
Malayalam - പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവ തരിരശുവവെഴശുതശുകവള - Holy Spirit Scriptures

പശുറപദ്ധാടശുട 35:31 വകകൌശലപണരികവള സങ്കലപരിചച്ചുണദ്ധാകശുവെദ്ധാനശുനും 
വപദ്ധാനശു, വവെളരി, തദ്ധാമമനും എനരിവെവകദ്ധാണശു പണരി വചെയ വെദ്ധാനശുനും

സനുംഖഖദ്ധാപശുസതകനും 11:25 എനദ്ധാവറ യഹഹദ്ധാവെ ഒരശു ഹമഘതരിൽ 
ഇറങരി അവെഹനദ്ധാടശു അരശുളരിവചയതശു, അവെഹന്മേലശുള ആതദ്ധാവെരിൽ
കശുവറ എടശുതശു മമൂപന്മേദ്ധാരദ്ധായ ആ എഴശുപതശു പശുരശുഷന്മേദ്ധാർകശു 
വകദ്ധാടശുതശു; ആതദ്ധാവെശു അവെരശുവട ഹമൽ ആവെസരിചഹപദ്ധാൾ അവെർ
മപവെചെരിചച്ചു; പരിവന അങവന വചെയതരിലല്ലതദ്ധാനശുനും.

1 ശമമൂഹവെൽ 10:6 യഹഹദ്ധാവെയശുവട ആതദ്ധാവെശു ശകരിഹയദ്ധാവട 
നരിനവറഹമൽ വെനരിടച്ചു നനീയശുനും അവെഹരദ്ധാടശുകമൂവട മപവെചെരികയശുനും 
ആൾ മദ്ധാറരിയതശുഹപദ്ധാവല ആയതനീരശുകയശുനും വചെയച്ചുനും.

2 ശമമൂഹവെൽ 23:2 യഹഹദ്ധാവെയശുവട ആതദ്ധാവെശു എനരിൽ 
സനുംസദ്ധാരരികശുനശു; അവെനവറ വെചെനനും എനവറ നദ്ധാവെരിഹന്മേൽ 
ഇരരികശുനശു.

ഇഹയദ്ധാബ 33:4 ദദൈവെതരിനവറ ആതദ്ധാവെശു എവന സസൃഷരിചച്ചു; 
സർവ്വശകനവറ ശശദ്ധാസനും എനരികശു ജനീവെവന തരശുനശു.

വയശയദ്ധാ 11:2 അവെനവറ ഹമൽ യഹഹദ്ധാവെയശുവട ആതദ്ധാവെശു 
ആവെസരികശുനും; ജദ്ധാനതരിനവറയശുനും വെരിഹവെകതരിനവറയശുനും 
ആതദ്ധാവെശു, ആഹലദ്ധാചെനയശുവടയശുനും ബലതരിനവറയശുനും ആതദ്ധാവെശു, 
പരരിജദ്ധാനതരിനവറയശുനും യഹഹദ്ധാവെദ്ധാഭകരിയശുവടയശുനും ആതദ്ധാവെശു 
തഹന.

മനീഖദ്ധാ 3:8 എങ്കരിലശുനും ഞദ്ധാൻ യദ്ധാഹകദ്ധാബരിഹനദ്ധാടശു അവെനവറ 
അതരിമകമവെശുനും യരിമസദ്ധാഹയലരിഹനദ്ധാടശു അവെനവറ പദ്ധാപവെശുനും 
മപസതദ്ധാവെരിഹകണതരിനശു യഹഹദ്ധാവെയശുവട ആതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ 
ശകരിയശുനും നഖദ്ധായവെശുനും വെനീരഖവെശുനുംവകദ്ധാണശു നരിറഞരിരരികശുനശു.

വസഖർയദ്ധാവെശു 4:6  അവെൻ എഹനദ്ധാടശു ഉതരനും പറഞവതവന്തെനദ്ധാൽ: 
വസരശുബദ്ധാഹബലരിഹനദ്ധാടശുള യഹഹദ്ധാവെയശുവട അരശുളപദ്ധാടദ്ധാവെരിതശു: 
ദസനഖതദ്ധാലലല്ല, ശകരിയദ്ധാലശുമലല്ല, എനവറ ആതദ്ധാവെരിനദ്ധാലഹമത 
എനശു ദസനഖങളച്ചുവട യഹഹദ്ധാവെ അരശുളരിവചയച്ചുനശു.

മതദ്ധായരി 12:28 ദദൈവെദ്ധാതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ ഞദ്ധാൻ ഭമൂതങവള 
പശുറതദ്ധാകശുനശു എങ്കരിഹലദ്ധാ ദദൈവെരദ്ധാജഖനും നരിങളച്ചുവട അടശുകൽ 



വെവനതരിയരിരരികശുനശു സപഷനും.
മതദ്ധായരി 28:19/20 ആകയദ്ധാൽ നരിങൾ പശുറവപടച്ചു, പരിതദ്ധാവെരിനവറയശുനും
പശുമതനവറയശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനവറയശുനും നദ്ധാമതരിൽ സനദ്ധാനനും 
കഴരിപരിചച്ചുനും ഞദ്ധാൻ നരിങഹളദ്ധാടശു കലപരിചതശു ഒവകയശുനും 
മപമദ്ധാണരിപദ്ധാൻ തകവെണനും ഉപഹദൈശരിചച്ചുനുംവകദ്ധാണശു 
സകലജദ്ധാതരികവളയശുനും ശരിഷഖരദ്ധാകരിവകദ്ധാൾവെരിൻ; ഞദ്ധാഹനദ്ധാ 
ഹലദ്ധാകദ്ധാവെസദ്ധാനഹതദ്ധാളനും എലല്ലദ്ധാനദ്ധാളച്ചുനും നരിങഹളദ്ധാടശുകമൂവട ഉണശു” 
എനശു അരശുളരിവചയതശു.

മർവകദ്ധാസ 1:10 വവെളതരിൽ നരിനശു കയറരിയ ഉടവന ആകദ്ധാശനും 
പരിളരശുനതശുനും ആതദ്ധാവെശു മപദ്ധാവെശുഹപദ്ധാവല തനവറ ഹമൽ വെരശുനതശുനും
കണശു:

മർവകദ്ധാസ 13:11 അവെർ നരിങവള വകദ്ധാണശുഹപദ്ധായരി 
ഏലപരികശുഹമദ്ധാൾ എന്തെശു പറഹയണശു എനശു മശുൻകമൂടരി 
വെരിചെദ്ധാരവപടരശുതശു. ആ നദ്ധാഴരികയരിൽ നരിങൾകശു ലഭരികശുനതശു 
തഹന പറവെരിൻ; പറയശുനതശു നരിങൾ അലല്ല, 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെഹമത.

ലമൂഹകദ്ധാസ 2:26 കർതദ്ധാവെരിനവറ മകരിസതശുവെരിവന കദ്ധാണശുനുംമശുവമ 
മരണനും കദ്ധാണകയരിലല്ല എനശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ അവെനശു 
അരശുളപദ്ധാടശു ഉണദ്ധായരിരശുനശു.

ലമൂഹകദ്ധാസ 4:1 ഹയശശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു നരിറഞവെനദ്ധായരി 
ഹയദ്ധാർദദ്ധാൻ വെരിടച്ചു മടങരി; ആതദ്ധാവെശു അവെവന മരശുഭമൂമരിയരിഹലകശു
നടതരി; പരിശദ്ധാചെശു അവെവന നദ്ധാലപതശു ദൈരിവെസനും 
പരനീകരിചച്ചുവകദ്ധാണരിരശുനശു.

ലമൂഹകദ്ധാസ 4:18-21 “ദൈരരിമദൈന്മേദ്ധാഹരദ്ധാടശു സശുവെരിഹശഷനും അറരിയരിപദ്ധാൻ 
കർതദ്ധാവെശു എവന അഭരിഹഷകനും വചെയകയദ്ധാൽ അവെനവറ 
ആതദ്ധാവെശു എനവറഹമൽ ഉണശു; ബദന്മേദ്ധാർകശു വെരിടശുതലശുനും 
കശുരശുടന്മേദ്ധാർകശു കദ്ധാഴചെയശുനും മപസനുംഗരിപദ്ധാനശുനും പനീഡരിതന്മേദ്ധാവര 
വെരിടശുവെരിചയപദ്ധാനശുനും 19 കർതദ്ധാവെരിനവറ മപസദ്ധാദൈവെർഷനും 
മപസനുംഗരിപദ്ധാനശുനും എവന അയചരിരരികശുനശു” എനശു 
എഴശുതരിയരിരരികശുന സ്ഥലനും കണശു. 20 പരിവന അവെൻ പശുസതകനും
മടകരി ശശുമശമൂഷകദ്ധാരനശു തരിരരിവക വകദ്ധാടശുതരിടച്ചു ഇരശുനശു; 
പളരിയരിലശുള എലല്ലദ്ധാവെരശുവടയശുനും കണച്ചു അവെങ്കൽ 
പതരിഞരിരശുനശു. 21 അവെൻ അവെഹരദ്ധാടശു: “ഇനശു നരിങൾ എനവറ



വെചെനനും ഹകൾകയരിൽ ഈ തരിരശുവവെഴശുതരിനശു നരിവെസൃതരി 
വെനരിരരികശുനശു” എനശു പറഞശുതശുടങരി.

ലമൂഹകദ്ധാസ 12:11,12 എനദ്ധാൽ നരിങവള പളരികൾകശുനും 
ഹകദ്ധായമകൾകശുനും അധരികദ്ധാരങൾകശുനും മശുമരിൽ 
വകദ്ധാണശുഹപദ്ധാകശുഹമദ്ധാൾ എങവനഹയദ്ധാ എഹന്തെദ്ധാ മപതരിവെദ്ധാദൈരിഹകണശു?
എന്തെശു പറഹയണശു എനശു വെരിചെദ്ധാരരിവപഹടണദ്ധാ; 12 പറഹയണതശു 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു ആ നദ്ധാഴരികയരിൽ തഹന നരിങവള പഠരിപരികശുനും.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 7:38,39 എനരിൽ വെരിശശസരികശുനവെനവറ ഉളരിൽ നരിനശു 
തരിരശുവവെഴശുതശു പറയശുനതശുഹപദ്ധാവല ജനീവെജലതരിനവറ നദൈരികൾ 
ഒഴശുകശുനും” എനശു വെരിളരിചച്ചു പറഞശു. 39 അവെൻ ഇതശു തനരിൽ 
വെരിശശസരികശുനവെർകശു ലഭരിപദ്ധാനശുള ആതദ്ധാവെരിവനകശുറരിചച്ചു 
ആകശുനശു പറഞതശു; ഹയശശു അനശു 
ഹതജസകരരികവപടരിടരിലല്ലദ്ധായകയദ്ധാൽ ആതദ്ധാവെശു വെനരിടരിലല്ലദ്ധായരിരശുനശു.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 14:16,17 എനദ്ധാൽ ഞദ്ധാൻ പരിതദ്ധാവെരിഹനദ്ധാടശു ഹചെദ്ധാദൈരികശുനും; 
അവെൻ സതഖതരിനവറ ആതദ്ധാവെശു എന മവറദ്ധാരശു കദ്ധാരഖസ്ഥവന 
എഹനകശുനും നരിങഹളദ്ധാടശു കമൂവട ഇരരിഹകണതരിനശു നരിങൾകശു 
തരശുനും. 17 ഹലദ്ധാകനും അവെവന കദ്ധാണശുകഹയദ്ധാ അറരികഹയദ്ധാ 
വചെയദ്ധായകയദ്ധാൽ അതരിനശു അവെവന ലഭരിപദ്ധാൻ കഴരികയരിലല്ല; 
നരിങഹളദ്ധാ അവെൻ നരിങഹളദ്ധാടശു കമൂവട വെസരികയശുനും നരിങളരിൽ 
ഇരരികയശുനും വചെയച്ചുനതശുവകദ്ധാണശു അവെവന അറരിയശുനശു.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 14:26 എങ്കരിലശുനും പരിതദ്ധാവെശു എനവറ നദ്ധാമതരിൽ 
അയപദ്ധാനശുള പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു എന കദ്ധാരഖസ്ഥൻ നരിങൾകശു 
സകലവെശുനും ഉപഹദൈശരിചച്ചുതരരികയശുനും ഞദ്ധാൻ നരിങഹളദ്ധാടശു പറഞതശു 
ഒവകയശുനും നരിങവള ഓർമ്മവപടശുതശുകയശുനും വചെയച്ചുനും.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 16:7,8 എനദ്ധാൽ ഞദ്ധാൻ നരിങഹളദ്ധാടശു സതഖനും പറയശുനശു; 
ഞദ്ധാൻ ഹപദ്ധാകശുനതശു നരിങൾകശു മപഹയദ്ധാജനനും; ഞദ്ധാൻ 
ഹപദ്ധാകദ്ധാഞദ്ധാൽ കദ്ധാരഖസ്ഥൻ നരിങളച്ചുവട അടശുകൽ വെരരികയരിലല്ല; 
ഞദ്ധാൻ ഹപദ്ധായദ്ധാൽ അവെവന നരിങളച്ചുവട അടശുകൽ അയകശുനും. 8 
അവെൻ വെനശു പദ്ധാപവതകശുറരിചച്ചുനും നനീതരിവയകശുറരിചച്ചുനും 
നഖദ്ധായവെരിധരിവയകശുറരിചച്ചുനും ഹലദ്ധാകതരിനശു ഹബദ്ധാധനും വെരശുതശുനും.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 16:13-15 സതഖതരിനവറ ആതദ്ധാവെശു വെരശുഹമദ്ധാഹഴദ്ധാ 
അവെൻ നരിങവള സകല സതഖതരിലശുനും വെഴരിനടതശുനും; അവെൻ 
സശയമദ്ധായരി സനുംസദ്ധാരരികദ്ധാവത തദ്ധാൻ ഹകൾകശുനതശു 



സനുംസദ്ധാരരികയശുനും വെരശുവെദ്ധാനശുളതശു നരിങൾകശു 
അറരിയരിചച്ചുതരരികയശുനും വചെയച്ചുനും. 14 അവെൻ എനരികശുളതരിൽനരിനശു
എടശുതശു നരിങൾകശു അറരിയരിചച്ചുതരശുനതശുവകദ്ധാണശു എവന 
മഹതശവപടശുതശുനും. 15 പരിതദ്ധാവെരിനശുളതശു ഒവകയശുനും 
എനരികശുളതശു; അതശുവകദ്ധാണഹമത അവെൻ എനരികശുളതരിൽ നരിനശു
എടശുതശു നരിങൾകശു അറരിയരിചച്ചുതരശുനും എനശു ഞദ്ധാൻ പറഞതശു.

ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 20:21,22 ഹയശശു പരിവനയശുനും അവെഹരദ്ധാടശു: നരിങൾകശു 
സമദ്ധാധദ്ധാനനും; പരിതദ്ധാവെശു എവന അയചതശുഹപദ്ധാവല ഞദ്ധാനശുനും നരിങവള
അയകശുനശു എനശു പറഞശു. 22 ഇങവന പറഞഹശഷനും അവെൻ
അവെരശുവടഹമൽ ഊതരി അവെഹരദ്ധാടശു: പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിവന 
ദകവകദ്ധാൾവെരിൻ.

മപവെസൃതരികൾ 1:2 അവെൻ കഷനും അനശുഭവെരിചഹശഷനും നദ്ധാലപതശു 
നദ്ധാഹളദ്ധാളനും അവെർകശു മപതഖകനദ്ധായരി ദദൈവെരദ്ധാജഖനും സനുംബനരിച 
കദ്ധാരഖങൾ

മപവെസൃതരികൾ 1:5 ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ വവെളനുംവകദ്ധാണശു സനദ്ധാനനും 
കഴരിപരിചച്ചു. നരിങൾഹകദ്ധാ ഇനരി ഏവറനദ്ധാൾ കഴരിയശുനുംമശുവമ 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശുവകദ്ധാണശു സനദ്ധാനനും ലഭരികശുനും എനശു കലപരിചച്ചു.

മപവെസൃതരികൾ 1:8 എനദ്ധാൽ പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു നരിങളച്ചുവട ഹമൽ 
വെരശുഹമദ്ധാൾ നരിങൾ ശകരി ലഭരിചരിടച്ചു വയരമൂശഹലമരിലശുനും 
വയഹമൂദൈഖയരിൽ എലല്ലദ്ധാടതശുനും ശമരഖയരിലശുനും ഭമൂമരിയശുവട 
അറഹതദ്ധാളവെശുനും എനവറ സദ്ധാകരികൾ ആകശുനും എനശു പറഞശു.

മപവെസൃതരികൾ 2:1-4 വപവന്തെവകദ്ധാസതനദ്ധാൾ വെനഹപദ്ധാൾ എലല്ലദ്ധാവെരശുനും 
ഒരശു സ്ഥലതശു ഒനരിചച്ചു കമൂടരിയരിരശുനശു. 2 വപവടനശു വകദ്ധാടരിയ 
കദ്ധാറടരികശുനതശുഹപദ്ധാവല ആകദ്ധാശതനരിനശു ഒരശു മശുഴകനും ഉണദ്ധായരി,
അവെർ ഇരശുനരിരശുന വെനീടശു മശുഴശുവെനശുനും നരിവറചച്ചു. 3 
അഗരിജശദ്ധാലഹപദ്ധാവല പരിളർനരിരരികശുന നദ്ധാവെശുകൾ അവെർകശു 
മപതഖകമദ്ധായരി അവെരരിൽ ഓഹരദ്ധാരശുതനവറ ഹമൽ പതരിഞശു. 4 
എലല്ലദ്ധാവെരശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു നരിറഞവെരദ്ധായരി ആതദ്ധാവെശു 
അവെർകശു ഉചരരിപദ്ധാൻ നലകരിയതശുഹപദ്ധാവല അനഖഭദ്ധാഷകളരിൽ 
സനുംസദ്ധാരരിചച്ചു തശുടങരി.

മപവെസൃതരികൾ 2:17-19 “അന്തെഖകദ്ധാലതശു ഞദ്ധാൻ സകല ജഡതരിഹന്മേലശുനും
എനവറ ആതദ്ധാവെരിവന പകരശുനും; നരിങളച്ചുവട പശുമതന്മേദ്ധാരശുനും 
പശുമതരിമദ്ധാരശുനും മപവെചെരികശുനും; നരിങളച്ചുവട വയകൌവ്വനകദ്ധാർ 



ദൈർശനങൾ ദൈർശരികശുനും; നരിങളച്ചുവട വെസൃദന്മേദ്ധാർ സശപനങൾ 
കദ്ധാണശുനും.” 18 എനവറ ദൈദ്ധാസന്മേദ്ധാരശുവടഹമലശുനും ദൈദ്ധാസരിമദ്ധാരശുവടഹമലശുനും 
കമൂവട ഞദ്ധാൻ ആ നദ്ധാളച്ചുകളരിൽ എനവറ ആതദ്ധാവെരിവന പകരശുനും; 
അവെരശുനും മപവെചെരികശുനും. 19 ഞദ്ധാൻ മനീവത ആകദ്ധാശതരിൽ 
അതശുതങളച്ചുനും തദ്ധാവഴ ഭമൂമരിയരിൽ അടയദ്ധാളങളച്ചുനും കദ്ധാണരികശുനും; 
രകവെശുനും തനീയശുനും പശുകയദ്ധാവെരിയശുനും തഹന. (ഹയദ്ധാഹവെൽ 2:28,29)

മപവെസൃതരികൾ 2:33 അവെൻ ദദൈവെതരിനവറ വെല ഭദ്ധാഗഹതകശു 
ആഹരദ്ധാഹണനും വചെയതശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു എന വെദ്ധാഗദൈതനും 
പരിതദ്ധാവെരിഹനദ്ധാടശു വെദ്ധാങരി, നരിങൾ ഈ കദ്ധാണശുകയശുനും 
ഹകൾകശുകയശുനും വചെയച്ചുനത് പകർനശുതനശു,

മപവെസൃതരികൾ 2:38 പവമതദ്ധാസ അവെഹരദ്ധാടശു: നരിങൾ 
മദ്ധാനസദ്ധാന്തെരവപടച്ചു നരിങളച്ചുവട പദ്ധാപങളച്ചുവട ഹമദ്ധാചെനതരിനദ്ധായരി 
ഓഹരദ്ധാരശുതൻ ഹയശശുമകരിസതശുവെരിനവറ നദ്ധാമതരിൽ സനദ്ധാനനും 
ഏലപരിൻ; എനദ്ധാൽ പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു എന ദൈദ്ധാനനും ലഭരികശുനും.

മപവെസൃതരികൾ 4:31 ഇങവന മപദ്ധാർതരിചഹപദ്ധാൾ അവെർ കമൂടരിയരിരശുന
സ്ഥലനും കശുലശുങരി; എലല്ലദ്ധാവെരശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു നരിറഞവെരദ്ധായരി
ദദൈവെവെചെനനും ദധരഖഹതദ്ധാവട മപസതദ്ധാവെരിചച്ചു.

മപവെസൃതരികൾ 8:15-17 അവെർ വചെനശു, അവെർകശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു
ലഭരിഹകണതരിനശു അവെർകദ്ധായരി മപദ്ധാർതരിചച്ചു. 16 അനശുവെവര 
അവെരരിൽ ആരശുവടഹമലശുനും ആതദ്ധാവെശു വെനരിരശുനരിലല്ല; അവെർ 
കർതദ്ധാവെദ്ധായ ഹയശശുവെരിനവറ നദ്ധാമതരിൽ സനദ്ധാനനും 
ഏറരിരശുനഹതയശുളച്ചു. 17 അവെർ അവെരശുവടഹമൽ ദക 
വവെചഹപദ്ധാൾ അവെർകശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു ലഭരിചച്ചു.

മപവെസൃതരികൾ 8:39 അവെർ വവെളതരിൽ നരിനശു കയറരിയഹപദ്ധാൾ 
കർതദ്ധാവെരിനവറ ആതദ്ധാവെശു ഫരിലരിവപദ്ധാസരിവന എടശുതശു 
വകദ്ധാണശുഹപദ്ധായരി; ഷണ്ഡൻ അവെവന പരിവന കണരിലല്ല; അവെൻ 
സഹന്തെദ്ധാഷരിചച്ചുവകദ്ധാണശു തനവറ വെഴരികശു ഹപദ്ധായരി. (1 രദ്ധാജദ്ധാകന്മേദ്ധാർ 
18:12)

മപവെസൃതരികൾ 9:31 അങവന വയഹമൂദൈഖദ്ധാ, ഗലനീല, ശമരഖ എനനീ 
ഹദൈശങളരിൽ ഒവകയശുനും സവഭകശു സമദ്ധാധദ്ധാനനും ഉണദ്ധായരി, അതശു 
ആതരികവെർദന മപദ്ധാപരിചച്ചുനും കർതദ്ധാവെരിഹനദ്ധാടശുള ഭകരിയരിലശുനും 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനവറ മപഹബദ്ധാധനയരിലശുനും നടനശുനും 
വപരശുകരിവകദ്ധാണരിരശുനശു.



മപവെസൃതരികൾ 10:44,45 ഈ വെദ്ധാകശുകവള പവമതദ്ധാസ 
മപസതദ്ധാവെരികശുഹമദ്ധാൾ തഹന വെചെനനും ഹകട എലല്ലദ്ധാവെരശുവട ഹമലശുനും 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു വെനശു. 45 അവെർ അനഖഭദ്ധാഷകളരിൽ 
സനുംസദ്ധാരരികശുനതശുനും ദദൈവെവത മഹതശനീകരരികശുനതശുനും 
ഹകൾകയദ്ധാൽ

മപവെസൃതരികൾ 11:15 ഞദ്ധാൻ സനുംസദ്ധാരരിചച്ചു തശുടങരിയഹപദ്ധാഹഴകശു 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു ആദൈരിയരിൽ നമ്മശുവടഹമൽ എനഹപദ്ധാവല 
അവെരശുവട ഹമലശുനും വെനശു.

മപവെസൃതരികൾ 13:52 ശരിഷഖന്മേദ്ധാർ സഹന്തെദ്ധാഷവെശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശുനും 
നരിറഞവെരദ്ധായരിതനീർനശു.

മപവെസൃതരികൾ 19:6 വപകൌവലദ്ധാസ അവെരശുവട ഹമൽ ദകവവെചഹപദ്ധാൾ 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു അവെരശുവടഹമൽ വെനശു അവെർ അനഖഭദ്ധാഷകളരിൽ
സനുംസദ്ധാരരികയശുനും മപവെചെരികയശുനും വചെയതശു.

മപവെസൃതരികൾ 20:23 ബനനങളച്ചുനും കഷങളച്ചുനും എനരികദ്ധായരി 
കദ്ധാതരിരരികശുനശു എനശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശു പടണനും ഹതദ്ധാറശുനും 
സദ്ധാകഖനും പറയശുനതലല്ലദ്ധാവത അവെരിവട എനരികശു ഹനരരിടശുവെദ്ധാനശുള 
ഒനശുനും ഞദ്ധാൻ അറരിയശുനരിലല്ല.

ഹറദ്ധാമർ 5:5 മപതഖദ്ധാവശഹകദ്ധാ ഭനുംഗനും വെരശുനരിലല്ല; ദദൈവെതരിനവറ 
സഹനഹനും നമശുകശു നലകവപട പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ നമ്മശുവട 
ഹസൃദൈയങളരിൽ പകർനരിരരികശുനശുവെഹലല്ലദ്ധാ.

ഹറദ്ധാമർ 8:9 നരിങഹളദ്ധാ, ദദൈവെതരിനവറ ആതദ്ധാവെശു നരിങളരിൽ 
വെസരികശുനശു എനശു വെരരികരിൽ ജഡസശഭദ്ധാവെമശുളവെരലല്ല 
ആതസശഭദ്ധാവെമശുളവെരഹമത, മകരിസതശുവെരിനവറ 
ആതദ്ധാവെരിലല്ലദ്ധാതവെൻ അവെനശുളവെനലല്ല.

ഹറദ്ധാമർ 8:13-16 നരിങൾ ജഡവത അനശുസരരിചച്ചു ജനീവെരികശുനശു 
എങ്കരിൽ മരരികശുനും നരിശ്ചയനും; ആതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ ശരനീരതരിനവറ 
മപവെസൃതരികവള മരരിപരികശുനശു എങ്കരിഹലദ്ധാ നരിങൾ ജനീവെരികശുനും. 14 
ദദൈവെദ്ധാതദ്ധാവെശു നടതശുനവെർ ഏവെരശുനും ദദൈവെതരിനവറ മകൾ 
ആകശുനശു. 15 നരിങൾ പരിവനയശുനും ഭയവപഹടണതരിനശു 
ദൈദ്ധാസഖതരിനവറ ആതദ്ധാവെരിവന അലല്ല; നദ്ധാനും അബദ്ധാ പരിതദ്ധാഹവെ, 
എനശു വെരിളരികശുന പശുമതതശതരിൻ ആതദ്ധാവെരിവന അഹമത 
മപദ്ധാപരിചതശു. 16 നദ്ധാനും ദദൈവെതരിനവറ മകൾ എനശു 
ആതദ്ധാവെശുതദ്ധാനശുനും നമ്മശുവട ആതദ്ധാഹവെദ്ധാടശുകമൂവട സദ്ധാകഖനും 



പറയശുനശു.
ഹറദ്ധാമർ 8:26  അവ്വണനും തഹന ആതദ്ധാവെശു നമ്മശുവട ബലഹനീനവതകശു 
തശുണനരിലകശുനശു. ഹവെണശുനുംഹപദ്ധാവല മപദ്ധാർതരിഹകണതശു എവന്തെനശു 
നദ്ധാനും അറരിയശുനരിലല്ലഹലല്ലദ്ധാ. ആതദ്ധാവെശു തഹന ഉചരരിചച്ചു കമൂടദ്ധാത 
ഞരകങളദ്ധാൽ നമശുകശു ഹവെണരി പകവെദ്ധാദൈനും വചെയച്ചുനശു.

ഹറദ്ധാമർ 15:13 എനശു വയശയദ്ധാവെശു പറയശുനശു. എനദ്ധാൽ മപതഖദ്ധാശ 
നലകശുന ദദൈവെനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനവറ ശകരിയദ്ധാൽ നരിങൾ 
മപതഖദ്ധാശയരിൽ സമസൃദരിയശുളവെരദ്ധായരി വെരിശശസരികശുനതരിലശുള 
സകല സഹന്തെദ്ധാഷവെശുനും സമദ്ധാധദ്ധാനവെശുനുംവകദ്ധാണശു നരിങവള 
നരിവറകശുമദ്ധാറദ്ധാകവട.

ഹറദ്ധാമർ 15:19  അങവന ഞദ്ധാൻ വയരമൂശഹലനും മശുതൽ 
ഇലല്ലച്ചുരഖഹദൈശഹതദ്ധാളനും ചെശുറരിസഞ്ചരരിചച്ചു മകരിസതശുവെരിനവറ 
സശുവെരിഹശഷഹഘദ്ധാഷണനും പമൂരരിപരിചരിരരികശുനശു.

1 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 2:10-13 നമശുഹകദ്ധാ ദദൈവെനും തനവറ ആതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ 
വവെളരിവപടശുതരിയരിരരികശുനശു; ആതദ്ധാവെശു സകലവതയശുനും 
ദദൈവെതരിനവറ ആഴങവളയശുനും ആരദ്ധായശുനശു. 11 
മനശുഷഖനരിലശുളതശു അവെനരിവല മദ്ധാനശുഷദ്ധാതദ്ധാവെലല്ലദ്ധാവത മനശുഷഖരരിൽ 
ആർ അറരിയശുനും? അവ്വണനും തഹന ദദൈവെതരിലശുളതശു 
ദദൈവെദ്ധാതദ്ധാവെലല്ലദ്ധാവത ആരശുനും മഗഹരിചരിടരിലല്ല. 12 നദ്ധാഹമദ്ധാ 
ഹലദ്ധാകതരിനവറ ആതദ്ധാവെരിവന അലല്ല, ദദൈവെനും നമശുകശു നലകരിയതശു
അറരിവെദ്ധാനദ്ധായരി ദദൈവെതരിൽനരിനശുള ആതദ്ധാവെരിവന അഹമത 
മപദ്ധാപരിചതശു. 13 അതശു ഞങൾ മദ്ധാനശുഷജദ്ധാനനും ഉപഹദൈശരികശുന 
വെചെനങളദ്ധാൽ അലല്ല, ആതദ്ധാവെശു ഉപഹദൈശരികശുന വെചെനങളദ്ധാൽ 
തഹന മപസതദ്ധാവെരിചച്ചുവകദ്ധാണശു ആതരികന്മേദ്ധാർകശു ആതരികമദ്ധായതശു 
വതളരിയരികശുനശു.

1 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 3:16 നരിങൾ ദദൈവെതരിനവറ മനരിരനും എനശുനും 
ദദൈവെതരിനവറ ആതദ്ധാവെശു നരിങളരിൽ വെസരികശുനശു എനശുനും 
അറരിയശുനരിലല്ലഹയദ്ധാ?

1 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 6:11 നരിങളച്ചുനും ചെരിലർ ഈ വെകകദ്ധാരദ്ധായരിരശുനശു; 
എങ്കരിലശുനും നരിങൾ കർതദ്ധാവെദ്ധായ ഹയശശുമകരിസതശുവെരിനവറ 
നദ്ധാമതരിലശുനും നമ്മശുവട ദദൈവെതരിനവറ ആതദ്ധാവെരിനദ്ധാലശുനും 
നരിങവളതഹന കഴശുകരി ശശുദനീകരണവെശുനും നനീതനീകരണവെശുനും 
മപദ്ധാപരിചരിരരികശുനശു.



1 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 12:3 ആകയദ്ധാൽ ദദൈവെദ്ധാതദ്ധാവെരിൽ സനുംസദ്ധാരരികശുനവെൻ
ആരശുനും ഹയശശു ശപരികവപടവെൻ എനശു പറകയരിലല്ല; 
പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിൽ അലല്ലദ്ധാവത ഹയശശു കർതദ്ധാവെശു എനശു 
പറവെദ്ധാൻ ആർകശുനും കഴരികയശുമരിലല്ല എനശു ഞദ്ധാൻ നരിങവള 
മഗഹരിപരികശുനശു.

2 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 3:17 കർതദ്ധാവെശു ആതദ്ധാവെദ്ധാകശുനശു; കർതദ്ധാവെരിനവറ 
ആതദ്ധാവെശുഹളടതശു സശദ്ധാതമന്തെഖനും ഉണശു.

2 വകദ്ധാരരിന്തെഖർ 13:14 കർതദ്ധാവെദ്ധായ ഹയശശുമകരിസതശുവെരിനവറ കസൃപയശുനും 
ദദൈവെതരിനവറ സഹനഹവെശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനവറ 
കമൂടദ്ധായമയശുനും നരിങവളലല്ലദ്ധാവെഹരദ്ധാടശുനുംകമൂവട ഇരരികശുമദ്ധാറദ്ധാകവട.

ഗലദ്ധാതഖർ 4:6 നരിങൾ മകൾ ആകവകദ്ധാണശു അബദ്ധാ പരിതദ്ധാഹവെ എനശു
വെരിളരികശുന സശപശുമതനവറ ആതദ്ധാവെരിവന ദദൈവെനും നമ്മശുവട 
ഹസൃദൈയങളരിൽ അയചച്ചു.

എവഫസഖർ 1:13,14 അവെനരിൽ നരിങൾകശുനും നരിങളച്ചുവട 
രകവയകശുറരിചച്ചുള സശുവെരിഹശഷനും എന സതഖവെചെനനും നരിങൾ 
ഹകൾകയശുനും അവെനരിൽ വെരിശശസരികയശുനും വചെയതരിടച്ചു, 14 തനവറ 
സശന്തെജനതരിനവറ വെനീവണടശുപരിനശു ഹവെണരി തനവറ 
മഹതശതരിനവറ പശുകഴവചെകദ്ധായരിടച്ചു നമ്മശുവട അവെകദ്ധാശതരിനവറ 
അചദ്ധാരമദ്ധായ വെദ്ധാഗദൈതതരിൻ പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ 
മശുമദൈയരിടരിരരികശുനശു.

എവഫസഖർ 2:18 അവെൻ മശുഖദ്ധാന്തെരനും നമശുകശു ഇരശുപകകദ്ധാർകശുനും 
ഏകദ്ധാതദ്ധാവെരിനദ്ധാൽ പരിതദ്ധാവെരിങ്കഹലകശു മപഹവെശനനും ഉണശു.

എവഫസഖർ 4:30 ദദൈവെതരിനവറ പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിവന 
ദൈശുദുഃഖരിപരികരശുതശു; അവെനദ്ധാലഹലല്ലദ്ധാ നരിങൾകശു 
വെനീവണടശുപച്ചുനദ്ധാളരിനദ്ധായരി മശുമദൈയരിടരിരരികശുനതശു.

1 വതസ്സവലദ്ധാനനീകഖർ 4:8 ആകയദ്ധാൽ തശുചനീകരരികശുനവെൻ മനശുഷഖവന 
അലല്ല, തനവറ പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിവന നരിങൾകശു തരശുന 
ദദൈവെവത തഹന തശുചനീകരരികശുനശു.

1 വതസ്സവലദ്ധാനനീകഖർ 5:19 ആതദ്ധാവെരിവന വകടശുകരശുതശു.
2 വതസ്സവലദ്ധാനനീകഖർ 2:13 ഞങഹളദ്ധാ, കർതദ്ധാവെരിനശു മപരിയരദ്ധായ 
സഹഹദ്ധാദൈരന്മേദ്ധാഹര, ദദൈവെനും നരിങവള ആദൈരിമശുതൽ ആതദ്ധാവെരിനവറ 
വെരിശശുദനീകരണതരിലശുനും സതഖതരിനവറ വെരിശശദ്ധാസതരിലശുനും 
രവകകദ്ധായരി തരിരവഞടശുതതശുവകദ്ധാണശു നരിങൾ നരിമരിതനും 



ദദൈവെവത എഹപദ്ധാഴശുനും സതശുതരിപദ്ധാൻ കടവമടരിരരികശുനശു. (1 

പവമതദ്ധാസ 1:2)

തനീവതദ്ധാസ 3:5,6 അവെൻ നവമ്മ നദ്ധാനും വചെയത 
നനീതരിമപവെസൃതരികളദ്ധാലലല്ല, തനവറ കരശുണമപകദ്ധാരമഹമത രകരിചതശു. 
6 നദ്ധാനും അവെനവറ കസൃപയദ്ധാൽ നനീതനീകരരികവപടരിടച്ചു 
മപതഖദ്ധാശമപകദ്ധാരനും നരിതഖജനീവെനവറ 
അവെകദ്ധാശരികളദ്ധായരിതനീഹരണതരിനശു പശുനർജ്ജനനസനദ്ധാനനും വകദ്ധാണശുനും

എമബദ്ധായർ 2:4 നമശുകശു ഉറപരിചച്ചുതനതശുമദ്ധായ ഇമത വെലരിയ രക 
നദ്ധാനും ഗണഖമദ്ധാകദ്ധാവത ഹപദ്ധായദ്ധാൽ എങവന വതറരി ഒഴരിയശുനും?

എമബദ്ധായർ 10:15 അതശു പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെശുനും നമശുകശു 
സദ്ധാകനീകരരികശുനശു.

1 പവമതദ്ധാസ 1:2 പരിതദ്ധാവെദ്ധായ ദദൈവെതരിനവറ മശുനറരിവെരിനശു 
ഒതവെണനും ആതദ്ധാവെരിനവറ വെരിശശുദനീകരണനും മപദ്ധാപരിചച്ചു 
അനശുസരണനും കദ്ധാണരിപദ്ധാനശുനും ഹയശശുമകരിസതശുവെരിനവറ രകതദ്ധാൽ 
തളരികവപടശുവെദ്ധാനശുമദ്ധായരി വെസൃതന്മേദ്ധാരശുമദ്ധായവെർകശു എഴശുതശുനതശു: 
നരിങൾകശു കസൃപയശുനും സമദ്ധാധദ്ധാനവെശുനും വെർദരികശുമദ്ധാറദ്ധാകവട.

2 പവമതദ്ധാസ 1:21  മപവെചെനനും ഒരരികലശുനും മനശുഷഖനവറ ഇഷതദ്ധാൽ 
വെനതലല്ല, ദദൈവെകലപനയദ്ധാൽ മനശുഷഖർ പരരിശശുദദ്ധാതനരിഹയദ്ധാഗനും 
മപദ്ധാപരിചരിടച്ചു സനുംസദ്ധാരരിചതഹമത.

1 ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 4:2 ദദൈവെദ്ധാതദ്ധാവെരിവന ഇതരിനദ്ധാൽ അറരിയദ്ധാനും; 
ഹയശശുമകരിസതശു ജഡതരിൽ വെനശു എനശു സശനീകരരികശുന 
ആതദ്ധാവവെദ്ധാവകയശുനും ദദൈവെതരിൽനരിനശുളതശു.

1 ഹയദ്ധാഹനദ്ധാൻ 5:7,8 ആതദ്ധാവെശുനും സദ്ധാകഖനും പറയശുനശു; ആതദ്ധാവെശു 
സതഖമഹലല്ലദ്ധാ. 8 സദ്ധാകഖനും പറയശുനവെർ മമൂവെർ ഉണശു: ആതദ്ധാവെശു, 
ജലനും, രകനും; ഈ മമൂനരിനവറയശുനും സദ്ധാകഖനും ഒനശുതഹന.

യമൂദൈദ്ധാ 1:20 നരിങഹളദ്ധാ, മപരിയമശുളവെഹര, നരിങളച്ചുവട അതരിവെരിശശുദ 
വെരിശശദ്ധാസവത ആധദ്ധാരമദ്ധാകരി നരിങൾകശു തഹന ആതരികവെർദന
വെരശുതരിയശുനും പരരിശശുദദ്ധാതദ്ധാവെരിൽ മപദ്ധാർതരിചച്ചുനും 
നരിതഖജനീവെനദ്ധായരിടച്ചു
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