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ഉലല്പതതി  20:6 അതതിനരു ദഗവവം സസ്വപനതതിൽ അവനനവാടരു: നനീ 
ഇതരു ഹഹൃഗയല്പരമവാർത്ഥതനയവാവട വചെയതതിരതികരുനരു എനരു ഞവാൻ
അറതിയരുനരു; നനീ എനനവാടരു ല്പവാല്പവം വചെയവാതതിരതിപവാൻ ഞവാൻ 
നതിവന തടരുതരു; അതരുവകവാണവാകരുനരു അവവള വതവാടരുവവാൻ ഞവാൻ
നതിവന സമ്മതതികവാതതിരരുനതരു.

ല്പരുറപവാടരുട 35:21,26 ഹഹൃഗയതതിൽ ഉതവാഹവരുവം മനസതിൽ 
തവാലല്പരര്യവരുവം നതവാനതിയവൻ എലലവാവം സമവാഗമനകരുടവാരതതിനവറ 
പല്പവഹൃതതികരുവം അതതിനവറ സകല ശരുപശശ്രൂവഷെകരുവം 
വതിശരുദ്ധവസപതങ്ങൾകരുവം നവണതി യനഹവാവവകരു വഴതില്പവാടരു 
വകവാണരുവനരു. 26 സവാമർത്ഥര്യതവാൽ ഹഹൃഗയതതിൽ ഉതവാഹവം 
നതവാനതിയ സപതനീകൾ ഒവകയരുവം നകവാലവാടട്ടുനരവാമവം നശ്രൂറട്ടു.

സവംഖര്യവാല്പരുസതകവം 10:35 വല്പടകവം ല്പരുറവപടരുനമവാൾ നമവാവശ: 
യനഹവാനവ, എഴരുനനൽനകണനമ; നതിനവറ ശപതരുകൾ 
ചെതിതറരുകയരുവം നതിവന ല്പവകകരുനവർ നതിനവറ മരുമതിൽ നതിനരു 
ഓടതിനപവാകയരുവം വചെയവട എനരു ല്പറയരുവം.

ആവർതനവം 2:25 നതിവനയരുള്ള നല്പടതിയരുവം ഭനീതതിയരുവം 
ആകവാശതതിങനീവഴങ്ങരുവം ഉള്ള ജവാതതികളട്ടുവട നമൽ വരരുതരുവവാൻ 
ഞവാൻ ഇനരു തനന തരുടങ്ങരുവം; അവർ നതിനവറ പശരുതതി നകടട്ടു 
നതിനവറ നതിമതിതവം വതിവറകരുകയരുവം നടരുങ്ങരുകയരുവം വചെയട്ടുവം.

ആവർതനവം 9:3 എനവാൽ നതിനവറ ദഗവമവായ യനഹവാവ 
ഗഹതിപതികരുന അഗതിയവായതി നതിനകരു മരുമതിൽ കടനരുനല്പവാകരുനരു 
എനരു നനീ ഇനരു അറതിഞരുവകവാൾക. അവൻ അവവര 
നശതിപതികയരുവം നതിനവറ മരുമതിൽ തവാഴതരുകയരുവം വചെയട്ടുവം; 
അങ്ങവന യനഹവാവ നതിനനവാടരു അരരുളതിവച്ചെയതതരുനല്പവാവല നനീ 
അവവര നനീകതികളകയരുവം ക്ഷണതതിൽ നശതിപതികയരുവം വചെയട്ടുവം.

നയവാശരുവ  2:9 യനഹവാവ ഈ നഗശവം നതിങ്ങൾകരു തനതിരതികരുനരു; 
നതിങ്ങവളയരുള്ള ഭനീതതി ഞങ്ങളട്ടുവടനമൽ വനീണതിരതികരുനരു; ഈ 
നഗശതതിവല നതിവവാസതികൾ എലലവാവരരുവം നതിങ്ങളട്ടുവട നതിമതിതവം 
ഉരരുകതിനപവാകരുനരു എനരു ഞവാൻ അറതിയരുനരു.

1 ശമശ്രൂനവൽ 17:48,50 ല്പതിവന വഫെലതിസതര്യൻ ഗവാവനീഗതിനനവാടരു 
എതതിർപവാൻ നനരതിടടരുതനപവാൾ ഗവാവനീദ് ബദ്ധവപടട്ടു 
വഫെലതിസതര്യനനവാടരു എതതിർപവാൻ അണതികരു നനവര ഓടതി. 50 
അവൻ കവതിണട്ടുവനീണരു. ഇങ്ങവന ഗവാവനീദ് ഒരരു കവതിണയരുവം ഒരരു



കലലട്ടുവംവകവാണരു വഫെലതിസതര്യവന ജയതിച്ചെട്ടു, വഫെലതിസതര്യവന വകവാനരു 
മരുടതിച്ചെട്ടു; എനവാൽ ഗവാവനീഗതിനവറ കയതിൽ വവാൾ ഇലലവായതിരരുനരു.

എനസ്ഥേർ  8:17 രവാജവാവതിനവറ കലല്പനയരുവം തനീർപട്ടുവം വചെവനതതിയ 
സകല സവംസ്ഥേവാനങ്ങളതിലരുവം ല്പടണങ്ങളതിലരുവം വയഹശ്രൂഗനവാർകരു 
ആനന്ദവരുവം സനനവാഷെവരുവം വതിരരുനരുവം ഉതവവരുവം ഉണവായതി; 
വയഹശ്രൂഗനവാവരയരുള്ള നല്പടതി നഗശവത ജവാതതികളതിനനൽ 
വനീണതിരരുനതരുവകവാണരു അവർ ല്പലരരുവം വയഹശ്രൂഗനവാരവായതിതനീർനരു.

ഇനയവാബ 29:14 ഞവാൻ നനീതതിവയ ധരതിച്ചെട്ടു; അതരു എനവറ 
ഉടരുപവായതിരരുനരു; എനവറ നര്യവായവം ഉതരനീയവരുവം തലപവാവരുവം 
നല്പവാവലയവായതിരരുനരു.

സഗഹൃശര്യവവാകര്യങ്ങൾ 13:11,22 അനര്യവായമവായതി സമവാഗതിച്ചെ ധനവം 
കരുറഞരു കരുറഞരു നല്പവാകരുവം; അദ്ധസ്വവാനതിച്ചെട്ടു സമവാഗതികരുനവനനവാ 
വർദ്ധതിച്ചെട്ടു വർദ്ധതിച്ചെട്ടു വരരുവം. 22  ഗരുണവവാൻ മകളട്ടുവട മകൾകരു
അവകവാശവം വവനച്ചെകരുനരു; ല്പവാല്പതിയരുവട സമനതവാ നനീതതിമവാനരു 
നവണതി സവംപഗഹതികവപടരുനരു.

സഗഹൃശര്യവവാകര്യങ്ങൾ 22:22,23 എളതിയവനനവാടരു അവൻ എളതിയവനവാക-
വകവാണരു കവർച്ചെ വചെയരരുതരു; അരതിഷ്ടവന ല്പടതിവവാതതിൽകൽവവ-
ച്ചെട്ടു ല്പനീഡതിപതികയരുവം അരരുതരു.23യനഹവാവ അവരരുവട വര്യവഹവാരവം
നടതരുവം; അവവര വകവാള്ളയതിടവരരുവട ജനീവവന വകവാള്ളയതിടരുവം.

വയശയവാ 35:8 അവതിവട ഒരരു വല്പരരുവഴതിയരുവം ല്പവാതയരുവം ഉണവാകരുവം; 
അതതിനരു വതിശരുദ്ധവഴതി എനരു നല്പരവാകരുവം; ഒരരു അശരുദ്ധനരുവം 
അതതിൽകശ്രൂടതി കടനരുനല്പവാകയതിലല; അവൻ അവനരവാടരുകശ്രൂവട 
ഇരതികരുവം; വഴതിനല്പവാകർ, നഭവാഷെനവാർനല്പവാലരുവം, 
വഴതിവതറതിനപവാകയതിലല.

വയശയവാ 43:2 നനീ വവള്ളതതിൽകശ്രൂടതി കടകരുനമവാൾ ഞവാൻ 
നതിനനവാടരുകശ്രൂടതി ഇരതികരുവം; നനീ നഗതികളതിൽകശ്രൂടതി കടകരുനമവാൾ അവ
നതിനവറ മനീവത കവതികയതിലല; നനീ തനീയതിൽകശ്രൂടതി നടനവാൽ വവനരു 
നല്പവാകയതിലല; അഗതിജസ്വവാല നതിവന ഗഹതിപതികയരുമതിലല.

വയശയവാ 49:25 എനവാൽ യനഹവാവ ഇപല്പകവാരവം അരരുളതിവച്ചെയട്ടുനരു: 
ബലവവാനനവാടരു ബദ്ധനവാവര എടരുതരുകളയവാവം; നതിഷകണകനവറ 
കവർച്ചെവയയരുവം വതിടരുവതികവാവം; നതിനനവാടരു നല്പവാരവാടരുനവനനവാടരു 
ഞവാൻ നല്പവാരവാടരുകയരുവം നതിനവറ മകവള രക്ഷതികയരുവം വചെയട്ടുവം.

വയശയവാ 54:17 നതിനകരു വതിനരവാധമവായതി ഉണവാകരുന യവാവതവാരരു 
ആയരുധവരുവം ഫെലതികയതിലല; നര്യവായവായവതിസതവാരതതിൽ നതിനകരു 
വതിനരവാധമവായതി എഴരുനനലകരുന എലലവാ നവാവതിവനയരുവം നനീ കരുറവം 



വതിധതികരുവം; യനഹവാവയരുവട ഗവാസനവാരരുവട അവകവാശവരുവം എനവറ
ല്പകൽ നതിനരുള്ള അവരരുവട നനീതതിയരുവം ഇതരു തനന ആകരുനരു 
എനരു യനഹവാവ അരരുളതിവച്ചെയട്ടുനരു.

വയശയവാ 59:17,19 അവൻ നനീതതി ഒരരു കവചെവംനല്പവാവല ധരതിച്ചെട്ടു രക്ഷ 
എന തലനകവാരതിക തലയതിൽ ഇടട്ടു; അവൻ 
പല്പതതികവാരവസപതങ്ങവള ഉടരുതരു, തനീക്ഷടണത ഒരരു നമലങതിനല്പവാവല 
ല്പരുവതച്ചെട്ടു. 19 അങ്ങവന അവർ  ല്പടതിഞവാറരു യനഹവാവയരുവട 
നവാമവതയരുവം കതിഴകരു അവനവറ മഹതസ്വവതയരുവം ഭയവപടരുവം; 
വകടതിനതിനതരുവം യനഹവാവയരുവട ശസ്വവാസവം തള്ളതിപവായതികരുനതരുമവായ 
ഒരരു നഗതിനല്പവാവല അവൻ വരരുവം.

വയശയവാ61:10 ഞവാൻ യനഹവാവയതിൽ ഏറവരുവം ആനന്ദതികരുവം; എനവറ
ഉള്ളവം എനവറ ദഗവതതിൽ നഘവാഷെതിച്ചെട്ടുലലസതികരുവം; മണവവാളൻ 
തലപവാവരു അണതിയരുനതരുനല്പവാവലയരുവം മണവവാടതി ആഭരണങ്ങളവാൽ 
തവനതവാൻ അലങരതികരുനതരുനല്പവാവലയരുവം അവൻ എവന 
രക്ഷവാവസപതവം ധരതിപതിച്ചെട്ടു നനീതതി എന അങതി ഇടരുവതിച്ചെതിരതികരുനരു.

നയനഹസനകൽ  22:30 ഞവാൻ നഗശവത നശതിപതികവാതവണവം അതതിനരു 
മതതിൽ വകടതി എനവറ മരുമവാവക ഇടതിവതിൽ നതിൽനകണതതിനരു ഒരരു
ല്പരുരരുഷെവന ഞവാൻ അവരരുവട ഇടയതിൽ അനനസ്വഷെതിച്ചെട്ടു; ആവരയരുവം 
കണതിലലതവാനരുവം.

നയനഹസനകൽ  45:8 അതരു യതിപസവാനയലതിൽ അവനരുള്ള 
സസ്വതവായതിരതിനകണവം; എനവറ പല്പഭരുകനവാർ ഇനതി എനവറ 
ജനവത ല്പനീഡതിപതികവാവത നഗശവത യതിപസവാനയൽഗഹൃഹതതിവല 
അതതരു നഗവാപതതതിനരു വകവാടരുനകണവം.

ഗവാനനീനയൽ 4:16 അവനവറ മവാനരുഷെസസ്വഭവാവവം മവാറതി മഹൃഗസസ്വഭവാവമവാ-
യതിതനീരവട; അങ്ങവന അവനരു ഏഴരു കവാലവം കഴതിയവട.

ഗവാനനീനയൽ 7:4 ഒനവാമനതതരു സതിവംഹനതവാടരു സഗഹൃശവരുവം കഴരുകതിൻ 
ചെതിറകരുള്ളതരുമവായതിരരുനരു; ഞവാൻ നനവാകതിവകവാണതിരതിവക 
അതതിനവറ ചെതിറകരു ല്പറതിഞരുനല്പവായതി; അതതിവന നതിലതരുനതിനരു 
വല്പവാകതി, മനരുഷെര്യവനനപവാവല നതിവർതരുനതിർതതി, അതതിനരു 
മവാനരുഷെഹഹൃഗയവരുവം വകവാടതരു.

വസഖർയവാവരു 4:6 അവൻ എനനവാടരു ഉതരവം ല്പറഞവതവനനവാൽ: 
വസരരുബവാനബലതിനനവാടരുള്ള യനഹവാവയരുവട അരരുളപവാടവാവതിതരു: 
ദസനര്യതവാലലല, ശകതിയവാലരുമലല, എനവറ ആതവാവതിനവാലനപത 
എനരു ദസനര്യങ്ങളട്ടുവട യനഹവാവ അരരുളതിവച്ചെയട്ടുനരു.

മതവായതി 24:22 ആ നവാളട്ടുകൾ ചെരുരരുങ്ങവാതതിരരുനവാൽ ഒരരു ജഡവരുവം 



രക്ഷതികവപടരുകയതിലല; വഹൃതനവാർ നതിമതിതനമവാ ആ നവാളട്ടുകൾ 
ചെരുരരുങ്ങരുവം.

മതവായതി 26:41 ല്പരനീക്ഷയതിൽ അകവപടവാതതിരതിപവാൻ ഉണർനതിരരുനരു 
പല്പവാർത്ഥതിപതിൻ; ആതവാവരു ഒരരുകമരുള്ളതരു, ജഡനമവാ 
ബലഹനീനമനപത” എനരു ല്പറഞരു.

മർവകവാസ 10:48-52 മതിണവാതതിരതിപവാൻ ല്പലരരുവം അവവന 
ശവാസതിച്ചെതിടട്ടുവം: ഗവാവനീഗരുല്പരുപതവാ, എനനവാടരു കരരുണ നതവാനനണനമ 
എനരു അവൻ ഏറവരുവം അധതികവം നതിലവതിളതിച്ചെട്ടു ല്പറഞരു. 49 
അനപവാൾ നയശരു നതിനരു: അവവന വതിളതിപതിൻ എനരു ല്പറഞരു. 
ദധരര്യവപടരുക, എഴരുനനൽക, നതിവന വതിളതികരുനരു എനരു അവർ
ല്പറഞരു കരുരരുടവന വതിളതിച്ചെട്ടു. 50 അവൻ തനവറ ല്പരുതപട്ടു ഇടട്ടുവം
കളഞരു ചെവാടതിവയഴരുനനറട്ടു നയശരുവതിനവറ അടരുകൽ വനരു. 51 
നയശരു അവനനവാടരു: "ഞവാൻ നതിനകരു എനരു വചെയതരുതനരണവമനരു
നനീ ഇചതികരുനരു" എനരു നചെവാഗതിച്ചെതതിനരു: റബബ്ബൂനനീ, എനതികരു 
കവാഴചെ പല്പവാല്പതിനകണവമനരു കരുരരുടൻ അവനനവാടരു ല്പറഞരു. 52 
നയശരു അവനനവാടരു: നല്പവാക; നതിനവറ വതിശസ്വവാസവം നതിവന 
രക്ഷതിച്ചെതിരതികരുനരു എനരു ല്പറഞരു. ഉടവന അവൻ കവാഴചെ 
പല്പവാല്പതിച്ചെട്ടു യവാപതയതിൽ അവവന അനരുഗമതിച്ചെട്ടു. (മതവായതി 20:30-34)

മർവകവാസ 16:20 അവർ ല്പരുറവപടട്ടു എലലവാടതരുവം പല്പസവംഗതിച്ചെട്ടു; 
കർതവാവരു അവനരവാടരുകശ്രൂവട പല്പവർതതിച്ചെട്ടുവം അവരവാൽ നടന 
അടയവാളങ്ങളവാൽ വചെനവത ഉറപതിച്ചെട്ടുവം നല്പവാനരു.]

ലശ്രൂനകവാസ 14:23 യജമവാനൻ ഗവാസനനവാടരു: നനീ വല്പരരുവഴതികളതിലരുവം 
നവലതികൾകരതിവകയരുവം നല്പവായതി, എനവറ വനീടരുനതിറനയണതതിനരു 
കണവവര അകതരുവരരുവവാൻ നതിർബനതിക.

ലശ്രൂനകവാസ 21:15,36 നതിങ്ങളട്ടുവട എതതിരതികൾകരു ആർകരുവം 
വചെറരുപവാനനവാ എതതിർല്പറവവാനനവാ കഴതിയവാത വവാകരുവം ജവാനവരുവം
ഞവാൻ നതിങ്ങൾകരു തരരുവം. 36 ആകയവാൽ ഈ സവംഭവതിപവാനരുള്ള 
എലലവാറതിനരുവം ഒഴതിഞരു നല്പവാകരുവവാനരുവം മനരുഷെര്യല്പരുപതനവറ മരുമതിൽ 
നതിലല്പവാനരുവം നതിങ്ങൾ പല്പവാപതരവാനകണതതിനരു സഗവാകവാലവരുവം 
ഉണർനരുവം പല്പവാർത്ഥതിച്ചെട്ടുവംവകവാണതിരതിപതിൻ.

നയവാഹനവാൻ 17:15 അവവര നലവാകതതിൽ നതിനരു എടരുനകണവം 
എനലല, ഗരുഷ്ടനവറ കയതിൽ അകവപടവാതവണവം അവവര 
കവാതരുവകവാനള്ളണവം എനനപത ഞവാൻ അനല്പക്ഷതികരുനതരു.

പല്പവഹൃതതികൾ 11:23 അവൻ വചെനരു ദഗവകഹൃല്പ കണരു 
സനനവാഷെതിച്ചെട്ടു. എലലവാവരരുവം ഹഹൃഗയനതിർണയനതവാവട 



കർതവാവതിനനവാടരു നചെർനരുനതിലല്പവാനകവണവം പല്പനബവാധതിപതിച്ചെട്ടു.
പല്പവഹൃതതികൾ 13:48 ജവാതതികൾ ഇതരു നകടട്ടു സനനവാഷെതിച്ചെട്ടു 
ദഗവവചെനവത മഹതസ്വവപടരുതതി, നതിതര്യജനീവനവായതി 
നതിയമതികവപടവർ എലലവാവരരുവം വതിശസ്വസതിച്ചെട്ടു.

1 വകവാരതിനര്യർ 10:13 മനരുഷെര്യർകരു നടപലലവാത ല്പരനീക്ഷ നതിങ്ങൾകരു 
നനരതിടതിടതിലല; ദഗവവം വതിശസ്വസതൻ; നതിങ്ങൾകരു കഴതിയരുനതതിനരു 
മനീവത ല്പരനീക്ഷ നനരതിടരുവവാൻ സമ്മതതികവാവത നതിങ്ങൾകരു 
സഹതിപവാൻ കഴതിനയണതതിനരു ല്പരനീക്ഷനയവാടരുകശ്രൂവട അവൻ 
നല്പവാകരുവഴതിയരുവം ഉണവാകരുവം.

1 വകവാരതിനര്യർ 16:9 എനതികരു വലതിയതരുവം സഫെലവരുമവാനയവാരരു 
വവാതതിൽ തരുറനതിരതികരുനരു; എതതിരവാളതികളട്ടുവം ല്പലർ ഉണരു.

2 വകവാരതിനര്യർ 12:9 അവൻ എനനവാടരു: എനവറ കഹൃല്പ നതിനകരുമതതി; 
എനവറ ശകതി ബലഹനീനതയതിൽ തതികഞരുവരരുനരു എനരു 
ല്പറഞരു. ആകയവാൽ പകതിസതരുവതിനവറ ശകതി എനവറനമൽ 
ആവസതിനകണതതിനരു ഞവാൻ അതതിസനനവാഷെനതവാവട എനവറ 
ബലഹനീനതകളതിൽ പല്പശവംസതികരുവം.

എവഫെസര്യർ 6:11 ല്പതിശവാചെതിനവറ തപനങ്ങനളവാടരു എതതിർതരുനതിലല്പവാൻ 
കഴതിനയണതതിനരു ദഗവതതിനവറ സർവവായരുധവർഗവം 
ധരതിച്ചെട്ടുവകവാൾവതിൻ.

എപബവായർ 1:7,14 “അവൻ കവാറട്ടുകവള തനവറ ഗശ്രൂതനവാരരുവം 
അഗതിജസ്വവാലവയ തനവറ ശരുപശശ്രൂഷെകനവാരരുവം ആകരുനരു” എനരു 
ഗശ്രൂതനവാവരകരുറതിച്ചെട്ടു ല്പറയരുനരു. 14 അവർ ഒവകയരുവം 
രക്ഷപല്പവാല്പതിപവാനരുള്ളവരരുവട ശരുപശശ്രൂവഷെകരു അയകവപടരുന 
നസവകവാതവാകളലലനയവാ?

യവാനകവാബ 4:7 ആകയവാൽ നതിങ്ങൾ ദഗവതതിനരു കനീഴടങ്ങരുവതിൻ; 
ല്പതിശവാചെതിനനവാടരു എതതിർതരുനതിലല്പതിൻ; എനവാൽ അവൻ നതിങ്ങവള 
വതിടട്ടു ഓടതിനപവാകരുവം.

1 ല്പവപതവാസ 5:10 എനവാൽ അലല്പകവാലനതകരു കഷ്ടവം സഹതികരുന 
നതിങ്ങവള പകതിസതരുവതിൽ തനവറ നതിതര്യനതജസതിനവായതി 
വതിളതിച്ചെതിരതികരുന സർവകഹൃല്പവാലരുവവായ ദഗവവം തനന 
യഥവാസ്ഥേവാനവപടരുതതി ഉറപതിച്ചെട്ടു ശകനീകരതികരുവം.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


