
Malayalam - Lust Scriptures

പപുറപപ്പാടപുടു് 15:9  ഞപ്പാൻ പപിനപുടരപുര,  പപിടപികപുര,  കകപ്പാള്ള പങപിടപുര;
എനകറ ആശ അവരപ്പാൽ പപൂർതപിയപ്പാകപുര;  ഞപ്പാൻ എനകറ
വപ്പാൾ ഊരപുര;  എനകറ കക അവകര നപിഗഗ്രഹപികപുര എനപു
ശഗതപു പറഞപു.

പപുറപപ്പാടപുടു് 18:21  അതലലപ്പാകത,  കദൈവഭക്തനപ്പാരപുര സതത്യവപ്പാനപ്പാരപുര
ദൈപുരപ്പാദൈപ്പായര കവറപുകപുനവരപുമപ്പായ ഗപപ്പാപതപിയപുള്ള പപുരപുഷനപ്പാകര
സകലജനതപിൽനപിനപുര തപിരകഞടപുതപു അവകര
ആയപിരരപപർകപു അധപിപതപിമപ്പാരപ്പായപുര നപൂറപുപപർകപു
അധപിപതപിമപ്പാരപ്പായപുര അമ്പതപുപപർകപു അധപിപതപിമപ്പാരപ്പായപുര
പതപുപപർകപു അധപിപതപിമപ്പാരപ്പായപുര നപിയമപിക.

പപുറപപ്പാടപുടു് 20:14  വത്യഭപിചപ്പാരര കചയ്യരപുതപു.
പപുറപപ്പാടപുടു് 20:17  കപൂടട്ടുകപ്പാരനകറ ഭവനകത പമപ്പാഹപികരപുതപു;
കപൂടട്ടുകപ്പാരനകറ ഭപ്പാരത്യകയയപുര അവനകറ ദൈപ്പാസകനയപുര
ദൈപ്പാസപികയയപുര അവനകറ കപ്പാളകയയപുര കഴപുതകയയപുര
കപൂടട്ടുകപ്പാരനപുള്ള യപ്പാകതപ്പാനപികനയപുര പമപ്പാഹപികരപുതപു.

സരഖത്യപ്പാപപുസതകര 11:4  പപികന അവരപുകട ഇടയപിലപുള്ള
സമപിഗശജപ്പാതപി ദൈപുരപ്പാഗഗ്രഹപികളപ്പായപി, യപിഗസപ്പാപയൽമകളട്ടുര വവീണപുര
കരഞപുകകപ്പാണപു: ഞങ്ങൾകപു തപിനപ്പാൻ ഇറചപി ആർ തരപുര?

ആവർതനര 5:21  കപൂടട്ടുകപ്പാരനകറ ഭപ്പാരത്യകയ പമപ്പാഹപികരപുതപു;
കപൂടട്ടുകപ്പാരനകറ ഭവനകതയപുര നപിലകതയപുര അവനകറ
പവലകപ്പാരകനയപുര പവലകപ്പാരതപികയയപുര അവനകറ
കപ്പാളകയയപുര കഴപുതകയയപുര കപൂടട്ടുകപ്പാരനപുള്ള യപ്പാകതപ്പാനപികനയപുര
പമപ്പാഹപികരപുതപു.

ആവർതനര 12:20   നപിനകറ കദൈവമപ്പായ യപഹപ്പാവ നപിനകപു
വപ്പാഗദൈതര കചയതതപുപപപ്പാകല അവൻ നപിനകറ അതപിർ
വപിശപ്പാലമപ്പാകപുപമ്പപ്പാൾ നവീ മപ്പാരസര തപിനപ്പാൻ ആഗഗ്രഹപിചപിടട്ടു:
എനപികപു മപ്പാരസര തപിപനണര എനപു പറഞപ്പാൽ നപിനകറ
ഇഷരപപപ്പാകല ഒകകയപുര നപിനകപു മപ്പാരസര തപിനപ്പാര.

ആവർതനര 22:22  ഒരപു പപുരപുഷനകറ ഭപ്പാരത്യയപ്പായ
സഗതവീപയപ്പാടപുകപൂകട ഒരപുതൻ ശയപികപുനതപു കണപ്പാൽ
സഗതവീപയപ്പാടപുകപൂകട ശയപിച പപുരപുഷനപുര സഗതവീയപുര ഇരപുവരപുര
മരണശപിക്ഷ അനപുഭവപിപകണര;  ഇങ്ങകന യപിഗസപ്പാപയലപിൽനപിനപു



പദൈപ്പാഷര നവീകപികളപയണര.
പയപ്പാശപുവ 7:21  ഞപ്പാൻ കകപ്പാള്ളയപുകട കപൂടതപിൽ വപിപശഷമപ്പാപയപ്പാരപു
ബപ്പാബപിപലപ്പാനത്യ പമലങപിയപുര ഇരപുനപൂറപു പശകകൽ കവള്ളപിയപുര
അമ്പതപു പശകകൽ തപൂകമപുള്ള ഒരപു കപപ്പാൻകടപിയപുര കണപു
പമപ്പാഹപിചട്ടു എടപുതപു; അവ എനകറ കപൂടപ്പാരതപിനകറ നടപുവപിൽ
നപിലതപു കപുഴപിചപിടപിരപികപുനപു;  കവള്ളപി അടപിയപിൽ ആകനപു
എനപു ഉതരര പറഞപു.

സങവീർതനങ്ങൾ 10:3  ദൈപുഷൻ തനകറ മപനപ്പാരഥതപിൽ
ഗപശരസപികപുനപു;  ദൈപുരപ്പാഗഗ്രഹപി യപഹപ്പാവകയ തത്യജപിചട്ടു
നപിനപികപുനപു.

സങവീർതനങ്ങൾ 78:18  തങ്ങളട്ടുകട കകപ്പാതപികപു ഭക്ഷണര പചപ്പാദൈപിചട്ടു
കകപ്പാണപു അവർ ഹഹൃദൈയതപിൽ കദൈവകത പരവീക്ഷപിചട്ടു.

സങവീർതനങ്ങൾ 78:30  അവരപുകട കകപ്പാതപികപു മതപിവനപിലല;
ഭക്ഷണര അവരപുകട വപ്പായപിൽ ഇരപികപുപമ്പപ്പാൾ തപന,

സങവീർതനങ്ങൾ 81:12   അതപുകകപ്പാണപു അവർ സസ്വന
ആപലപ്പാചനഗപകപ്പാരര നടപകണതപിനപു ഞപ്പാൻ അവകര
ഹഹൃദൈയകപ്പാഠപിനത്യതപിനപു ഏലപപിചട്ടുകളഞപു.

സങവീർതനങ്ങൾ 106:14  മരപുഭപൂമപിയപിൽകവചട്ടു അവർ ഏറ്റവപുര
പമപ്പാഹപിചട്ടു;  നപിർജ്ജനഗപപദൈശതപു അവർ കദൈവകത
പരവീക്ഷപിചട്ടു.

സങവീർതനങ്ങൾ 119:36  ദൈപുരപ്പാദൈപ്പായതപിപലകലല,  നപിനകറ
സപ്പാക്ഷത്യങ്ങളപിപലകപു തപന.  എനകറ ഹഹൃദൈയര
ചപ്പായപുമപ്പാറപ്പാപകണപമ.

സദൈഹൃശത്യവപ്പാകത്യങ്ങൾ 1:19  ദൈപുരപ്പാഗഗ്രഹപികളപ്പായ ഏവരപുകടയപുര
വഴപികൾ അങ്ങകന തപന;  അതപു അവരപുകട ജവീവകന
എടപുതപുകളയപുനപു.

സദൈഹൃശത്യവപ്പാകത്യങ്ങൾ 6:25  അവളട്ടുകട കസസൌനരത്യകത നപിനകറ
ഹഹൃദൈയതപിൽ പമപ്പാഹപികരപുതപു;  അവൾ കണപിമകകപ്പാണപു നപികന
വശവീകരപികയപുമരപുതപു.

സദൈഹൃശത്യവപ്പാകത്യങ്ങൾ 15:27   ദൈപുരപ്പാഗഗ്രഹപി തനകറ ഭവനകത
വകലകപുനപു; പകപ്പാഴ കവറപുകപുനവപനപ്പാ ജവീവപിചപിരപികപുര.

സദൈഹൃശത്യവപ്പാകത്യങ്ങൾ 21:25,26  മടപിയനകറ കകപ്പാതപി അവനപു
മരണപഹതപു;  പവലകചയ വപ്പാൻ അവനകറ കകകൾ
മടപികപുനപുവപലലപ്പാ. 26  ചപിലർ നപിതത്യര അതത്യപ്പാഗഗ്രഹപതപ്പാകട
ഇരപികപുനപു;  നവീതപിമപ്പാപനപ്പാ പലപ്പാഭപികപ്പാകത



കകപ്പാടപുതപുകകപ്പാണപിരപികപുനപു.
സദൈഹൃശത്യവപ്പാകത്യങ്ങൾ 28:16  ബപുദപിഹവീനനപ്പായ ഗപഭപു മഹപ്പാ
പവീഡകനപുര ആകപുനപു;  ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹര കവറപുകപുനവപനപ്പാ
ദൈവീർഘപ്പായപുപസപ്പാകട ഇരപികപുര.

കയശയ്യപ്പാ 56:11  ഈ നപ്പായ കൾ ഒരപികലപുര തഹൃപതപികപടപ്പാത
കകപ്പാതപിയനപ്പാർ  തപന;  ഈ ഇടയനപ്പാപരപ്പാ സപൂക്ഷപിപപ്പാൻ
അറപിയപ്പാതവർ ;  അവകരലലപ്പാവരപുര ഒകടപ്പാഴപിയപ്പാകത തപ്പാനപ്പാനകറ
വഴപികപുര ഓപരപ്പാരപുതൻ തപ്പാനപ്പാനകറ ലപ്പാഭതപിനപുര
തപിരപിഞപിരപികപുനപു.

കയശയ്യപ്പാ 57:17  അവരപുകട അതത്യപ്പാഗഗ്രഹതപിനകറ
അകഹൃതത്യരനപിമപിതര ഞപ്പാൻ പകപ്പാപപിചട്ടു അവകര അടപിചട്ടു; ഞപ്പാൻ
പകപ്പാപപിചട്ടു മപുഖര മകറചട്ടു;  എനപ്പാകറ അവർ  തപിരപിഞപു
തങ്ങൾകപു പതപ്പാനപിയ വഴപിയപിൽ നടനപു.

യപിപരമത്യപ്പാവപു 6:13  അവകരപ്പാകകയപുര ആബപ്പാലവഹൃദര
ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹപികൾ ആകപുനപു;  ഗപവപ്പാചകനപ്പാരപുര
പപുപരപ്പാഹപിതനപ്പാരപുര ഒരപുപപപ്പാകല വത്യപ്പാജര ഗപവർതപികപുനപു.

യപിപരമത്യപ്പാവപു 22:17  എനപ്പാൽ നപിനകറ കണട്ടുര മനസട്ടുര
അതത്യപ്പാഗഗ്രഹര നപിവർതപിക,  കപുറ്റമപിലലപ്പാത രക്തര കചപ്പാരപിക,
പവീഡനവപുര സപ്പാഹസവപുര കചയക എനപിവയപിപലകലലപ്പാകത
മകറ്റപ്പാനപിപലകപുര കചലലട്ടുനപിലല.

യപിപരമത്യപ്പാവപു 51:13  വലപിയ കവള്ളങ്ങൾകരപികക
വസപികപുനവളപ്പായപി വളകര നപിപക്ഷപങ്ങൾ ഉള്ളവപള,  നപിനകറ
അവസപ്പാനര നപികന പഛേദൈപിചട്ടുകളവപ്പാനപുള്ള അവധപി,
വനപിരപികപുനപു.

പയപഹസപകൽ 6:9  എകന വപിടകനപു പരസരഗ്രര കചയ്യട്ടുന
അവരപുകട ഹഹൃദൈയകതയപുര വപിഗഗ്രഹങ്ങപളപ്പാടപു പചർനപു
പരസരഗ്രര കചയ്യട്ടുന അവരപുകട കണട്ടുകകളയപുര ഞപ്പാൻ
തകർതപുകളഞപശഷര,  നപിങ്ങളപിൽ ചപ്പാടപിപപപ്പായവർ,  അവകര
പപിടപിചട്ടു കകപ്പാണപുപപപ്പായ ജപ്പാതപികളട്ടുകട ഇടയപിൽകവചട്ടു എകന
ഓർകപുര;  അവരപുകട സകലമപളച്ഛതകളപ്പാലപുര കചയത
പദൈപ്പാഷങ്ങൾ നപിമപിതര അവർകപു തങ്ങപളപ്പാടപു തപന
കവറപുപട്ടുപതപ്പാനപുര.

പയപഹസപകൽ 14:4,5 അതപുകകപ്പാണപു നവീ അവപരപ്പാടപു പറപയണതപു:
യപഹപ്പാവയപ്പായ കർതപ്പാവപു ഇഗപകപ്പാരര അരപുളപികചയ്യട്ടുനപു:
യപിഗസപ്പാപയൽഗ്രഹൃഹതപിൽ തനകറ വപിഗഗ്രഹങ്ങകള ഹഹൃദൈയതപിൽ



സമരപിചട്ടുര തനകറ അകഹൃതത്യപഹതപു തനകറ മപുമ്പപിൽ
കവചട്ടുരകകപ്പാണപു ഗപവപ്പാചകനകറ അടപുകൽ വരപുന
ഏവപനപ്പാടപുര 5  യപഹപ്പാവയപ്പായ ഞപ്പാൻ തപന
യപിഗസപ്പാപയൽഗ്രഹൃഹകത അവരപുകട ഹഹൃദൈയതപിൽ
പപിടപിപകണതപിനപു അവനകറ വപിഗഗ്രഹങ്ങളട്ടുകട
ബപ്പാഹപുലത്യതപിനപു തകവണര ഉതരര അരപുളട്ടുര;  അവർ
എലലപ്പാവരപുര തങ്ങളട്ടുകട വപിഗഗ്രഹങ്ങൾനപിമപിതര എകന
വപിടകനപിരപികപുനപുവപലലപ്പാ.

പയപഹസപകൽ 22:12  രക്തരകചപ്പാരപിപയണതപിനപു അവർ നപിനപിൽ
കകകപൂലപി വപ്പാങ്ങപുനപു;  പലപിശയപുര ലപ്പാഭവപുര വപ്പാങ്ങപി നവീ
കപൂടട്ടുകപ്പാകര കഞരപുകപി സമ്പപ്പാദൈത്യമപുണപ്പാകപി എകന
മറനപുകളഞപിരപികപുനപു എനപു യപഹപ്പാവയപ്പായ കർതപ്പാവപിനകറ
അരപുളപപ്പാടപു.

പയപഹസപകൽ 33:31  സരഘര കപൂടപിവരപുനതപുപപപ്പാകല അവർ
നപിനകറ അടപുകൽവനപു എനകറ ജനമപ്പായപിടട്ടു നപിനകറ മപുമ്പപിൽ
ഇരപുനപു നപിനകറ വചനങ്ങകള പകൾകപുനപു;  എനപ്പാൽ അവർ
അവകയ കചയ്യട്ടുനപിലല; വപ്പായകകപ്പാണപു അവർ വളകര സപനഹര
കപ്പാണപികപുനപു; ഹഹൃദൈയപമപ്പാ, ദൈപുരപ്പാഗഗ്രഹകത പപിനപുടരപുനപു.

പഹപ്പാപശയ 4:12  എനകറ ജനര തങ്ങളട്ടുകട മരപതപ്പാടപു അരപുളപപ്പാടപു
പചപ്പാദൈപികപുനപു; അവരപുകട വടപി അവപരപ്പാടപു ലക്ഷണര പറയപുനപു;
പരസരഗ്രപമപ്പാഹര അവകര ഗഭമപിപപികപുനപു;  അവർ തങ്ങളട്ടുകട
കദൈവകത വപിടട്ടു പരസരഗ്രര കചയ്യട്ടുനപു.

പഹപ്പാപശയ 5:4  അവർ തങ്ങളട്ടുകട കദൈവതപിനകറ അടപുകപലകപു
മടങ്ങപിവപരണതപിനപു അവരപുകട ഗപവഹൃതപികൾ
സമതപികപുനപിലല;  പരസരഗ്രപമപ്പാഹര അവരപുകട ഉള്ളപിൽ ഉണപു;
അവർ യപഹപ്പാവകയ അറപിയപുനതപുമപിലല.

മവീഖപ്പാ 2:2  അവർ വയലപുകകള പമപ്പാഹപിചട്ടു പപിടപിചട്ടുപറപികപുനപു;
അവർ വവീടപുകകള പമപ്പാഹപിചട്ടു കകകലപ്പാകപുനപു;  അങ്ങകന
അവർ പപുരപുഷകനയപുര അവനകറ ഭവനകതയപുര
മനപുഷത്യകനയപുര അവനകറ അവകപ്പാശകതയപുര പവീഡപിപപികപുനപു.

നഹപൂര 3:4  പരസരഗ്രരകകപ്പാണപു ജപ്പാതപികകളയപുര
ക്ഷപുഗദൈഗപപയപ്പാഗ്രരകകപ്പാണപു വരശങ്ങകളയപുര വപിലകപുനവളപ്പായപി
ക്ഷപുഗദൈകനപപുണത്യവപുര കസസൌനരത്യവപുമപുള്ള പവശത്യയപുകട
പരസരഗ്രബഹപുതസ്വരനപിമപിതര തപന ഇങ്ങകന ഭവപിചതപു.

ഹബകപൂക 2:9  അനർത്ഥതപിൽനപിനപു വപിടപുവപികകപടപുവപ്പാൻ



തകവണര ഉയരതപിൽ കപൂടപുകവപകണതപിനപു തനകറ
വവീടപിനപുപവണപി ദൈപുരപ്പാദൈപ്പായര ആഗഗ്രഹപികപുനവനപു അപയ്യപ്പാ കഷര!

മതപ്പായപി 5:28  ഞപ്പാപനപ്പാ നപിങ്ങപളപ്പാടപു പറയപുനതപു:  സഗതവീകയ
പമപ്പാഹപിപകണതപിനപു അവകള പനപ്പാകപുനവൻ എലലപ്പാര
ഹഹൃദൈയരകകപ്പാണപു അവപളപ്പാടപു വത്യഭപിചപ്പാരര കചയതപുപപപ്പായപി.

മർകകപ്പാസ 4:19  ഇഹപലപ്പാകതപിനകറ ചപിനകളട്ടുര ധനതപിനകറ
വഞ്ചനയപുര മറ്റട്ടുവപിഷയ പമപ്പാഹങ്ങളട്ടുര അകതപു കടനപു,
വചനകത കഞരപുകപി നഷഷ്ഫലമപ്പാകപി തവീർകപുനതപ്പാകപുനപു.

മർകകപ്പാസ 7:22  കപുലപപ്പാതകര,  പമപ്പാഷണര,  അതത്യപ്പാഗഗ്രഹര,  ദൈപുഷത,
ചതപി,  ദൈപുഷകർമര,  വപിടകപുകണട്ടു,  ദൈപൂഷണര,  അഹങപ്പാരര,
മപൂഢത എനപിവ പപുറകപടപുനപു.

ലപൂപകപ്പാസ 3:14  പടജ്ജനവപുര അവപനപ്പാടപു:  ഞങ്ങൾ എനപു
കചപയ്യണര എനപു പചപ്പാദൈപിചതപിനപു:  ആകരയപുര ബലപ്പാൽകപ്പാരര
കചയ്യപ്പാകതയപുര ചതപിയപ്പായപി ഒനപുര വപ്പാങ്ങപ്പാകതയപുര നപിങ്ങളട്ടുകട
ശമ്പളര മതപി എനപു കവപപിൻ എനപു അവപരപ്പാടപു പറഞപു.

ലപൂപകപ്പാസ 12:15  പപികന അവപരപ്പാടപു:  “സകലഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹവപുര
സപൂക്ഷപിചട്ടു ഒഴപിഞപുകകപ്പാൾവപിൻ;  ഒരപുതനപു
സമഹൃദപിഉണപ്പായപ്പാലപുര അവനകറ വസതപുവകയലല അവനകറ
ജവീവനപു ആധപ്പാരമപ്പായപിരപികപുനതപു” എനപു പറഞപു.

ലപൂപകപ്പാസ 16:14  നത്യപ്പായഗപമപ്പാണതപിനകറയപുര
ഗപവപ്പാചകനപ്പാരപുകടയപുര കപ്പാലര പയപ്പാഹനപ്പാൻ വകര ആയപിരപുനപു;
അനപുമപുതൽ കദൈവരപ്പാജത്യകത സപുവപിപശഷപിചട്ടുവരപുനപു;
എലലപ്പാവരപുര ബലപ്പാൽകപ്പാപരണ അതപിൽ കടപപ്പാൻ പനപ്പാകപുനപു.

പയപ്പാഹനപ്പാൻ 8:44  നപിങ്ങൾ പപിശപ്പാകചന പപിതപ്പാവപിനകറ മകൾ;
നപിങ്ങളട്ടുകട പപിതപ്പാവപിനകറ പമപ്പാഹങ്ങകള കചയ വപ്പാനപുര
ഇച്ഛപികപുനപു.  അവൻ ആദൈപിമപുതൽ കപുലപപ്പാതകൻ ആയപിരപുനപു;
അവനപിൽ സതത്യര ഇലലപ്പായകകകപ്പാണപു സതത്യതപിൽ
നപിലകപുനതപുമപിലല. അവൻ പഭപ്പാഷകപു പറയപുപമ്പപ്പാൾ സസ്വനതപിൽ
നപിനപു എടപുതപു പറയപുനപു;  അവൻ പഭപ്പാഷകപു പറയപുനവനപുര
അതപിനകറ അപനപുര ആകപുനപു.

ഗപവഹൃതപികൾ 20:33   ആരപുകടയപുര കവള്ളപിപയപ്പാ കപപ്പാപനപ്പാ
വസഗതപമപ്പാ ഞപ്പാൻ പമപ്പാഹപിചപിടപിലല.

പറപ്പാമർ 1:24-29  അതപുകകപ്പാണപു കദൈവര അവകര തങ്ങളട്ടുകട
ഹഹൃദൈയങ്ങളപികല പമപ്പാഹങ്ങളപിൽ സസ്വനശരവീരങ്ങകള തമപിൽ
തമപിൽ അവമപ്പാനപിപകണതപിനപു അശപുദപിയപിൽ ഏലപപിചട്ടു. 25



കദൈവതപിനകറ സതത്യര അവർ വത്യപ്പാജമപ്പാകപി മപ്പാറ്റപികളഞപു,
സഹൃഷപിചവകനകപ്പാൾ സഹൃഷപികയ ഭജപിചട്ടു ആരപ്പാധപിചട്ടു;  അവൻ
എപനകപുര വപ്പാഴതകപടവൻ,  ആപമൻ. 26  അതപുകകപ്പാണപു
കദൈവര അവകര അവമപ്പാനരപ്പാഗ്രങ്ങളപിൽ ഏലപപിചട്ടു; അവരപുകട
സഗതവീകൾ സസ്വപ്പാഭപ്പാവപികപഭപ്പാഗ്രകത
സസ്വഭപ്പാവവപിരപുദമപ്പാകപികളഞപു. 27  അവ്വണര പപുരപുഷനപ്പാരപുര
സസ്വപ്പാഭപ്പാവപികസഗതവീപഭപ്പാഗ്രര വപിടട്ടു അപനത്യപ്പാനത്യര കപ്പാമര ജസ്വലപിചട്ടു
ആപണപ്പാടപു ആൺ അവലക്ഷണമപ്പായതപു ഗപവർതപിചട്ടു. ഇങ്ങകന
അവർ തങ്ങളട്ടുകട വപിഗഭമതപിനപു പയപ്പാഗ്രത്യമപ്പായ ഗപതപിഷ്ഫലര
തങ്ങളപിൽ തപന ഗപപ്പാപപിചട്ടു. 28  കദൈവകത പരപിജപ്പാനതപിൽ
ധരപിപപ്പാൻ ഇഷമപിലലപ്പാഞതപിനപു തകവണര കദൈവര അവകര
ഉചപിതമലലപ്പാതതപു കചയ വപ്പാൻ നപികഹൃഷബപുദപിയപിൽ ഏലപപിചട്ടു.
29  അവർ സകല അനവീതപിയപുര ദൈപുഷതയപുര അതത്യപ്പാഗഗ്രഹവപുര
ദൈപുർബട്ടുദപിയപുര നപിറഞവർ; അസപൂയ, കപുല, പപിണകര, കപടര,
ദൈപുശവീലര എനപിവ തപിങ്ങപിയവർ,

പറപ്പാമർ 6:12  ആകയപ്പാൽ പപ്പാപര നപിങ്ങളട്ടുകട മർതത്യശരവീരതപിൽ
അതപിനകറ പമപ്പാഹങ്ങകള അനപുസരപികപുമപ്പാറപു ഇനപി വപ്പാഴരപുതപു,

പറപ്പാമർ 7:7  ആകയപ്പാൽ നപ്പാര എനപു പറപയണപു?  നത്യപ്പായഗപമപ്പാണര
പപ്പാപര എപനപ്പാ?  ഒരപുനപ്പാളട്ടുര അരപുതപു.  എങപിലപുര
നത്യപ്പായഗപമപ്പാണതപ്പാൽ അലലപ്പാകത ഞപ്പാൻ പപ്പാപകത അറപിഞപിലല;
പമപ്പാഹപികരപുതപു എനപു നത്യപ്പായഗപമപ്പാണര പറയപ്പാതപിരപുകനങപിൽ
ഞപ്പാൻ പമപ്പാഹകത അറപികയപിലലപ്പായപിരപുനപു.

പറപ്പാമർ 13:9  വത്യഭപിചപ്പാരര കചയ്യരപുതപു,  കപുല കചയ്യരപുതപു,
പമപ്പാഷപികരപുതപു,  പമപ്പാഹപികരപുതപു,  എനപുള്ളതപുര മറ്റട്ടു ഏതപു
കലപനയപുര കപൂടട്ടുകപ്പാരകന നപികനപപപ്പാകല സപനഹപിക എനവീ
വചനതപിൽ സരപക്ഷപപിചപിരപികപുനപു.

പറപ്പാമർ 13:14  കർതപ്പാവപ്പായ പയശപുഗകപിസതപുവപികനതപന
ധരപിചട്ടുകകപ്പാൾവപിൻ.  പമപ്പാഹങ്ങൾ ജനപികപുമപ്പാറപു ജഡതപിനപ്പായപി
ചപിനപികരപുതപു.

1  കകപ്പാരപിനത്യർ 5:10,11  അതപു ഈ പലപ്പാകതപികല
ദൈപുർനടപട്ടുകപ്പാപരപ്പാപടപ്പാ അതത്യപ്പാഗഗ്രഹപികപളപ്പാപടപ്പാ
പപിടപിചട്ടുപറപികപ്പാപരപ്പാപടപ്പാ വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധപികപളപ്പാപടപ്പാ അരപുതപു
എനലലപലലപ്പാ;  അങ്ങകന എങപിൽ നപിങ്ങൾ പലപ്പാകര വപിടട്ടു
പപപ്പാപകണപിവരപുര. 11 എനപ്പാൽ സപഹപ്പാദൈരൻ എനപു പപർകപട
ഒരപുവൻ ദൈപുർനടപട്ടുകപ്പാരപനപ്പാ അതത്യപ്പാഗഗ്രഹപിപയപ്പാ



വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധപിപയപ്പാ വപ്പാവപിഷഠപ്പാണകപ്പാരപനപ്പാ മദൈത്യപപനപ്പാ
പപിടപിചട്ടുപറപികപ്പാരപനപ്പാ ആകപുനപു എങപിൽ അവപനപ്പാടപു
സരസർഗര അരപുതപു;  അങ്ങകനയപുള്ളവപനപ്പാടപുകപൂകട ഭക്ഷണര
കഴപികപപപ്പാലപുര അരപുതപു എനപഗത ഞപ്പാൻ നപിങ്ങൾകപു
എഴപുതപിയതപു.

1  കകപ്പാരപിനത്യർ 6:9,10  അനത്യപ്പായര കചയ്യട്ടുനവർ കദൈവരപ്പാജത്യര
അവകപ്പാശമപ്പാകപുകയപിലല എനപു അറപിയപുനപിലലപയപ്പാ?
നപിങ്ങകളതപന വഞ്ചപികപ്പാതപിരപിപപിൻ;  ദൈപുർനടപട്ടുകപ്പാർ,
വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധപികൾ,  വത്യഭപിചപ്പാരപികൾ,  സസ്വയപഭപ്പാഗ്രപികൾ,
പപുരപുഷകപ്പാമപികൾ, 10 കള്ളനപ്പാർ, അതത്യപ്പാഗഗ്രഹപികൾ, മദൈത്യപനപ്പാർ,
വപ്പാവപിഷഠപ്പാണകപ്പാർ,  പപിടപിചട്ടുപറപികപ്പാർ എനപിവർ
കദൈവരപ്പാജത്യര അവകപ്പാശമപ്പാകപുകയപിലല.

1  കകപ്പാരപിനത്യർ 10:6  ഇതപു നമപുകപു ദൈഹൃഷപ്പാനമപ്പായപി സരഭവപിചട്ടു;
അവർ പമപ്പാഹപിചതപുപപപ്പാകല നപ്പാമപുര ദൈപുർപമപ്പാഹപികൾ
ആകപ്പാതപിരപിപകണതപിനപു തപന.

1  കകപ്പാരപിനത്യർ 12:31  എലലപ്പാവരപുര വത്യപ്പാഖത്യപ്പാനപികപുനപുപവപ്പാ?
പഗശഷഠവരങ്ങകള വപ്പാഞഛേപിപപിൻ; ഇനപി അതപിപഗശഷഠമപ്പാപയപ്പാരപു
മപ്പാർഗര ഞപ്പാൻ നപിങ്ങൾകപു കപ്പാണപിചട്ടുതരപ്പാര.

1  കകപ്പാരപിനത്യർ 14:39  അതപുകകപ്പാണപു സപഹപ്പാദൈരനപ്പാപര,
ഗപവചനവരര വപ്പാഞഛേപിപപിൻ;  അനത്യഭപ്പാഷകളപിൽ
സരസപ്പാരപികപുനതപു വപിലകപുകയപുമരപുതപു.  സകലവപുര
ഉചപിതമപ്പായപുര ഗകമമപ്പായപുര നടകകട.

2  കകപ്പാരപിനത്യർ 9:5  ആകയപ്പാൽ സപഹപ്പാദൈരനപ്പാർ ഞങ്ങൾകപു
മപുമ്പപ്പായപി അപങ്ങപ്പാടട്ടു വരപികയപുര നപിങ്ങൾ മപുകമ്പ വപ്പാഗദൈതര
കചയത അനപുഗഗ്രഹര പപിശപുകപ്പായപിടലല അനപുഗഗ്രഹമപ്പായപിടട്ടു
ഒരപുങ്ങപിയപിരപിപപ്പാൻ തകവണര മപുമ്പപുകപൂടപി ഒരപുകപികവകയപുര
കചപയ്യണതപിനപു അവപരപ്പാടപു അപപക്ഷപിപപ്പാൻ ആവശത്യര എനപു
ഞങ്ങൾകപു പതപ്പാനപി.

ഗ്രലപ്പാതത്യർ 5:16-20  ആതപ്പാവപികന അനപുസരപിചട്ടുനടപപിൻ;  എനപ്പാൽ
നപിങ്ങൾ ജഡതപിനകറ പമപ്പാഹര നപിവർതപികയപിലല എനപു
ഞപ്പാൻ പറയപുനപു. 17  ജഡപ്പാഭപിലപ്പാഷര ആതപ്പാവപിനപുര
ആതപ്പാഭപിലപ്പാഷര ജഡതപിനപുര വപിപരപ്പാധമപ്പായപിരപികപുനപു.  നപിങ്ങൾ
ഇച്ഛപികപുനതപു കചയ്യപ്പാതവണര അവ തമപിൽ ഗപതപികപൂലമപലലപ്പാ.
18  ആതപ്പാവപികന അനപുസരപിചട്ടുനടകപുനപു എങപിൽ നപിങ്ങൾ
നത്യപ്പായഗപമപ്പാണതപിൻ കവീഴപുള്ളവരലല. 19  ജഡതപിനകറ



ഗപവഹൃതപികപളപ്പാ ദൈപുർനടപട്ടു,  അശപുദപി,  ദൈപുഷകപ്പാമര,
വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധന, 20  ആഭപിചപ്പാരര,  പക,  പപിണകര,  ജപ്പാരശങ,
പഗകപ്പാധര, ശപ്പാഠത്യര,

ഗ്രലപ്പാതത്യർ 5:24  ഗകപിസതപുപയശപുവപിനപുള്ളവർ ജഡകത അതപിനകറ
രപ്പാഗ്രപമപ്പാഹങ്ങപളപ്പാടപുര കപൂകട ഗകപൂശപിചപിരപികപുനപു.

എകഷ്ഫസത്യർ 2:1-3  അതപിഗകമങ്ങളപ്പാലപുര പപ്പാപങ്ങളപ്പാലപുര
മരപിചവരപ്പായപിരപുന നപിങ്ങകളയപുര അവൻ ഉയപിർപപിചട്ടു. 2
അവയപിൽ നപിങ്ങൾ മപുകമ്പ ഈ പലപ്പാകതപിനകറ
കപ്പാലഗ്രതപികയയപുര ആകപ്പാശതപികല അധപികപ്പാരതപിനപുര
അനപുസരണപകടപിനകറ മകളപിൽ ഇപപപ്പാൾ വത്യപ്പാപരപികപുന
ആതപ്പാവപിനപുര അധപിപതപിയപ്പായവകനയപുര അനപുസരപിചട്ടു നടനപു.
3  അവരപുകട ഇടയപിൽ നപ്പാര എലലപ്പാവരപുര മപുകമ്പ നമപുകട
ജഡപമപ്പാഹങ്ങളപിൽ നടനപു ജഡതപിനപുര മപനപ്പാവപികപ്പാരങ്ങൾകപുര
ഇഷമപ്പായതപു കചയതപുരകകപ്പാണപു മറ്റട്ടുള്ളവകരപപപ്പാകല
ഗപകഹൃതപിയപ്പാൽ പകപ്പാപതപിനകറ മകൾ ആയപിരപുനപു.

എകഷ്ഫസത്യർ 4:19  കദൈവതപിനകറ ജവീവനപിൽ നപിനപു അകനപു മനര
തഴമ്പപിചട്ടു പപപ്പായവർ ആകയപ്പാൽ അതത്യപ്പാഗഗ്രഹപതപ്പാകട സകല
അശപുദപിയപുര ഗപവർതപിപപ്പാൻ ദൈപുഷകപ്പാമതപിനപു തങ്ങകളതപന
ഏലപപിചപിരപികപുനപു.

എകഷ്ഫസത്യർ 4:22-27  മപുമ്പപിലകത നടപട്ടു സരബനപിചട്ടു
ചതപിപമപ്പാഹങ്ങളപ്പാൽ വഷളപ്പായപിപപപ്പാകപുന പഴയ മനപുഷത്യകന
ഉപപക്ഷപിചട്ടു 23  നപിങ്ങളട്ടുകട ഉള്ളപികല ആതപ്പാവപു
സരബനമപ്പായപി പപുതപുകര ഗപപ്പാപപിചട്ടു 24  സതത്യതപിനകറ
ഷ്ഫലമപ്പായ നവീതപിയപിലപുര വപിശപുദപിയപിലപുര കദൈവപ്പാനപുരപൂപമപ്പായപി
സഹൃഷപികകപട പപുതപുമനപുഷത്യകന ധരപിചട്ടുകകപ്പാൾവപിൻ. 25
ആകയപ്പാൽ പഭപ്പാഷകപു ഉപപക്ഷപിചട്ടു ഓപരപ്പാരപുതൻ തപ്പാനപ്പാനകറ
കപൂടട്ടുകപ്പാരപനപ്പാടപു സതത്യര സരസപ്പാരപിപപിൻ;  നപ്പാര തമപിൽ
അവയവങ്ങളപലലപ്പാ. 26  പകപ്പാപപിചപ്പാൽ പപ്പാപര കചയ്യപ്പാതപിരപിപപിൻ.
സപൂരത്യൻ അസതമപികപുപവപ്പാളര നപിങ്ങൾ പകപ്പാപര
കവചട്ടുകകപ്പാണപിരപികരപുതപു. 27 പപിശപ്പാചപിനപു ഇടര കകപ്പാടപുകരപുതപു.

എകഷ്ഫസത്യർ 5:3,5  ദൈപുർനടപട്ടുര യപ്പാകതപ്പാരപു അശപുദപിയപുര
അതത്യപ്പാഗഗ്രഹവപുര നപിങ്ങളട്ടുകട ഇടയപിൽ പപർ പറകപപപ്പാലപുര
അരപുതപു; 5  ദൈപുർനടപട്ടുകപ്പാരൻ,  അശപുദൻ,  വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധപിയപ്പായ
ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹപി ഇവർകപു ആർകപുര ഗകപിസതപുവപിനകറയപുര
കദൈവതപിനകറയപുര രപ്പാജത്യതപിൽ അവകപ്പാശമപിലല എനപു നപിങ്ങൾ



അറപിയപുനപുവപലലപ്പാ.
കകപ്പാകലപ്പാസസ്സ്യർ 3:5  ആകയപ്പാൽ ദൈപുർനടപട്ടു,  അശപുദപി,  അതപിരപ്പാഗ്രര,
ദൈപുർപമപ്പാഹര,  വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധനയപ്പായ അതത്യപ്പാഗഗ്രഹര ഇങ്ങകന
ഭപൂമപിയപിലപുള്ള നപിങ്ങളട്ടുകട അവയവങ്ങകള മരപിപപിപപിൻ.

1 കതസകലപ്പാനവീകത്യർ 2:5  നപിങ്ങൾ അറപിയപുരപപപ്പാകല ഞങ്ങൾ
ഒരപികലപുര മപുഖസതപുതപിപയപ്പാ ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹതപിനകറ
ഉപപ്പായപമപ്പാ ഗപപയപ്പാഗ്രപിചപിടപിലല; കദൈവര സപ്പാക്ഷപി.

1  കതസകലപ്പാനവീകത്യർ 4:3-7   കദൈവതപിനകറ ഇഷപമപ്പാ
നപിങ്ങളട്ടുകട ശപുദവീകരണര തപന.  നപിങ്ങൾ ദൈപുർനടപട്ടു
വപികടപ്പാഴപിഞപു 4  ഓപരപ്പാരപുതൻ കദൈവകത
അറപിയപ്പാത ജപ്പാതപികകളപപപ്പാകല കപ്പാമവപികപ്പാരതപിലലല, 5
വപിശപുദവീകരണതപിലപുര മപ്പാനതപിലപുര തപ്പാനപ്പാനകറ
പപ്പാഗതകത പനടപികകപ്പാള്ളകട. 6 ഈ കപ്പാരത്യതപിൽ ആരപുര
അതപിഗകമപികയപുര സപഹപ്പാദൈരകന ചതപികയപുര അരപുതപു;
ഞങ്ങൾ നപിങ്ങപളപ്പാടപു മപുകമ്പ പറഞതപുപപപ്പാകല ഈ
വകകകപു ഒകകയപുര ഗപതപികപ്പാരര കചയ്യട്ടുനവൻ
കർതപ്പാവപലലപ്പാ. 7  കദൈവര നകമ അശപുദപികലല
വപിശപുദവീകരണതപിനപഗത വപിളപിചതപു.

1  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 3:3,8  മദൈത്യഗപപിയനപുര തലലട്ടുകപ്പാരനപുര അരപുതപു; 8
അവ്വണര ശപുഗശപൂഷകനപ്പാർ ഘനശപ്പാലപികളപ്പായപിരപിപകണര;
ഇരപുവപ്പാകപുകപ്പാരപുര മദൈത്യപനപ്പാരപുര ദൈപുർലലപ്പാഭപമപ്പാഹപികളട്ടുര അരപുതപു.

1  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 6:9,10  ധനപികനപ്പാരപ്പാകപുവപ്പാൻ ആഗഗ്രഹപികപുനവർ
പരവീക്ഷയപിലപുര കകണപിയപിലപുര കപുടപുങ്ങപുകയപുര മനപുഷത്യർ
സരഹപ്പാരനപ്പാശങ്ങളപിൽ മപുങ്ങപിപപപ്പാകപുവപ്പാൻ ഇടവരപുന
കമസൌഢത്യവപുര പദൈപ്പാഷകരവപുമപ്പായ പല പമപ്പാഹങ്ങൾകപുര
ഇരയപ്പായപിതവീരപുകയപുര കചയ്യട്ടുനപു. 10 ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹര സകലവപിധ
പദൈപ്പാഷതപിനപുര മപൂലമപലലപ്പാ.  ഇതപു ചപിലർ കപ്പാരക്ഷപിചപിടട്ടു
വപിശസ്വപ്പാസര വപിടട്ടുഴനപു ബഹപുദൈപുദുഃഖങ്ങൾകപു
അധവീനരപ്പായപിതവീർനപിരപികപുനപു.

2  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 2:22  കയസൌവനപമപ്പാഹങ്ങകള വപിപടപ്പാടപി നവീതപിയപുര
വപിശസ്വപ്പാസവപുര സപനഹവപുര ശപുദഹഹൃദൈയപതപ്പാകട കർതപ്പാവപികന
വപിളപിചപപക്ഷപികപുന എലലപ്പാവപരപ്പാടപുര സമപ്പാധപ്പാനവപുര ആചരപിക.

2  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 3:2  മനപുഷത്യർ സസ്വസപനഹപികളട്ടുര



ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹപികളട്ടുര വമ്പപു പറയപുനവരപുര അഹങപ്പാരപികളട്ടുര
ദൈപൂഷകനപ്പാരപുര അമയപനപ്പാകര അനപുസരപികപ്പാതവരപുര
നനപികകടവരപുര അശപുദരപുര

2  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 3:6  വവീടപുകളപിൽ നപൂണപുകടകയപുര പപ്പാപങ്ങകള
ചപുമനപുകകപ്പാണപു നപ്പാനപ്പാ പമപ്പാഹങ്ങൾകപുര അധവീനരപ്പായപി
എപപപ്പാഴപുര പഠപിചപിടട്ടുര ഒരപികലപുര സതത്യതപിനകറ പരപിജപ്പാനര
ഗപപ്പാപപിപപ്പാൻ കഴപിയപ്പാത കപണട്ടുങ്ങകള സസ്വപ്പാധവീനമപ്പാകപുകയപുര
കചയ്യട്ടുനവർ ഈ കപൂടതപിലപുള്ളവർ ആകപുനപു;

2  തപികമപ്പാകഥകയപ്പാസ 4:3  അവർ പപത്ഥത്യപ്പാപപദൈശര കപപ്പാറപുകപ്പാകത
കർണരസമപ്പാകപുമപ്പാറപു സസ്വന പമപ്പാഹങ്ങൾകകപ്പാതവണര
ഉപപദൈഷപ്പാകനപ്പാകര കപരപുകപുകയപുര

തവീകതപ്പാസ 2:12  നപ്പാര ഭപ്പാഗ്രത്യകരമപ്പായ ഗപതത്യപ്പാകശകപ്പായപിടട്ടുര
മഹപ്പാകദൈവവപുര നമപുകട രക്ഷപിതപ്പാവപുമപ്പായ
പയശപുഗകപിസതപുവപിനകറ പതജസപിനകറ ഗപതത്യക്ഷകതകപ്പായപിടട്ടുര

തവീകതപ്പാസ 3:3  മപുകമ്പ നപ്പാമപുര ബപുദപികകടവരപുര
അനപുസരണമപിലലപ്പാതവരപുര വഴപികതറ്റപി നടകപുനവരപുര
നപ്പാനപ്പാപമപ്പാഹങ്ങൾകപുര പഭപ്പാഗ്രങ്ങൾകപുര അധവീനരപുര
ഈർഷത്യയപിലപുര അസപൂയയപിലപുര കപ്പാലര കഴപികപുനവരപുര
പദൈസ്വഷപിതരപുര അപനത്യപ്പാനത്യര പകകകപുനവരപുര ആയപിരപുനപുവപലലപ്പാ.

എഗബപ്പായർ 13:5  നപിങ്ങളട്ടുകട നടപട്ടു
ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹമപിലലപ്പാതതപ്പായപിരപികകട;  ഉള്ളതപുകകപ്പാണപു
തഹൃപതപികപടപുവപിൻ;  “ഞപ്പാൻ നപികന ഒരപുനപ്പാളട്ടുര കക
വപിടപുകയപിലല,  ഉപപക്ഷപികയപുമപിലല”  എനപു അവൻ തകന
അരപുളപികചയതപിരപികപുനപുവപലലപ്പാ.

യപ്പാപകപ്പാബ 1:14,15  ഓപരപ്പാരപുതൻ പരവീക്ഷപികകപടപുനതപു
സസ്വനപമപ്പാഹതപ്പാൽ ആകർഷപിചട്ടു വശവീകരപികകപടപുകയപ്പാൽ
ആകപുനപു. 15  പമപ്പാഹര ഗ്രർഭര ധരപിചട്ടു പപ്പാപകത
ഗപസവപികപുനപു; പപ്പാപര മപുഴപുതപിടട്ടു മരണകത കപറപുനപു.

യപ്പാപകപ്പാബ 4:1-5  നപിങ്ങളപിൽ ശണഠയപുര കലഹവപുര എവപികട
നപിനപു?  നപിങ്ങളട്ടുകട അവയവങ്ങളപിൽ പപപ്പാരപ്പാടപുന
പഭപ്പാപഗ്രച്ഛകളപിൽ നപിനലലപയപ്പാ? 2  നപിങ്ങൾ പമപ്പാഹപിചപിടട്ടുര
ഗപപ്പാപപികപുനപിലല;  നപിങ്ങൾ കകപ്പാലലട്ടുകയപുര അസപൂയകപടപുകയപുര
കചയതപിടട്ടുര ഒനപുര സപ്പാധപികപുനപിലല;  നപിങ്ങൾ കലഹപികയപുര
ശണഠയപിടപുകയപുര കചയതപിടട്ടുര യപ്പാചപികപ്പായകകകപ്പാണപു
കപിടട്ടുനപിലല. 3  നപിങ്ങൾ യപ്പാചപികപുനപു എങപിലപുര നപിങ്ങളട്ടുകട



പഭപ്പാഗ്രങ്ങളപിൽ കചലവപിപടണതപിനപു വലലപ്പാകത യപ്പാചപികകകപ്പാണപു
ഒനപുര ലഭപികപുനപിലല. 4  വത്യഭപിചപ്പാരപിണപികളപ്പായപുപള്ളപ്പാപര,
പലപ്പാകസപനഹര കദൈവപതപ്പാടപു ശഗതപുതസ്വര ആകപുനപു എനപു
നപിങ്ങൾ അറപിയപുനപിലലപയപ്പാ?  ആകയപ്പാൽ പലപ്പാകതപിനകറ
സപനഹപിതൻ ആകപുവപ്പാൻ ഇച്ഛപികപുനവകനലലപ്പാര കദൈവതപിനകറ
ശഗതപുവപ്പായപിതവീരപുനപു. 5  അകലലങപിൽ തപിരപുകവഴപുതപു കവറപുകത
സരസപ്പാരപികപുനപു എനപു പതപ്പാനപുനപുപവപ്പാ?  അവൻ നമപിൽ
വസപികപുമപ്പാറപ്പാകപിയ ആതപ്പാവപു അസപൂകയകപ്പായപി
കപ്പാരക്ഷപികപുനപുപവപ്പാ?

1  പകഗതപ്പാസ 1:14  പണപു നപിങ്ങളട്ടുകട അജപ്പാനകപ്പാലതപു
ഉണപ്പായപിരപുന പമപ്പാഹങ്ങകള

1  പകഗതപ്പാസ 2:11  ഗപപിയമപുള്ളവപര,  ഗപവപ്പാസപികളട്ടുര
പരപദൈശപികളട്ടുമപ്പായ നപിങ്ങകള ആതപ്പാവപിപനപ്പാടപു പപപ്പാരപ്പാടപുന
ജഡപമപ്പാഹങ്ങകള വപിടകനപു ജപ്പാതപികൾ നപിങ്ങകള
ദൈപുഷഗപവഹൃതപികപ്പാർ എനപു ദൈപുഷപികപുപനപ്പാറപുര

1  പകഗതപ്പാസ 4:2-4  ജഡതപിൽ കഷമനപുഭവപിചവൻ ജഡതപിൽ
പശഷപിചപിരപികപുരകപ്പാലര ഇനപി മനപുഷത്യരപുകട പമപ്പാഹങ്ങൾകലല,
കദൈവതപിനകറ ഇഷതപിനപഗത ജവീവപിപകണതപിനപു പപ്പാപര
വപികടപ്പാഴപിഞപിരപികപുനപു. 3 കപ്പാമപ്പാർതപികളപിലപുര പമപ്പാഹങ്ങളപിലപുര
വവീഞപുകപുടപിയപിലപുര കവറപികപൂതപുകളപിലപുര മദൈത്യപപ്പാനതപിലപുര
ധർമവപിരപുദമപ്പായ വപിഗഗ്രഹപ്പാരപ്പാധനയപിലപുര നടനപു ജപ്പാതപികളട്ടുകട
ഇഷര ഗപവർതപിചട്ടുകകപ്പാണപു കപ്പാലര പപപ്പാകപിയതപു മതപി. 4
ദൈപുർനടപപിനകറ അപത കവപിചലപിൽ നപിങ്ങൾ അവപരപ്പാടപു
പചർനപു നടകപ്പാതപിരപികപുനതപു അപപൂർവ്വര എനപുകവചട്ടു അവർ
ദൈപുഷപികപുനപു.

2  പകഗതപ്പാസ 1:4  അവയപ്പാൽ അവൻ നമപുകപു വപിലപയറപിയതപുര
അതപിമഹതപുമപ്പായ വപ്പാഗദൈതങ്ങളട്ടുര നലകപിയപിരപികപുനപു.
ഇവയപ്പാൽ നപിങ്ങൾ പലപ്പാകതപിൽ പമപ്പാഹതപ്പാലപുള്ള നപ്പാശര
വപികടപ്പാഴപിഞപിടട്ടു ദൈപിവത്യസസ്വഭപ്പാവതപിനപു
കപൂടപ്പാളപികളപ്പായപിതവീരപുവപ്പാൻ ഇടവരപുനപു.

2  പകഗതപ്പാസ 2:3  അവർ ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹതപിൽ കകസൌശലവപ്പാകപു
പറഞപു നപിങ്ങകള വപ്പാണപിഭര ആകപുര.  അവർകപു
പപൂർവ്വകപ്പാലരമപുതൽ നത്യപ്പായവപിധപി തപ്പാമസപിയപ്പാകത വരപുനപു;
അവരപുകട നപ്പാശര ഉറങ്ങപുനതപുമപിലല.

2  പകഗതപ്പാസ 2:9-19  കർതപ്പാവപു ഭക്തനപ്പാകര പരവീക്ഷയപിൽനപിനപു



വപിടപുവപിപപ്പാനപുര നവീതപികകടവകര,  വപിപശഷപ്പാൽ മലപിന
പമപ്പാഹരകകപ്പാണപു ജഡകത അനപുസരപിചട്ടു നടകയപുര
കർതഹൃതസ്വകത നപിനപികയപുര കചയ്യട്ടുനവകര തപന, 10
നത്യപ്പായവപിധപിദൈപിവസതപികല ദൈണ്ഡനതപിനപ്പായപി കപ്പാപപ്പാനപുര
അറപിയപുനപുവപലലപ്പാ. 11/12 ബലവപുര ശക്തപിയപുര ഏറപിയ
ദൈപൂതനപ്പാർ കർതപ്പാവപിനകറ സനപിധപിയപിൽ അവരപുകട പനകര
ദൈപൂഷണവപിധപി ഉചരപികപ്പാതപിരപികക,  ആ ധപ്പാർഷസ്സ്യമപുള്ള
തനപിഷകപ്പാർ മഹപിമകകള ദൈപുഷപിപപ്പാൻ ശങപികപുനപിലല.
ജപ്പാതത്യപ്പാപപിടപികപടട്ടു നശപിപപ്പാൻ പപിറന ബപുദപിയപിലലപ്പാത
ജനപുകകളപപപ്പാകല അവർ അറപിയപ്പാതതപികന ദൈപുഷപികയപ്പാൽ
അനവീതപിയപുകട കപൂലപി അനപുഭവപിചട്ടുകകപ്പാണപു സസ്വന
വഷളതസ്വതപ്പാൽ നശപിചട്ടുപപപ്പാകപുര. 13  അവർ തപ്പാൽകപ്പാലപിക
പഭപ്പാഗ്രതഹൃപതപി സപുഖര എനപുകവചട്ടു നപിങ്ങളട്ടുകട
സപനഹസദൈത്യകളപിൽ നപിങ്ങപളപ്പാടപുകപൂകട വപിരപുനപുകഴപിഞപു
പപുകളകപുന കറകളട്ടുര കളങങ്ങളട്ടുര ആകപുനപു. 14  അവർ
വത്യഭപിചപ്പാരപിണപികയ കണപു രസപികയപുര പപ്പാപര കണപു
തഹൃപതപികപടപ്പാതപിരപികയപുര കചയ്യട്ടുന കണട്ടുള്ളവരപുര
സപിരമപിലലപ്പാത പദൈഹപികകള വശവീകരപികപുനവരപുര
ഗദൈവത്യപ്പാഗഗ്രഹതപിൽ അഭത്യപ്പാസര തപികഞ ഹഹൃദൈയമപുള്ളവരപുമപ്പായ
ശപ്പാപപയപ്പാഗ്രത്യനപ്പാർ. 15  അവർ പനർവഴപി വപിടട്ടു കതറ്റപി
കബപയപ്പാരപിനകറ മകനപ്പായ ബപികലയപ്പാമപിനകറ വഴപിയപിൽ നടനപു.
16  അവൻ അനവീതപിയപുകട കപൂലപി കകപ്പാതപിചട്ടു എങപിലപുര തനകറ
അകഹൃതത്യതപിനപു ശപ്പാസന കപിടപി;  ഉരപിയപ്പാടപ്പാകഴപുത
മനപുഷത്യവപ്പാകപ്പായപി ഉരപിയപ്പാടപി ഗപവപ്പാചകനകറ ബപുദപിഗഭമകത
തടപുതപുവപലലപ്പാ. 17  അവർ കവള്ളമപിലലപ്പാത കപിണറപുകളട്ടുര
കകപ്പാടപുങപ്പാറ്റട്ടുകകപ്പാണപു ഓടപുന മഞപു പമഘങ്ങളട്ടുര ആകപുനപു;
അവർകപു കപൂരപിരപുടട്ടു സരഗഗ്രഹപിചപിരപികപുനപു. 18  വഴപികതറ്റപി
നടകപുനവപരപ്പാടപു ഇപപപ്പാൾ അകനപുവനവകര ഇവർ കവറപുര
വമ്പപുപറഞപു ദൈപുഷകപ്പാമവഹൃതപികളപ്പാൽ കപ്പാമപഭപ്പാഗ്രങ്ങളപിൽ
കപുടപുകപുനപു. 19  തങ്ങൾ തപന നപ്പാശതപിനകറ
അടപിമകളപ്പായപിരപികക മറ്റവർകപുര സസ്വപ്പാതഗനത്യകത വപ്പാഗദൈതര
കചയ്യട്ടുനപു.  ഒരപുതൻ ഏതപിപനപ്പാടപു പതപ്പാലകപുനപുപവപ്പാ അതപിനപു
അടപിമകപടപിരപികപുനപു.

2 പകഗതപ്പാസ 3:3  അവനകറ ഗപതത്യക്ഷതയപുകട വപ്പാഗദൈതര എവപികട?
1 പയപ്പാഹനപ്പാൻ 2:15-17 പലപ്പാകകതയപുര പലപ്പാകതപിലപുള്ളതപികനയപുര 



സപനഹപികരപുതപു. ഒരപുവൻ പലപ്പാകകത സപനഹപികപുനപുകവങപിൽ
അവനപിൽ പപിതപ്പാവപിനകറ സപനഹര ഇലല. 16 ജഡപമപ്പാഹര, 
കപണപ്പാഹര, ജവീവനതപിനകറ ഗപതപ്പാപര ഇങ്ങകന 
പലപ്പാകതപിലപുള്ളതപു എലലപ്പാര പപിതപ്പാവപിൽനപിനലല, 
പലപ്പാകതപിൽനപിനപഗത ആകപുനപു. 17 പലപ്പാകവപുര അതപിനകറ 
പമപ്പാഹവപുര ഒഴപിഞപുപപപ്പാകപുനപു; കദൈപവഷര കചയ്യട്ടുനവപനപ്പാ 
എപനകപുര ഇരപികപുനപു.

യപൂദൈപ്പാ 1:11  അവർകപു അപയ്യപ്പാ കഷര!  അവർ കയവീനകറ
വഴപിയപിൽ നടകയപുര കപൂലപി കകപ്പാതപിചട്ടു ബപികലയപ്പാമപിനകറ
വഞ്ചനയപിൽ തങ്ങപളതപന ഏലപപികയപുര പകപ്പാരഹപിനകറ
മത്സരതപിൽ നശപിചട്ടുപപപ്പാകയപുര കചയ്യട്ടുനപു.

യപൂദൈപ്പാ 1:15-19  “ഇതപ്പാ കർതപ്പാവപു എലലപ്പാവകരയപുര വപിധപിപപ്പാനപുര
അവർ അഭക്തപിപയപ്പാകട കചയത ഭക്തപിവപിരപുദമപ്പായ സകല
ഗപവഹൃതപികളട്ടുരനപിമപിതര ഭക്തപികകട പപ്പാപപികൾ തനകറ പനകര
പറഞ സകലനപിഷഠപൂരങ്ങളട്ടുര നപിമപിതവപുര ഭക്തപികകടവകര
ഒകകയപുര പബപ്പാധരവരപുതപുവപ്പാനപുര ആയപിരമപ്പായപിരര
വപിശപുദനപ്പാപരപ്പാടപു കപൂകട വനപിരപികപുനപു” എനപു ഗപവചപിചട്ടു. 16
അവർ പപിറപുപപിറപുപട്ടുകപ്പാരപുര തങ്ങളട്ടുകട ഗ്രതപികയകപുറപിചട്ടു
ആവലപ്പാധപി പറയപുനവരപുമപ്പായപി സസ്വനപമപ്പാഹങ്ങകള
അനപുസരപിചട്ടു നടകപുനപു.  അവരപുകട വപ്പായ വമ്പപുപറയപുനപു;
കപ്പാരത്യസപ്പാദത്യതപിനപ്പായപി അവർ മപുഖസതപുതപി ഗപപയപ്പാഗ്രപികപുനപു.
17  നപിങ്ങപളപ്പാ,  ഗപപിയപര,  നമപുകട കർതപ്പാവപ്പായ
പയശപുഗകപിസതപുവപിനകറ അകപപ്പാസതലനപ്പാർ മപുൻപറഞ
വപ്പാകപുകകള ഓർപപിൻ. 18  അനത്യകപ്പാലതപു ഭക്തപികകട
പമപ്പാഹങ്ങകള അനപുസരപിചട്ടു നടകപുന പരപിഹപ്പാസപികൾ
ഉണപ്പാകപുര എനപു അവർ നപിങ്ങപളപ്പാടപു പറഞപുവപലലപ്പാ. 19
അവർ ഭപിനത ഉണപ്പാകപുനവർ,  ഗപപ്പാകഹൃതനപ്പാർ,
ആതപ്പാവപിലലപ്പാതവർ.

കവളപിപപ്പാടപു 18:14 നവീ കകപ്പാതപിച കപ്പായകനപിയപുര നപികന 
വപിടട്ടുപപപ്പായപി; സസ്വപ്പാദൈപുര പശപ്പാഭയപുര ഉള്ളകതലലപ്പാര നപിനകപു 
ഇലലപ്പാകതയപ്പായപി; നവീ ഇനപി അവകയ ഒരപികലപുര കപ്പാണപുകയപിലല.
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