
Malayalam - സസസൌഖഖ്യമമാക്കൽ തതിരരുസവെഴരുതരുകസള - Healing Scriptures

പരുറപമാടരുട 15:26 നതിനസറ ദദൈവെമമായ യഹഹമാവെയരുസട വെമാക്കരു നനീ 
ശശ്രദ്ധഹയമാസട ഹകടട്ടു അവെനരു ശപസമാദൈമരുള്ളതരു സചെയകയരുയും 
അവെനസറ കലപനകസള അനരുസരതിചട്ടു അവെനസറ സകല 
വെതിധതികളട്ടുയും ശപമമാണതിക്കയരുയും സചെയതമാൽ ഞമാൻ മതിശസയനീമഖ്യർക്കരു 
വെരരുതതിയ വെഖ്യമാധതികളതിൽ ഒനരുയും നതിനക്കരു വെരരുതരുകയതിലല; ഞമാൻ
നതിസന സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുന യഹഹമാവെ ആകരുനരു എനരു 
അരരുളതിസചയതരു.

ആവെർതനയും 7:15 യഹഹമാവെ സകലഹരമാഗവെരുയും നതിങ്കൽനതിനരു 
അകറതിക്കളയരുയും; നനീ അറതിഞതിരതിക്കരുന മതിശസയനീമഖ്യരരുസട 
ദൈരുർവവമാധതികളതിൽ ഒനരുയും അവെൻ നതിനസറ ഹമൽ വെരരുതമാസത 
നതിസന ഹദൈദ്വേഷതിക്കരുന എലലമാവെർക്കരുയും അവെസയ സകമാടരുക്കരുയും.

സങ്കനീർതനങ്ങൾ 107:20 അവെൻ തനസറ വെചെനസത അയചട്ടു 
അവെസര സസസൌഖഖ്യമമാക്കതി; അവെരരുസട കരുഴതികളതിൽനതിനരു അവെസര 
വെതിടരുവെതിചട്ടു.

സങ്കനീർതനങ്ങൾ 146:8 യഹഹമാവെ കരുരരുടനമാർക്കരു കമാഴചെ 
സകമാടരുക്കരുനരു; യഹഹമാവെ കരുനതിഞതിരതിക്കരുനവെസര നതിവെതിർതരുനരു;
യഹഹമാവെ നനീതതിമമാനമാസര സഹനഹതിക്കരുനരു.

സയശ്രയമാ 35:5 അനരു കരുരരുടനമാരരുസട കണട്ടു തരുറനരുവെരരുയും; 
സചെകതിടനമാരരുസട സചെവെതി അടഞതിരതിക്കയരുമതിലല.

സയശ്രയമാ 53:5 എനമാൽ അവെൻ നമരുസട അതതിശകമങ്ങൾനതിമതിതയും 
മരുറതിഹവെറട്ടുയും നമരുസട അകകൃതഖ്യങ്ങൾനതിമതിതയും തകർ നരുയും 
ഇരതിക്കരുനരു; നമരുസട സമമാധമാനതതിനമായരുള്ള ശ്രതിക്ഷ 
അവെനസറഹമൽ ആയതി അവെനസറ അടതിപതിണരരുകളമാൽ നമരുക്കരു 
സസസൌഖഖ്യയും വെനരുമതിരതിക്കരുനരു.

സയശ്രയമാ 58:8 അഹപമാൾ നതിനസറ സവെളതിചയും ഉഷസട്ടുഹപമാസല 
ശപകമാശ്രതിക്കരുയും; നതിനസറ മരുറതിവെരുകൾക്കരു ഹവെഗതതിൽ 
സപമാറരുതതിവെരരുയും; നതിനസറ നനീതതി നതിനക്കരു മരുമമായതി നടക്കരുയും; 
യഹഹമാവെയരുസട മഹതദ്വേയും നതിനസറ പതിമട ആയതിരതിക്കരുയും.

യതിഹരമഖ്യമാവെരു 30:17 അവെർ നതിസന ശഭ്രഷ്ടസയനരുയും ആരരുയും തതിരതിഞരു 
ഹനമാക്കമാത സനീഹയമാസനനരുയും വെതിളതിക്കസകമാണരു, ഞമാൻ നതിനസറ 
മരുറതിവെരുകസള സപമാറരുപതിചട്ടു നതിനക്കരു ആഹരമാഗഖ്യയും വെരരുതരുയും എനരു
യഹഹമാവെയരുസട അരരുളപമാടരു.

യതിഹരമഖ്യമാവെരു 33:6 ഇതമാ, ഞമാൻ ഹരമാഗശ്രമാനതിയരുയും ആഹരമാഗഖ്യവെരുയും 



വെരരുതതി അവെസര സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയരുയും സമമാധമാനതതിനസറയരുയും 
സതഖ്യതതിനസറയരുയും സമകൃദ്ധതി അവെർക്കരു സവെളതിസപടരുതരുകയരുയും 
സചെയട്ടുയും.

മലമാഖതി 4:2 എനസറ നമാമസത ഭ്രയസപടരുന നതിങ്ങൾഹക്കമാ 
നനീതതിസസൂരഖ്യൻ തനസറ ചെതിറകതിൻ കനീഴതിൽ 
ഹരമാഹഗമാപശ്രമാനതിഹയമാടരുകസൂസട ഉദൈതിക്കരുയും; നതിങ്ങളട്ടുയും പരുറസപടട്ടു 
സതമാഴരുതതിൽനതിനരു വെരരുന പശ്രരുക്കതിടമാക്കസളഹപമാസല തരുള്ളതിചമാടരുയും.

മതമായതി 4:23,24 പതിസന ഹയശ്രരു ഗലനീലയതിൽ ഒസക്കയരുയും ചെരുറതി 
സഞ്ചരതിചട്ടുസകമാണരു അവെരരുസട പള്ളതികളതിൽ ഉപഹദൈശ്രതിക്കയരുയും 
രമാജഖ്യതതിനസറ സരുവെതിഹശ്രഷയും ശപസയുംഗതിക്കയരുയും ജനതതിലരുള്ള 
സകലദൈനീനസതയരുയും വെഖ്യമാധതിസയയരുയും സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയരുയും സചെയതരു.
24 അവെനസറ ശശ്രരുതതി സരുറതിയയതിൽ ഒസക്കയരുയും പരനരു. 
നമാനമാവെഖ്യമാധതികളമാലരുയും ബമാധകളമാലരുയും വെലഞവെർ, ഭ്രസൂതശഗസതർ, 
ചെശന്ദ്രഹരമാഗതികൾ, പക്ഷവെമാതക്കമാർ ഇങ്ങസന സകലവെതിധ 
ദൈനീനക്കമാസരയരുയും അവെനസറ അടരുക്കൽ സകമാണരു വെനരു.

മതമായതി 8:16,17 ദവെകരുഹനരയും ആയഹപമാൾ പല ഭ്രസൂതശഗസതസരയരുയും
അവെനസറ അടരുക്കൽ സകമാണരുവെനരു; അവെൻ വെമാക്കരുസകമാണരു 
ദൈരുരമാതമാക്കസള പരുറതമാക്കതി സകലദൈനീനക്കമാർക്കരുയും സസസൌഖഖ്യയും 
വെരരുതതി. 17 അവെൻ നമരുസട ബലഹനീനതകസള എടരുതരു 
വെഖ്യമാധതികസള ചെരുമനരു എനരു സയശ്രയമാശപവെമാചെകൻ പറഞതരു 
നതിവെകൃതതിയമാകരുവെമാൻ തഹന.

മതമായതി 9:35 ഹയശ്രരു പടണയുംഹതമാറരുയും ശഗമാമയുംഹതമാറരുയും സഞ്ചരതിചട്ടു 
അവെരരുസട പള്ളതികളതിൽ ഉപഹദൈശ്രതിചട്ടു രമാജഖ്യതതിനസറ സരുവെതിഹശ്രഷയും
ശപസയുംഗതിക്കയരുയും സകലവെതിധദൈനീനവെരുയും വെഖ്യമാധതിയരുയും 
സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയരുയും സചെയതരു.

മതമായതി 10:1 അനനരയും അവെൻ തനസറ പശനണരു ശ്രതിഷഖ്യനമാസരയരുയും
അടരുക്കൽ വെതിളതിചട്ടു, അശ്രരുദ്ധമാതമാക്കസള പരുറതമാക്കരുവെമാനരുയും 
സകലവെതിധ ദൈനീനവെരുയും വെഖ്യമാധതിയരുയും സപമാറരുപതിപമാനരുയും അവെർക്കരു 
അധതികമാരയും സകമാടരുതരു. (മർസക്കമാസ 3:14,15)

മതമായതി 10:8 ഹരമാഗതികസള സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുവെതിൻ; മരതിചവെസര 
ഉയതിർപതിപതിൻ; കരുഷഷ്ഠഹരമാഗതികസള ശ്രരുദ്ധമമാക്കരുവെതിൻ; ഭ്രസൂതങ്ങസള 
പരുറതമാക്കരുവെതിൻ; സസസൌജനഖ്യമമായതി നതിങ്ങൾക്കരു ലഭ്രതിചട്ടു 
സസസൌജനഖ്യമമായതി സകമാടരുപതിൻ.

മതമായതി 11:5 എനതിങ്ങസന നതിങ്ങൾ ഹകൾക്കയരുയും കമാണരുകയരുയും 
സചെയട്ടുനതരു ഹയമാഹനമാസന സചെനരു അറതിയതിപതിൻ.

മതമായതി 12:15 ഹയശ്രരു അതരു അറതിഞതിടട്ടു അവെതിടയും വെതിടട്ടുഹപമായതി, 



വെളസര ഹപർ അവെനസറ പതിനമാസല സചെനരു; അവെൻ അവെസര 
ഒസക്കയരുയും സസസൌഖഖ്യമമാക്കതി,

മതമായതി 15:30 വെളസര പരുരരുഷമാരയും മരുടനർ, കരുരരുടർ, ഊമർ, 
കസൂനർ മരുതലമായ പലസരയരുയും അവെനസറ അടരുക്കൽ സകമാണരുവെനരു
അവെനസറ കമാൽക്കൽ സവെചട്ടു; അവെൻ അവെസര സസസൌഖഖ്യമമാക്കതി;

മതമായതി 17:20 അവെൻ അവെഹരമാടരു: “നതിങ്ങളട്ടുസട അലപവെതിശ്രദ്വേമാസയും 
നതിമതിതമഹശത;

മർസക്കമാസ 1:34 നമാനവെഖ്യമാധതികളമാൽ വെലഞതിരരുന അഹനകസര 
അവെൻ സസസൌഖഖ്യമമാക്കതി, അഹനകയും ഭ്രസൂതങ്ങസളയരുയും പരുറതമാക്കതി; 
ഭ്രസൂതങ്ങൾ അവെസന അറതികസകമാണരു സയുംസമാരതിപമാൻ അവെസയ 
സമതതിചതിലല.

മർസക്കമാസ 3:10 അവെൻ അഹനകസര സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയമാൽ 
ബമാധകൾ ഉള്ളവെർ ഒസക്കയരുയും അവെസന സതമാഹടണതതിനരു 
തതിക്കതിതതിരക്കതി വെനരു.

മർസക്കമാസ 6:5,6 ഏതമാനരുയും ചെതില ഹരമാഗതികളട്ടുസട ഹമൽ ദക സവെചട്ടു 
സസസൌഖഖ്യയും വെരരുതതിയതരു അലലമാസത അവെതിസട വെനീരഖ്യശപവെകൃതതി 
ഒനരുയും സചെയ വെമാൻ കഴതിഞതിലല. 6 അവെരരുസട അവെതിശ്രദ്വേമാസയും 
ഹഹതരുവെമായതി അവെൻ ആശ്ചരഖ്യസപടട്ടു. അവെൻ ചെരുറട്ടുമരുള്ള 
ഊരരുകളതിൽ ഉപഹദൈശ്രതിചട്ടുസകമാണരു സഞ്ചരതിചട്ടു ഹപമാനരു.

മർസക്കമാസ 6:13 വെളസര ഭ്രസൂതങ്ങസള പരുറതമാക്കരുകയരുയും അഹനകയും 
ഹരമാഗതികൾക്കരു എണഹതചട്ടു സസസൌഖഖ്യയും വെരരുതരുകയരുയും സചെയതരു.

മർസക്കമാസ 6:55,56 ആ നമാടതിൽ ഒസക്കയരുയും ചെരുറതി ഓടതി, അവെൻ 
ഉണരു എനരു ഹകൾക്കരുന ഇടഹതക്കരു ദൈനീനക്കമാസര കതിടക്കയതിൽ 
എടരുതരുയുംസകമാണരുവെനരു തരുടങ്ങതി. 56 ഊരരുകളതിഹലമാ 
പടണങ്ങളതിഹലമാ കരുടതികളതിഹലമാ അവെൻ സചെസനടസതമാസക്കയരുയും 
അവെർ ചെനകളതിൽ ഹരമാഗതികസള സകമാണരുവെനരു സവെചട്ടു, അവെനസറ
വെസശതതതിനസറ സതമാങ്ങൽ എങ്കതിലരുയും സതമാഹടണതതിനരു 
അഹപക്ഷതിക്കയരുയും അവെസന സതമാടവെർക്കരു ഒസക്കയരുയും സസസൌഖഖ്യയും 
വെരതികയരുയും സചെയതരു.

മർസക്കമാസ 8:23-25  അവെൻ കരുരരുടനസറ ദകക്കരു പതിടതിചട്ടു അവെസന 
ഊരതിനരു പരുറതരുസകമാണരു ഹപമായതി അവെനസറ കണതിൽ തരുപതി 
അവെനസറ ഹമൽ ദക സവെചട്ടു: “നനീ വെലലതരുയും കമാണരുനരുഹണമാ” 
എനരു ഹചെമാദൈതിചട്ടു. 24 അവെൻ ഹമലഹപമാടട്ടു ഹനമാക്കതി: ഞമാൻ 
മനരുഷഖ്യസര കമാണരുനരു; അവെർ നടക്കരുനതരു മരങ്ങൾ ഹപമാസലയഹശത
കമാണരുനതരു എനരു പറഞരു. 25 പതിസനയരുയും അവെനസറ 
കണതിഹനൽ ദക സവെചമാസറ അവെൻ സസസൌഖഖ്യയും ശപമാപതിചട്ടു 



മതിഴതിചട്ടുഹനമാക്കതി എലലമായും സപഷ്ടമമായതി കണരു.
മർസക്കമാസ 9:29 ശപമാർത്ഥനയമാൽ അലലമാസത ഈ ജമാതതി ഒനതിനമാലരുയും 
പരുറസപടട്ടുഹപമാകയതിലല എനരു അവെൻ പറഞരു.

മർസക്കമാസ 16:17,18 വെതിശ്രദ്വേസതിക്കരുനവെരമാൽ ഈ അടയമാളങ്ങൾ 
നടക്കരുയും: എനസറ നമാമതതിൽ അവെർ ഭ്രസൂതങ്ങസള പരുറതമാക്കരുയും; 
പരുതരുഭ്രമാഷകളതിൽ സയുംസമാരതിക്കരുയും; 18 സർപങ്ങസള പതിടതിസചടരുക്കരുയും; 
മരണകരമമായ യമാസതമാനരു കരുടതിചമാലരുയും അവെർക്കരു ഹമാനതി 
വെരതികയതിലല; ഹരമാഗതികളട്ടുസട ഹമൽ ദകസവെചമാൽ അവെർക്കരു 
സസസൌഖഖ്യയും വെരരുയും എനരു പറഞരു.

ലസൂഹക്കമാസ 4:18 “ദൈരതിശദൈനമാഹരമാടരു സരുവെതിഹശ്രഷയും അറതിയതിപമാൻ 
കർതമാവെരു എസന അഭ്രതിഹഷകയും സചെയകയമാൽ അവെനസറ 
ആതമാവെരു എനസറഹമൽ ഉണരു; ബദ്ധനമാർക്കരു വെതിടരുതലരുയും 
കരുരരുടനമാർക്കരു കമാഴചെയരുയും ശപസയുംഗതിപമാനരുയും പനീഡതിതനമാസര 
വെതിടരുവെതിചയപമാനരുയും

ലസൂഹക്കമാസ 4:40 സസൂരഖ്യൻ അസതമതിക്കരുഹമമാൾ നമാനമാവെഖ്യമാധതികൾ 
പതിടതിച ദൈനീനക്കമാർ ഉള്ളവെർ ഒസക്കയരുയും അവെസര അവെനസറ 
അടരുക്കൽ സകമാണരുവെനരു; അവെൻ ഓഹരമാരരുതനസറയരുയും ഹമൽ 
ദകസവെചട്ടു അവെസര സസസൌഖഖ്യമമാക്കതി.

ലസൂഹക്കമാസ 5:15 എനമാൽ അവെസനക്കരുറതിചട്ടുള്ള വെർതമമാനയും 
അധതികയും പരനരു. വെളസര പരുരരുഷമാരയും വെചെനയും ഹകൾഹക്കണതതിനരുയും
തങ്ങളട്ടുസട വെഖ്യമാധതികൾക്കരു സസസൌഖഖ്യയും കതിഹടണതതിനരുയും കസൂടതി വെനരു.

ലസൂഹക്കമാസ 5:17-25 അവെൻ ഒരരു ദൈതിവെസയും ഉപഹദൈശ്രതിക്കരുഹമമാൾ 
ഗലനീലയതിലരുയും സയഹസൂദൈഖ്യയതിലരുമരുള്ള സകലശഗമാമതതിൽനതിനരുയും 
സയരസൂശ്രഹലമതിൽനതിനരുയും വെന പരനീശ്രനമാരരുയും നഖ്യമായശ്രമാസശതതിമമാരരുയും 
അവെതിസട ഇരരുനതിരരുനരു. സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുവെമാൻ കർതമാവെതിനസറ 
ശ്രകതി അവെഹനമാടരുകസൂസട ഉണമായതിരരുനരു. 18 അഹപമാൾ ചെതില 
ആളട്ടുകൾ പക്ഷവെമാതയും പതിടതിച ഒരരു മനരുഷഖ്യസന കതിടക്കയതിൽ 
എടരുതരുസകമാണരുവെനരു; അവെസന അകതരുസകമാണരു സചെനരു 
അവെനസറ മരുമതിൽ സവെപമാൻ ശശ്രമതിചട്ടു. 19 പരുരരുഷമാരയും 
ഹഹതരുവെമായതി അവെസന അകതരു സകമാണരുസചെലലട്ടുവെമാൻ വെഴതി 
കമാണമാഞതിടട്ടു പരുരഹമൽ കയറതി ഓടരു നനീക്കതി അവെസന 
കതിടക്കഹയമാസട നടരുവെതിൽ ഹയശ്രരുവെതിനസറ മരുമതിൽ ഇറക്കതിസവെചട്ടു. 
20 അവെരരുസട വെതിശ്രദ്വേമാസയും കണതിടട്ടു. അവെൻ: “മനരുഷഖ്യമാ, നതിനസറ 
പമാപങ്ങൾ ഹമമാചെതിചട്ടുതനതിരതിക്കരുനരു” എനരു പറഞരു. 21 
ശ്രമാസശതതിമമാരരുയും പരനീശ്രനമാരരുയും: ദദൈവെദൈസൂഷണയും പറയരുന ഇവെൻ 
ആർ? ദദൈവെയും ഒരരുവെൻ അലലമാസത പമാപങ്ങസള ഹമമാചെതിപമാൻ 



കഴതിയരുനവെൻ ആർ എനരു ചെതിനതിചട്ടുതരുടങ്ങതി. 22 ഹയശ്രരു 
അവെരരുസട ചെതിനകസള അറതിഞരു അവെഹരമാടരു: “നതിങ്ങൾ 
ഹകൃദൈയതതിൽ ചെതിനതിക്കരുനതരു എനരു? 23 നതിനസറ പമാപങ്ങൾ 
ഹമമാചെതിചട്ടുതനതിരതിക്കരുനരു എനരു പറയരുനഹതമാ എഴരുഹനറട്ടു നടക്ക 
എനരു പറയരുനഹതമാ ഏതമാകരുനരു എളട്ടുപയും” എനരു ഹചെമാദൈതിചട്ടു. 24
എങ്കതിലരുയും ഭ്രസൂമതിയതിൽ പമാപങ്ങസള ഹമമാചെതിപമാൻ മനരുഷഖ്യപരുശതനരു 
അധതികമാരയും ഉണരു എനരു നതിങ്ങൾ അറതിഹയണതതിനരു - അവെൻ 
പക്ഷവെമാതക്കമാരഹനമാടരു: “എഴരുഹനറട്ടു കതിടക്ക എടരുതരു വെനീടതിഹലക്കരു
ഹപമാക എനരു ഞമാൻ നതിഹനമാടരു പറയരുനരു” എനരു പറഞരു. 25 
ഉടസന അവെർ കമാൺസക അവെൻ എഴരുഹനറട്ടു, തമാൻ കതിടന 
കതിടക്ക എടരുതരു ദദൈവെസത മഹതദ്വേനീകരതിചട്ടുയുംസകമാണരു 
വെനീടതിഹലക്കരു ഹപമായതി.

ലസൂഹക്കമാസ 6:17-19 അവെൻ അവെഹരമാടരു കസൂസട ഇറങ്ങതി സമഭ്രസൂമതിയതിൽ
നതിനരു; അവെനസറ ശ്രതിഷഖ്യനമാരരുസട കസൂടവെരുയും സയഹസൂദൈഖ്യയതിൽ 
എലലമാടതരുനതിനരുയും സയരസൂശ്രഹലമതിൽ നതിനരുയും ഹസമാർ സനീഹദൈമാൻ എന
സമരുശദൈതനീരങ്ങളതിൽ നതിനരുയും അവെനസറ വെചെനയും ഹകൾപമാനരുയും 
ഹരമാഗശ്രമാനതി കതിടട്ടുവെമാനരുയും വെന ബഹരു പരുരരുഷമാരവെരുയും 
ഉണമായതിരരുനരു. 18 അശ്രരുദ്ധമാതമാക്കൾ ബമാധതിചവെരരുയും സസസൌഖഖ്യയും 
ശപമാപതിചട്ടു. 19 ശ്രകതി അവെനതിൽ നതിനരു പരുറസപടട്ടു 
എലലമാവെസരയരുയും സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകസകമാണരു പരുരരുഷമാരയും ഒസക്കയരുയും 
അവെസന സതമാടരുവെമാൻ ശശ്രമതിചട്ടു.

ലസൂഹക്കമാസ 7:21,22 ആ നമാഴതികയതിൽ അവെൻ വെഖ്യമാധതികളട്ടുയും 
ദൈണ്ഡങ്ങളട്ടുയും ദൈരുരമാതമാക്കളട്ടുയും പതിടതിച പലസരയരുയും 
സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയരുയും പല കരുരരുടനമാർക്കരു കമാഴചെ നലകരുകയരുയും 
സചെയതതിടട്ടു അവെഹരമാടരു: 22 “കരുരരുടർ കമാണരുനരു; മരുടനർ നടക്കരുനരു;
കരുഷഷ്ഠഹരമാഗതികൾ ശ്രരുദ്ധരമായതിതനീരരുനരു; സചെകതിടർ ഹകൾക്കരുനരു; 
മരതിചവെർ ഉയതിർസതഴരുഹനലക്കരുനരു; ദൈതിരശദൈനമാഹരമാടരു സരുവെതിഹശ്രഷയും
അറതിയതിക്കരുനരു എനതിങ്ങസന നതിങ്ങൾ കമാണരുകയരുയും 
ഹകൾക്കരുകയരുയും സചെയട്ടുനതരു ഹയമാഹനമാസന സചെനരു അറതിയതിപതിൻ.

ലസൂഹക്കമാസ 8:2  അവെഹനമാടരുകസൂസട പനതിരരുവെരരുയും അവെൻ 
ദൈരുരമാതമാക്കസളയരുയും വെഖ്യമാധതികസളയരുയും നനീക്കതി സസസൌഖഖ്യയും വെരരുതതിയ
ചെതില സശതനീകളട്ടുയും ഏഴരു ഭ്രസൂതങ്ങൾ വെതിടട്ടുഹപമായ മഗദൈലക്കമാരതതി 
മറതിയയരുയും

ലസൂഹക്കമാസ 9:2 ദദൈവെരമാജഖ്യയും ശപസയുംഗതിപമാനരുയും ഹരമാഗതികൾക്കരു 
സസസൌഖഖ്യയും വെരരുതരുവെമാനരുയും അവെസര അയചട്ടു പറഞതരു:

ലസൂഹക്കമാസ 9:11 അതരു പരുരരുഷമാരയും അറതിഞരു അവെസന പതിനരുടർനരു.



അവെൻ അവെസര ദകസക്കമാണരു ദദൈവെരമാജഖ്യസതക്കരുറതിചട്ടു 
അവെഹരമാടരു സയുംസമാരതിക്കയരുയും ഹരമാഗശ്രമാനതി ഹവെണതിയവെസര 
സസസൌഖഖ്യമമാക്കരുകയരുയും സചെയതരു.

ലസൂഹക്കമാസ 13:12 ഹയശ്രരു അവെസള കണരു അടരുസക്ക വെതിളതിചട്ടു: 
“സശതതിഹയ, നതിനസറ ഹരമാഗബന്ധനയും അഴതിഞതിരതിക്കരുനരു” എനരു 
പറഞരു അവെളട്ടുസട ഹമൽ ദകസവെചട്ടു.

ലസൂഹക്കമാസ 13:32 അവെൻ അവെഹരമാടരു പറഞതരു: “നതിങ്ങൾ ഹപമായതി 
ആ കരുറരുക്കഹനമാടരു: ഞമാൻ ഇനരുയും നമാസളയരുയും ഭ്രസൂതങ്ങസള 
പരുറതമാക്കരുകയരുയും ഹരമാഗശ്രമാനതി വെരരുതരുകയരുയും മസൂനമായും നമാളതിൽ 
സമമാപതിക്കരുകയരുയും സചെയട്ടുയും.

ഹയമാഹനമാൻ 5:8,14 ഹയശ്രരു അവെഹനമാടരു: “എഴരുഹനറട്ടു നതിനസറ കതിടക്ക 
എടരുതരു നടക്ക” എനരു പറഞരു. 14 അനനരയും ഹയശ്രരു അവെസന
ദദൈവെമാലയതതിൽസവെചട്ടു കണരു അവെഹനമാടരു: “ഹനമാകസൂ, നതിനക്കരു 
സസസൌഖഖ്യമമായഹലലമാ; അധതികയും തതിനയമായതരു ഭ്രവെതിക്കമാതതിരതിപമാൻ 
ഇനതി പമാപയും സചെയരരുതരു” എനരു പറഞരു.

ഹയമാഹനമാൻ 14:12 ആഹമൻ, ആഹമൻ, ഞമാൻ നതിങ്ങഹളമാടരു പറയരുനരു;
ഞമാൻ സചെയട്ടുന ശപവെകൃതതി എനതിൽ വെതിശ്രദ്വേസതിക്കരുനവെനരുയും 
സചെയട്ടുയും; ഞമാൻ പതിതമാവെതിനസറ അടരുക്കൽ ഹപമാകരുനതരുസകമാണരു 
അതതിൽ വെലതിയതരുയും അവെൻ സചെയട്ടുയും.

ശപവെകൃതതികൾ 3:6 അഹപമാൾ പസശതമാസ: സവെള്ളതിയരുയും സപമാനരുയും 
എനതിക്കതിലല; എനതിക്കരുള്ളതരു നതിനക്കരു തരരുനരു: നസറമായനമായ 
ഹയശ്രരുശകതിസതരുവെതിനസറ നമാമതതിൽ നടക്ക എനരു പറഞരു

ശപവെകൃതതികൾ 5:15,16 ഹരമാഗതികസള പരുറതരുസകമാണരുവെനരു, പസശതമാസ
കടനരുഹപമാകരുഹമമാൾ അവെനസറ നതിഴൽ എങ്കതിലരുയും അവെരതിൽ 
വെലലവെരരുസടയരുയുംഹമൽ വെനീഹഴണതതിനരു വെനീഥതികളതിൽ വെതിരതിപതിഹനലരുയും
കതിടക്കഹമലരുയും കതിടതരുയും. 16 അതരുകസൂടമാസത സയരസൂശ്രഹലമതിനരു 
ചെരുറട്ടുമരുള്ള പടണങ്ങളതിൽനതിനരു പരുരരുഷമാരയും വെനരുകസൂടതി 
ഹരമാഗതികസളയരുയും അശ്രരുദ്ധമാതമാക്കൾ ബമാധതിചവെസരയരുയും 
സകമാണരുവെരതികയരുയും അവെർ എലലമാവെരരുയും സസസൌഖഖ്യയും ശപമാപതിക്കയരുയും
സചെയട്ടുയും.

ശപവെകൃതതികൾ 10:38 നസറമായനമായ ഹയശ്രരുവെതിസന ദദൈവെയും 
പരതിശ്രരുദ്ധമാതമാവെതിനമാലരുയും ശ്രകതിയമാലരുയും അഭ്രതിഹഷകയും സചെയതതരുയും 
ദദൈവെയും അവെഹനമാടരുകസൂസട ഇരരുനതരുസകമാണരു അവെൻ 
നനസചെയതരുയും പതിശ്രമാചെരു ബമാധതിചവെസര ഒസക്കയരുയും 
സസസൌഖഖ്യമമാക്കതിയരുയുംസകമാണരു സഞ്ചരതിചതരുമമായ വെതിവെരയും തഹന 
നതിങ്ങൾ അറതിയരുനരുവെഹലലമാ.



ശപവെകൃതതികൾ 19:11,12 ദദൈവെയും സപസൌസലമാസ മരുഖമാനരയും 
അസമാധമാരണയമായ വെനീരഖ്യശപവെകൃതതികസള സചെയതിക്കയമാൽ 12 
അവെനസറ സമയഹമൽനതിനരു റസൂമമാലരുയും ഉതരനീയവെരുയും 
ഹരമാഗതികളട്ടുസടഹമൽ സകമാണരുവെനതിടരുകയരുയും വെഖ്യമാധതികൾ അവെസര 
വെതിടട്ടുമമാറരുകയരുയും ദൈരുരമാതമാക്കൾ പരുസപടരുകയരുയും സചെയതരു.

ഹറമാമർ 8:26  അവണയും തഹന ആതമാവെരു നമരുസട ബലഹനീനസതക്കരു 
തരുണനതിലക്കരുനരു. ഹവെണരുയുംഹപമാസല ശപമാർത്ഥതിഹക്കണതരു എസനനരു 
നമായും അറതിയരുനതിലലഹലലമാ. ആതമാവെരു തഹന ഉചരതിചട്ടു കസൂടമാത 
ഞരക്കങ്ങളമാൽ നമരുക്കരു ഹവെണതി പക്ഷവെമാദൈയും സചെയട്ടുനരു.

1 സകമാരതിനഖ്യർ 12:9 ഹവെസറമാരരുതനരു അഹത ആതമാവെതിനമാൽ 
വെതിശ്രദ്വേമാസയും, മസറമാരരുവെനരു അഹത ആതമാവെതിനമാൽ 
ഹരമാഗശ്രമാനതികളട്ടുസട വെരയും;

1 സകമാരതിനഖ്യർ 12:28 ദദൈവെയും സഭ്രയതിൽ ഒനമാമതരു അസപമാസതലനമാർ,
രണമാമതരു ശപവെമാചെകനമാർ മസൂനമാമതരു ഉപഹദൈഷ്ടമാക്കനമാർ ഇങ്ങസന
ഓഹരമാരരുതസര നതിയമതിക്കയരുയും പതിസന വെനീരഖ്യശപവെകൃതതികൾ, 
ഹരമാഗശ്രമാനതികളട്ടുസട വെരയും, സഹമായയും സചെയ വെമാനരുള്ള വെരയും, 
പരതിപമാലനവെരയും, വെതിവെതിധഭ്രമാഷമാവെരയും എനതിവെ നലകരുകയരുയും 
സചെയതരു.

ഫതിലതിപതിയർ 2:27  അവെൻ ദൈനീനയും പതിടതിചട്ടു മരതിപമാറമായതിരരുനരു സതഖ്യയും;
എങ്കതിലരുയും ദദൈവെയും അവെഹനമാടരു കരരുണസചെയതരു; അവെഹനമാടരു 
മമാശതമലല, എനതിക്കരു ദൈരുദുഃഖതതിഹനൽ ദൈരുദുഃഖയും വെരമാതതിരതിപമാൻ 
എഹനമാടരുയും കരരുണ സചെയതരു.

യമാഹക്കമാബ 5:14 നതിങ്ങളതിൽ ദൈനീനമമായതി കതിടക്കരുനവെൻ സഭ്രയതിസല 
മസൂപനമാസര വെരരുതസട. അവെർ കർതമാവെതിനസറ നമാമതതിൽ 
അവെസന എണ പസൂശ്രതി അവെനരു ഹവെണതി ശപമാർത്ഥതിക്കസട.

1 പസശതമാസ 2:24 നമായും പമാപയും സയുംബന്ധതിചട്ടു മരതിചട്ടു നനീതതിക്കരു 
ജനീവെതിഹക്കണതതിനരു അവെൻ തനസറ ശ്രരനീരതതിൽ നമരുസട 
പമാപങ്ങസള ചെരുമനരുസകമാണരു ശകസൂശ്രതിഹനൽ കയറതി; അവെനസറ 
അടതിപതിണരമാൽ നതിങ്ങൾക്കരു സസസൌഖഖ്യയും വെനതിരതിക്കരുനരു.

3 ഹയമാഹനമാൻ 1:2 ശപതിയഹന, നതിനസറ ആതമാവെരു 
ശ്രരുഭ്രമമായതിരതിക്കരുനതരുഹപമാസല നനീ സകലതതിലരുയും ശ്രരുഭ്രമമായരുയും 
സരുഖമമായരുയും ഇരതിഹക്കണയും എനരു ഞമാൻ ശപമാർത്ഥതിക്കരുനരു.
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