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മതത്മായതി 11:28-30 അദദത്മാനതികരുന്നവെരരുര ഭത്മാരര ചരുമകരുന്നവെരരുര 

ആയരുളളത്മാളര, എലലത്മാവെരരുര എനവന അടരുകൽ വെരരുവെതിൻ; ഞത്മാൻ 

നതിങ്ങവള ആശദസതിപതികരുര. 29 ഞത്മാൻ വസസൌമമ്യതയരുര തത്മാഴമയരുര 

ഉളവെൻ ആകയത്മാൽ എനവന നരുകര ഏററ്റുവകത്മാണരു എളന്നത്മാടരു 
പഠതിപതിൻ; എന്നത്മാൽ നതിങ്ങളറ്റുവട ആതത്മാകൾകരു ആശദത്മാസര 

കണതരുര. 30 എനവന നരുകര മമൃദരുവെരുര എനവന ചരുമടരു ലഘരുവെരുര 

ആകരുന്നരു.”
ഉലപതതി  2:7 യളഹത്മാവെയത്മായ ദദവെര നതിലവത വപത്മാടതിവകത്മാണരു 
മനരുഷമ്യവന നതിർമതിചതിടറ്റു അവെനവന മമൂകതിൽ ജജീവെശദത്മാസര ഊതതി,
മനരുഷമ്യൻ ജജീവെനരുള ളദഹതിയത്മായതി തജീർന്നരു.

ഉലപതതി  34:2,3,8 എന്നത്മാവന ഹതിവെമ്യനത്മായ ഹളമത്മാരതിനവന മകനത്മായതി 
ളദശതതിനവന പപഭരുവെത്മായ വശളഖര അവെവള കണതിടറ്റു 
പതിടതിചറ്റുവകത്മാണരുളപത്മായതി അവെളളത്മാടരുകമൂവട ശയതിചറ്റു അവെൾകരു 
ളപത്മാരത്മായകവെരരുതതി. 3 അവെനവന ഉളര യത്മാളകത്മാബതിനവന 
മകളത്മായ ദജീനവയത്മാടരുപറതിളചർന്നരു; അവെൻ ബത്മാലവയ സളനഹതിചറ്റു,
ബത്മാലളയത്മാടരു ഹമൃദമ്യമത്മായതി സരസത്മാരതിചറ്റു. 8 ഹളമത്മാർ അവെളരത്മാടരു 
സരസത്മാരതിചറ്റു: എനവന മകൻ വശളഖമതിനവന ഉളര നതിങ്ങളറ്റുവട 
മകളളത്മാടരു പറതിയതിരതികരുന്നരു; അവെവള അവെന്നരു ഭത്മാരമ്യയത്മായതി 
വകത്മാടരുളകണര.

സരഖമ്യത്മാപരുസതകര 21:4 പതിവന്ന അവെർ എളദത്മാരളദശവത 
ചരുറതിളപത്മാകരുവെത്മാൻ ളഹത്മാർപർവ്വതതതിങ്കൽനതിന്നരു 
വചങ്കടൽവെഴതിയത്മായതി യത്മാപതപരുനവപടറ്റു; വെഴതിനതിമതിതര ജനതതിനവന
മനസറ്റു കജീണതിചറ്റു.

ആവെർതനര 4:29 എങ്കതിലരുര അവെതിവട വവെചറ്റു നതിനവന ദദവെമത്മായ 
യളഹത്മാവെവയ നജീ തതിരകയരുര പമൂർണ്ണഹമൃദയളതത്മാടരുര 
പമൂർണ്ണമനളസത്മാടരുരകമൂവട അളനദഷതികയരുര വചയതത്മാൽ അവെവന 
കവണതരുര.

 നമ്യത്മായത്മാധതിപനത്മാർ 16:16 ഇങ്ങവന അവെൾ അവെവന ദതിവെസരപപതതി 
വെത്മാകരുകളത്മാൽ ബരുദതിമരുടതിചറ്റു അസഹമ്യവപടരുതതി; അവെൻ 

മരതിപത്മാന്തകവെണ്ണര വെമ്യസനപരവെശനത്മായതി തജീർന്നതിടറ്റു തനവന ഉളര 

മരുഴരുവെനരുര അവെവള അനതിയതിചറ്റു.



ശമമൂളവെൽ 18:1 അവെൻ വശസൌലതിളനത്മാടരു സരസത്മാരതിചറ്റു തജീർന്നളപത്മാൾ 
ളയത്മാനത്മാഥത്മാനവന മനസറ്റു ദത്മാവെജീദതിനവന മനളസത്മാടരു പറതിളചർന്നരു; 
ളയത്മാനത്മാഥത്മാൻ അവെവന സദന്തപപത്മാണവനളപത്മാവല സളനഹതിചറ്റു.

1 രത്മാജത്മാകനത്മാർ 1:29 എന്നത്മാവന രത്മാജത്മാവെരു: എനവന ജജീവെവന 
സകലകഷ്ടതതിൽനതിന്നരുര വെജീവണരുതതിരതികരുന്ന യളഹത്മാവെയത്മാണ,

2 രത്മാജത്മാകനത്മാർ 4:27 അവെൾ പർവ്വതതതിൽ ദദവെപരുരരുഷനവന 
അടരുകൽ എതതിയളപത്മാൾ അവെനവന കത്മാൽ പതിടതിചറ്റു; ളഗേഹസതി 
അവെവള മത്മാററ്റുവെത്മാൻ അടരുതരുവചന്നത്മാവന ദദവെപരുരരുഷൻ: 
അവെവള വെതിടരുക; അവെൾകരു വെലതിയ മളനത്മാവെമ്യസനര ഉണരു; 
യളഹത്മാവെ അതരു എവന്ന അനതിയതികത്മാവത മവനചതിരതികരുന്നരു എന്നരു
പനഞരു.

ഇളയത്മാബ് 7:11 ആകയത്മാൽ ഞത്മാൻ എനവന വെത്മായവടകയതിലല; എനവന
മനനഃപജീഡയതിൽ ഞത്മാൻ സരസത്മാരതികരുര; എനവന 
മളനത്മാവെമ്യസനതതിൽ ഞത്മാൻ സങ്കടര പനയരുര.

ഇളയത്മാബ് 14:22 തവന്നപറതി മത്മാപതര അവെനവന ളദഹര 
ളവെദനവപടരുന്നരു; തവന്നകരുനതിചളപത അവെനവന ഉളര 
ദരുനഃഖതികരുന്നരു.

ഇളയത്മാബ് 19:2 നതിങ്ങൾ എപതളതത്മാളര എനവന മനസറ്റു 
വെമ്യസനതിപതികയരുര വമത്മാഴതികളത്മാൽ എവന്ന തകർകരുകയരുര 
വചയറ്റുര?

ഇളയത്മാബ് 27:2 എനവന നമ്യത്മായര നജീകതികളഞ ദദവെതത്മാണ, 
എനതികരു മളനത്മാവെമ്യസനര വെരരുതതിയ സർവ്വശക്തനത്മാണ--

ഇളയത്മാബ് 30:25  കഷ്ടകത്മാലര വെന്നവെന്നരു ളവെണതി ഞത്മാൻ 
കരഞതിടതിലലളയത്മാ? എളതിയവെന്നരു ളവെണതി എനവന മനസറ്റു 
വെമ്യസനതിചതിടതിലലളയത്മാ?

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 6:3,4 എനവന പപത്മാണനരുര അതമ്യന്തര 
പഭമതിചതിരതികരുന്നരു; നജീളയത്മാ, യളഹത്മാളവെ, എപതളതത്മാളര? 4 
യളഹത്മാളവെ, തതിരതിഞരു എനവന പപത്മാണവന വെതിടരുവെതിളകണളമ. 
നതിനവന കത്മാരരുണമ്യര നതിമതിതര എവന്ന രകതിളകണളമ.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 7:1,2  എനവന ദദവെമത്മായ യളഹത്മാളവെ,  നതിവന്ന
ഞത്മാൻ ശരണര പപത്മാപതികരുന്നരു;  എവന്ന ളവെടയത്മാടരുന്ന
എലലത്മാവെരരുവടയരുര കയതിൽ നതിന്നരു എവന്ന രകതിചറ്റു
വെതിടരുവെതിളകണളമ. 2  അവെൻ സതിരഹര എന്നളപത്മാവല എവന്ന
കജീനതികളയരരുളത;  വെതിടരുവെതിപത്മാൻ ആരരുമതിലലത്മാതതിരതികരുളമത്മാൾ
എവന്ന ചജീന്തതികളയരരുളത.



സങ്കജീർതനങ്ങൾ 17:13 യളഹത്മാളവെ, എഴരുളന്നററ്റു അവെളനത്മാവടതതിർതരു
അവെവന തളതിയതിളടണളമ. യളഹത്മാളവെ, എനവന പപത്മാണവന 
നതിനവന വെത്മാൾവകത്മാണരു ദരുഷ്ടനവന കയതിൽനതിന്നരുര

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 23:3  എനവന പപത്മാണവന അവെൻ തണരുപതികരുന്നരു;
തതിരരുനത്മാമരനതിമതിതര എവന്ന നജീതതിപത്മാതകളതിൽ നടതരുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 25:20 എനവന പപത്മാണവന കത്മാതരു എവന്ന 
വെതിടരുവെതിളകണളമ; നതിവന്ന ശരണമത്മാകതിയതിരതികയത്മാൽ ഞത്മാൻ 
ലജതിചറ്റുളപത്മാകരരുളത.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 33:19  അവെരരുവട പപത്മാണവന മരണതതിൽനതിന്നരു 
വെതിടരുവെതിപത്മാനരുര കത്മാമതതിൽ അവെവര ജജീവെളനത്മാവട രകതിപത്മാനരുര 
തളന്ന.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 34:22 യളഹത്മാവെ തനവന ദത്മാസനത്മാരരുവട പപത്മാണവന 
വെജീണരുവകത്മാളറ്റുന്നരു; അവെവന ശരണമത്മാകരുന്നവെരത്മാരരുര ശതിക 
അനരുഭവെതികയതിലല.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 35:12,13 അവെർ എനതികരു നവനകരു പകരര 
തതിനവചയതരു എനവന പപത്മാണന്നരു അനത്മാഥതദര വെരരുതരുന്നരു. 13 
ഞത്മാളനത്മാ, അവെർ ദജീനമത്മായകതിടന്നളപത്മാൾ രടറ്റുടരുതരു; 
ഉപവെത്മാസരവകത്മാണരു ഞത്മാൻ ആതതപനര വചയതരു; എനവന 
പപത്മാർത്ഥന എനവന മത്മാർവ്വതിടതതിളലകരു മടങ്ങതിവെന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 41:4  യളഹത്മാളവെ, എളന്നത്മാടരു കമൃപ ളതത്മാന്നതി എവന്ന
വസസൌഖമ്യമത്മാളകണളമ;  നതിളന്നത്മാടളലലത്മാ ഞത്മാൻ പത്മാപര വചയതതരു
എന്നരു ഞത്മാൻ പനഞരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 42:5,11  എനവന ആതത്മാളവെ,  നജീ വെതിഷത്മാദതിചറ്റു
ഉളതിൽ ഞരങ്ങരുന്നവതന്തരു?  ദദവെതതിൽ പപതമ്യത്മാശ വവെകരുക;
അവെൻ എനവന മരുഖപപകത്മാശകരകയരുര എനവന
ദദവെവെരുമത്മാകരുന്നരു എന്നതിങ്ങവന ഞത്മാൻ ഇനതിയരുര അവെവന
സതരുതതികരുര. 11  എനവന ആതത്മാളവെ,  നജീ വെതിഷത്മാദതിചറ്റു ഉളതിൽ
ഞരങ്ങരുന്നതരു എന്തരു?  ദദവെതതിൽ പപതമ്യത്മാശവവെകരുക;  അവെൻ
എനവന മരുഖപപകത്മാശകരകയരുര എനവന ദദവെവെരുമത്മാകരുന്നരു
എന്നതിങ്ങവന ഞത്മാൻ ഇനതിയരുര അവെവന സതരുതതികരുര.
(സങ്കജീർതനങ്ങൾ  42:6,11; 43:5)

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 56:13 ഞത്മാൻ ദദവെതതിനവന മരുമത്മാവക ജജീവെനവന 
പപകത്മാശതതിൽ നടളകണതതിന്നരു നജീ എനവന പപത്മാണവന 
മരണതതിൽനതിന്നരുര എനവന കത്മാലരുകവള ഇടർചയതിൽനതിന്നരുര 
വെതിടരുവെതിചറ്റുവെളലലത്മാ.



സങ്കജീർതനങ്ങൾ 69:10 ഞത്മാൻ കരഞരു ഉപവെത്മാസതത്മാൽ 
ആതതപനര വചയതരു. അതരുര എനതികരു നതിന്ദയത്മായതജീർന്നരു;

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 69:18 എനവന പപത്മാണളനത്മാടരു അടരുതരുവെന്നരു 
അതതിവന വെജീണരുവകത്മാളളണളമ; എനവന ശപതരുകൾനതിമതിതര 
എവന്ന വെജീവണടരുളകണളമ.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 86:13 എളന്നത്മാടരുള നതിനവന ദയ വെലതിയതളലലത്മാ; നജീ
എനവന പപത്മാണവന അധമപത്മാതത്മാളതതിൽ നതിന്നരു രകതിചതിരതികരുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 97:10 യളഹത്മാവെവയ സളനഹതികരുന്നവെളര, 
ളദത്മാഷവത വവെനരുപതിൻ; അവെൻ തനവന ഭക്തനത്മാരരുവട 
പപത്മാണങ്ങവള കത്മാകരുന്നരു; ദരുഷ്ടനത്മാരരുവട കയതിൽനതിന്നരു അവെവര 
വെതിടരുവെതികരുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 107:9 അവെൻ ആർതതിയരുളവെന്നരു 
തമൃപതതിവെരരുതരുകയരുര വെതിശപറ്റുളവെവന നനവകത്മാണരു 
നതിവനകരുകയരുര വചയറ്റുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 116:4 അളയത്മാ, യളഹത്മാളവെ, എനവന പപത്മാണവന 
രകതിളകണളമ എന്നരു ഞത്മാൻ യളഹത്മാവെയരുവട നത്മാമര 
വെതിളതിചളപകതിചറ്റു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 116:8 നജീ എനവന പപത്മാണവന മരണതതിൽനതിന്നരുര 
എനവന കണ്ണതിവന കണ്ണറ്റുനജീരതിൽനതിന്നരുര എനവന കത്മാലതിവന 
വെജീഴചയതിൽനതിന്നരുര രകതിചതിരതികരുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 119:28 എനവന പപത്മാണൻ വെതിഷത്മാദരവകത്മാണരു 
ഉരരുകരുന്നരു; നതിനവന വെചനപപകത്മാരര എവന്ന നതിവെതിർളതണളമ.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 120:2 യളഹത്മാളവെ, വെമ്യത്മാജമരുള അധരങ്ങവളയരുര 
വെഞ്ചനയരുള നത്മാവെതിവനയരുര തടരുതരു എനവന പപത്മാണവന 
രകതിളകണളമ.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 121:7 യളഹത്മാവെ ഒരരു ളദത്മാഷവെരുര തടത്മാതവെണ്ണര 
നതിവന്ന പരതിപത്മാലതികരുര. അവെൻ നതിനവന പപത്മാണവന 
പരതിപത്മാലതികരുര.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 124:7 ളവെടകത്മാരരുവട കണതിയതിൽനതിന്നരു 
പകതിവയന്നളപത്മാവല നമരുവട പപത്മാണൻ വെഴരുതതിളപത്മാന്നതിരതികരുന്നരു; 
കണതി വപത്മാടതി നത്മാര വെഴരുതതിളപത്മാന്നതിരതികരുന്നരു.

സങ്കജീർതനങ്ങൾ 138:3  ഞത്മാൻ വെതിളതിചളപകതിച നത്മാളതിൽ നജീ
എനതികരുതരര അരരുളതി; എനവന ഉളതിൽ ബലര നലകതി എവന്ന
ദധരമ്യവപടരുതതിയതിരതികരുന്നരു.

സദമൃശമ്യവെത്മാകമ്യങ്ങൾ 6:32 സപതജീളയത്മാടരു വെമ്യഭതിചത്മാരര വചയറ്റുന്നവെളനത്മാ, 



ബരുദതിഹജീനൻ; അങ്ങവന വചയറ്റുന്നവെൻ സദന്തപപത്മാണവന 
നശതിപതികരുന്നരു.

സദമൃശമ്യവെത്മാകമ്യങ്ങൾ  22:25 നജീ അവെനവന വെഴതികവള പഠതിപത്മാനരുര 
നതിനവന പപത്മാണൻ കണതിയതിൽ അകവപടരുവെത്മാനരുര സരഗേതതി 
വെരരരുതരു.

യതിളരമമ്യത്മാവെരു  20:13 യളഹത്മാവവെകരു പത്മാടറ്റുപത്മാടരുവെതിൻ! യളഹത്മാവെവയ 
സതരുതതിപതിൻ! അവെൻ ദരതിപദനവന പപത്മാണവന ദരുഷ്ടനത്മാരരുവട 
കയതിൽനതിന്നരു വെതിടരുവെതിചതിരതികരുന്നരു.

യതിളരമമ്യത്മാവെരു  31:25 ദത്മാഹതിചതിരതികരുന്നവെവന ഞത്മാൻ തണരുപതികരുര; 
വെതിശന്നരു കജീണതിചതിരതികരുന്ന ഏവെന്നരുര ഞത്മാൻ തമൃപതതി 
വെരരുതരുര.

ളയളഹസളകൽ  13:20,21 അതരുവകത്മാണരു യളഹത്മാവെയത്മായ കർതത്മാവെരു 
ഇപപകത്മാരര അരരുളതിവചയറ്റുന്നരു: ളദഹതികവള പനവെ 
ജത്മാതതികവളളപത്മാവല ളവെടയത്മാടരുന്ന നതിങ്ങളറ്റുവട രകകൾകരു ഞത്മാൻ 
വെതിളരത്മാധമത്മായതിരതികരുന്നരു; ഞത്മാൻ അവെവയ നതിങ്ങളറ്റുവട 
ഭരുജങ്ങളതിൽനതിന്നരു പനതിചറ്റുകജീനതി, ളദഹതികളള, നതിങ്ങൾ 
പനവെജത്മാതതികവളളപത്മാവല ളവെടയത്മാടരുന്ന ളദഹതികവള തളന്ന 
വെതിടരുവെതികരുര 21 നതിങ്ങളറ്റുവട മമൂടരുപടങ്ങവളയരുര ഞത്മാൻ 
പനതിചറ്റുകജീനതി എനവന ജനവത നതിങ്ങളറ്റുവട കയതിൽനതിന്നരു 
വെതിടരുവെതികരുര; അവെർ ഇനതി നതിങ്ങളറ്റുവട ദകകൽ 
ളവെടയത്മായതിരതികയതിലല; ഞത്മാൻ യളഹത്മാവെ എന്നരു നതിങ്ങൾ 
അനതിയരുര.

മതത്മായതി 10:28 ളദഹതിവയ വകത്മാലലറ്റുവെത്മാൻ കഴതിയത്മാവത ളദഹവത 
വകത്മാലലറ്റുന്നവെവര ഭയവപളടണത്മാ; ളദഹതിവയയരുര ളദഹവതയരുര 
നരകതതിൽ നശതിപതിപത്മാൻ കഴതിയരുന്നവെവന തളന്ന ഭയവപടരുവെതിൻ.

മതത്മായതി 16:26 ഒരരു മനരുഷമ്യൻ സർവ്വളലത്മാകവെരുര ളനടജീടറ്റുര തനവന 
ജജീവെവന നഷ്ടവപടരുതതിയത്മാൽ അവെന്നരു എന്തരു പപളയത്മാജനര? അലല,
തനവന ജജീവെവന വെജീണരുവകത്മാൾവെത്മാൻ മനരുഷമ്യൻ എന്തരു മനരുവെതില 
വകത്മാടരുകരുര? (മർവകത്മാസ 8:36,37)

മതത്മായതി 22:37 ളയശരു അവെളനത്മാടരു: “നതിനവന ദദവെമത്മായ 
കർതത്മാവെതിവന നജീ പമൂർണ്ണഹമൃദയളതത്മാടരുര പമൂർണ്ണത്മാതത്മാളവെത്മാടരുര 
പമൂർണ്ണമനളസത്മാടരുര കമൂവട സളനഹതിളകണര.

മതത്മായതി 26:38 “എനവന ഉളര മരണളവെദനളപത്മാവല 
അതതിദരുനഃഖതിതമത്മായതിരതികരുന്നരു; ഇവെതിവട തത്മാമസതിചറ്റു എളന്നത്മാടരുകമൂവട
ഉണർന്നതിരതിപതിൻ” എന്നരു അവെളരത്മാടരു പനഞരു. (മർവകത്മാസ 14:34)



മർവകത്മാസ 12:30 നതിനവന ദദവെമത്മായ കർതത്മാവെതിവന നജീ 
പമൂർണ്ണഹമൃദയളതത്മാടരുര പമൂർണ്ണത്മാതത്മാളവെത്മാടരുര പമൂർണ്ണമനളസത്മാടരുര 
പമൂർണ്ണശക്തതിളയത്മാടരുര കമൂവട സളനഹതിളകണര, എന്നരു ആകരുന്നരു.

ലമൂളകത്മാസ 12:20 മമൂഢത്മാ, ഈ രത്മാപതതിയതിൽ നതിനവന പപത്മാണവന 
നതിളന്നത്മാടരു ളചത്മാദതികരുര. പതിവന്ന നജീ ഒരരുകതിവവെചതരു ആർകത്മാകരുര
എന്നരു പനഞരു.

ലമൂളകത്മാസ 21:19 നതിങ്ങൾ കമവകത്മാണരു നതിങ്ങളറ്റുവട പപത്മാണവന 
ളനടരുര.

ളയത്മാഹന്നത്മാൻ 12:27 ഇളപത്മാൾ എനവന ഉളര കലങ്ങതിയതിരതികരുന്നരു; 
ഞത്മാൻ എന്തരു പനളയണരു? പതിതത്മാളവെ, ഈ നത്മാഴതികയതിൽനതിന്നരു 
എവന്ന രകതിളകണളമ; എങ്കതിലരുര ഇതരു നതിമതിതര ഞത്മാൻ ഈ 
നത്മാഴതികയതിളലകരു വെന്നതിരതികരുന്നരു.

പപവെമൃതതികൾ 14:22 വെതിശദത്മാസതതിൽ നതില നതിൽളകണര എന്നരുര 
നത്മാര അളനകര കഷ്ടങ്ങളതിൽകമൂടതി ദദവെരത്മാജമ്യതതിൽ 
കടളകണതത്മാകരുന്നരു എന്നരുര പപളബത്മാധതിപതിചറ്റു ശതിഷമ്യനത്മാരരുവട 
മനസറ്റു ഉനപതിചറ്റു ളപത്മാന്നരു.

പപവെമൃതതികൾ 15:24 ഞങ്ങൾ കലപന വകത്മാടരുകത്മാവത ചതിലർ 
ഞങ്ങളറ്റുവട ഇടയതിൽനതിന്നരു പരുനവപടറ്റു നതിങ്ങവള വെത്മാകരുകളത്മാൽ 
പഭമതിപതിചറ്റു നതിങ്ങളറ്റുവട ഹമൃദയങ്ങവള കലകതികളഞരു എന്നരു 
ളകൾകവകത്മാണരു

1 വകത്മാരതിന്തമ്യർ 15:45 ഒന്നത്മാര മനരുഷമ്യനത്മായ ആദത്മാര ജജീവെനരുള 
ളദഹതിയത്മായതിതജീർന്നരു എന്നരു എഴരുതതിയരുമതിരതികരുന്നരുവെളലലത്മാ, 
ഒടരുകവത ആദത്മാര ജജീവെതിപതികരുന്ന ആതത്മാവെത്മായതി.

1 വതസവലത്മാനജീകമ്യർ 5:23 സമത്മാധത്മാനതതിനവന ദദവെര തളന്ന നതിങ്ങവള 
മരുഴരുവെനരുര ശരുദജീകരതികരുമത്മാനത്മാകവട; നതിങ്ങളറ്റുവട ആതത്മാവെരുര 
പപത്മാണനരുര ളദഹവെരുര അളശഷര നമരുവട കർതത്മാവെത്മായ 
ളയശരുപകതിസതരുവെതിനവന പപതമ്യകതയതിൽ അനതിന്ദമ്യമത്മായതി 
വവെളതിവപടരുരവെണ്ണര കത്മാകവപടരുമത്മാനത്മാകവട.

എപബത്മായർ 6:19 ആ പപതമ്യത്മാശ നമരുകരു ആതത്മാവെതിനവന ഒരരു നങ്കമൂരര
തളന്ന; അതരു നതിശ്ചയവെരുര സതിരവെരുര തതിരശജീവലകകളതകരു 
കടകരുന്നതരുമത്മാകരുന്നരു.

എപബത്മായർ 10:39 നത്മാളമത്മാ നത്മാശതതിളലകരു പതിനത്മാനരുന്നവെരരുവട 
കമൂടതതിലലല, വെതിശദസതിചറ്റു ജജീവെരക പപത്മാപതികരുന്നവെരരുവട 
കമൂടതതിലളപത ആകരുന്നരു.

യത്മാളകത്മാബ് 1:21 ആകയത്മാൽ എലലത്മാ അഴരുകരുര ദരുഷ്ടതയരുവട 



ആധതികമ്യവെരുര വെതിടറ്റു നതിങ്ങളറ്റുവട ആതത്മാകവള രകതിപത്മാൻ 
ശക്തതിയരുളതരുര ഉൾനടതരുമത്മായ വെചനര വസസൌമമ്യതളയത്മാവട 
ദകവകത്മാൾവെതിൻ.

യത്മാളകത്മാബ് 5:20 പത്മാപതിവയ ളനർവ്വഴതികരു ആകരുന്നവെൻ അവെനവന 
പപത്മാണവന മരണതതിൽനതിന്നരു രകതികയരുര പത്മാപങ്ങളറ്റുവട 
ബഹരുതദര മവനകയരുര വചയറ്റുര എന്നരു അവെൻ 
അനതിഞരുവകത്മാളവട.

1 പവപതത്മാസ 1:9 നതിങ്ങളറ്റുവട വെതിശദത്മാസതതിനവന അന്തമത്മായ 
ആതരക പപത്മാപതികയരുര പനഞരുതജീരത്മാതതരുര 
മഹതിമയരുളതരുമത്മായ സളന്തത്മാഷളതത്മാവട ആനന്ദതികയരുര വചയറ്റുന്നരു.

1 പവപതത്മാസ 1:22 എന്നത്മാൽ സതമ്യര അനരുസരതികയത്മാൽ നതിങ്ങളറ്റുവട 
ആതത്മാകവള നതിർവെമ്യത്മാജമത്മായ സളഹത്മാദരപപജീതതികത്മായതി 
നതിർമലജീകരതിചതിരതികവകത്മാണരു ഹമൃദയപമൂർവ്വര അളനമ്യത്മാനമ്യര 
ഉററ്റുസളനഹതിപതിൻ.

1 പവപതത്മാസ 2:11  പപതിയമരുളവെളര, പപവെത്മാസതികളറ്റുര 
പരളദശതികളറ്റുമത്മായ നതിങ്ങവള ആതത്മാവെതിളനത്മാടരു ളപത്മാരത്മാടരുന്ന 
ജഡളമത്മാഹങ്ങവള വെതിടകന്നരു ജത്മാതതികൾ നതിങ്ങവള 
ദരുഷ്പപവെമൃതതികത്മാർ എന്നരു ദരുഷതികരുളന്തത്മാനരുര

1 പവപതത്മാസ 4:19 അതരുവകത്മാണരു ദദളവെഷ്ടപപകത്മാരര കഷ്ടര 
സഹതികരുന്നവെർ നന വചയതരുവകത്മാണരു തങ്ങളറ്റുവട പപത്മാണവന 
വെതിശദസതനത്മായ പസഷ്ടത്മാവെതിങ്കൽ ഭരളമലപതികവട.

2 പവപതത്മാസ 2:7,8 ദമൃഷ്ടത്മാന്തമത്മാകതിവവെകയരുര അധർമതികളറ്റുവട 
ഇടയതിൽ വെസതിചതിരതികരുളമത്മാൾ നത്മാൾളതത്മാനരുര അധർമപപവെമൃതതി 
കണരുര ളകടറ്റുര 8 തനവന നജീതതിയരുള മനസതിൽ വനത്മാന്തരു 
അവെരരുവട ദരുഷ്കത്മാമപപവെമൃതതിയത്മാൽ വെലഞരുളപത്മായ 
നജീതതിമത്മാനത്മായ ളലത്മാതതിവന വെതിടരുവെതികയരുര വചയതരു.

3 ളയത്മാഹന്നത്മാൻ 1:2 പപതിയളന, നതിനവന ആതത്മാവെരു 
ശരുഭമത്മായതിരതികരുന്നതരുളപത്മാവല നജീ സകലതതിലരുര ശരുഭമത്മായരുര 
സരുഖമത്മായരുര ഇരതിളകണര എന്നരു ഞത്മാൻ പപത്മാർത്ഥതികരുന്നരു.
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