെക്കടുസം തവിരവിപ്പെഖ്യാനടുസം ഞഖ്യാൻ 
ഇമപ്പെഖ്യാൾ നവിവന്നേ അവരടുവട അടടുക്കൽ അയക്കടുന്നേടു എന്നേടു 
കലപവിച്ചട്ടു.

മറഖ്യാമർ 16:20 സമഖ്യാധഖ്യാനതവിനവറ ദദൈവമമഖ്യാ മവഗ്രതവിൽ സഖ്യാതഖ്യാവന 
നവിങ്ങളട്ടുവട കഖ്യാൽക്കത്തീവഴ ചവതച്ചട്ടുകളയടുസം. നമടുവട കർതഖ്യാവഖ്യായ 
മയശടുതകവിസതടുവവിനവറ കഹൃപ നവിങ്ങമളഖ്യാടടുകലൂവട ഇരവിക്കടുമഖ്യാറഖ്യാകവട്ട.

2 വകഖ്യാരവിനഖർ 2:11 സഖ്യാതഖ്യാൻ നവമ മതഖ്യാലപവിക്കരടുതടു; അവനവറ 
തതനങ്ങവള നഖ്യാസം അറവിയഖ്യാതവരലെലമലെലഖ്യാ.

ഗ്രലെഖ്യാതഖർ 1:4 കർതഖ്യാവഖ്യായ മയശടുതകവിസതടുവവിങൽ നവിന്നേടുസം 
നവിങ്ങൾക്കടു കഹൃപയടുസം സമഖ്യാധഖ്യാനവടുസം ഉണഖ്യാകവട്ട.

എവഫെസഖർ 4:27 പവിശഖ്യാചവിന്നേടു ഇടസം വകഖ്യാടടുക്കരടുതടു.
എവഫെസഖർ 6:11 പവിശഖ്യാചവിനവറ തതനങ്ങമളഖ്യാടടു എതവിർതടുനവിലപഖ്യാൻ 
കഴവിമയണതവിന്നേടു ദദൈവതവിനവറ സർവഖ്യായടുധവർഗ്ഗസം 
ധരവിച്ചട്ടുവകഖ്യാൾവവിൻ.

2 വതസവലെഖ്യാനത്തീകഖർ 3:2,3 വലെലഖ്യാതവരടുസം ദൈടുഷ്ടനഖ്യാരടുമഖ്യായ മനടുഷഖരടുവട 
കയ്യവിൽ നവിന്നേടു ഞങ്ങൾ വവിടടുവവിക്കവപ്പെടടുവഖ്യാനടുസം 
ഞങ്ങൾക്കടുമവണവി തപഖ്യാർത്ഥവിപ്പെവിൻ; വവിശദ്വഖ്യാസസം എലെലഖ്യാവർക്കടുസം 
ഇലെലമലെലഖ്യാ. 3 കർതഖ്യാമവഖ്യാ വവിശദ്വസതൻ; അവൻ നവിങ്ങവള 
ഉറപ്പെവിച്ചട്ടു ദൈടുഷ്ടനവറ കയ്യവിൽ അകവപ്പെടഖ്യാതവണ്ണസം കഖ്യാതടുവകഖ്യാള്ളട്ടുസം.

2 തവിവമഖ്യാവഥെവയഖ്യാസ 2:26 പവിശഖ്യാചവിനഖ്യാൽ പവിടവിവപട്ടട്ടു 
കടുടടുങ്ങവിയവരഖ്യാകയഖ്യാൽ അവർ സടുമബഖ്യാധസം തപഖ്യാപവിച്ചട്ടു അവനവറ
കണവിയവിൽ നവിന്നേടു ഒഴവിഞ്ഞടു ദദൈമവഷ്ടസം വചയ്യട്ടുമമഖ്യാ എന്നേടുസം 
വവച്ചട്ടു അവവര വസസൌമഖതമയഖ്യാവട പഷ്ഠവിപ്പെവിമക്കണതടുസം ആകടുന്നേടു.

2 തവിവമഖ്യാവഥെവയഖ്യാസ 4:18 കർതഖ്യാവടു എവന്നേ സകലെ 
ദൈടുഷതപവഹൃതവിയവിൽനവിന്നേടുസം വവിടടുവവിച്ചട്ടു തനവറ 
സദ്വർഗ്ഗത്തീയരഖ്യാജഖതവിന്നേഖ്യായവി രക്ഷവിക്കടുസം; അവന്നേടു എവന്നേമന്നേക്കടുസം 
മഹതദ്വസം. ആമമൻ.

1 പവതതഖ്യാസ 5:8 നവിർമദൈരഖ്യായവിരവിപ്പെവിൻ; ഉണർന്നേവിരവിപ്പെവിൻ; നവിങ്ങളട്ടുവട 
തപതവിമയഖ്യാഗ്രവിയഖ്യായ പവിശഖ്യാചടു അലെറടുന്നേ സവിസംഹസം എന്നേമപഖ്യാവലെ 
ആവര വവിഴടുമങ്ങണടു എന്നേടു തവിരവിഞ്ഞടു ചടുറവിനടക്കടുന്നേടു.

1 മയഖ്യാഹന്നേഖ്യാൻ 4:4 കടുഞ്ഞടുങ്ങമള, നവിങ്ങൾ ദദൈവതവിൽനവിന്നേടുള്ളവർ 
ആകടുന്നേടു; അവവര ജയവിച്ചട്ടുമവിരവിക്കടുന്നേടു. നവിങ്ങളവിലെടുള്ളവൻ 
മലെഖ്യാകതവിൽ ഉള്ളവവനക്കഖ്യാൾ വലെവിയവനമലെലഖ്യാ.
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