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மத்வதயு 11:28-30 வேருத்தப்பட்டுப் பமரஞ்சுமக்கிறவேர்கவளே நீங்கள் 
எல்லமரும என்னிடத்தில் வேமருங்கள்; நமன் உங்களுக்கு 
இளளேப்பமருதல் தருவவேன். 29 நமன் சமந்தமும 
மனத்தமழ்ளமயுமமயிருக்கிவறன்; என் நுகத்ளத உங்கள்வமல் 
ஏற்றுக்ககமண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்ககமள்ளுங்கள். அப்கபமழுத, 
உங்கள் ஆத்தமமக்களுக்கு இளளேப்பமறுதல் கிளடக்கும. 30 என் 
நுகம கமதவேமயும என் சுளம இலகுவேமயும இருக்கிறத என்றமர்.

ஆதியமகமம 2:7 வதவேனமகிய கர்த்தர் மனுஷளனப் பூமியின் 
மண்ணினமவல உருவேமக்கி, ஜீவேசுவேமசத்ளத அவேன் நமசியிவல 
ஊதினமர், மனுஷன் ஜீவேமத்தமமவேமனமன்.

ஆதியமகமம 34:2,3,8 அவேளளே ஏவியனமன ஏவமமரின் குமமரனும 
அத்வதசத்தின் பிரபுவுமமகிய சீவகம என்பவேன் கண்டு, அவேளளேக் 
ககமண்டுவபமய, அவேவளேமவட சயனித்த, அவேளளேத் 
தீட்டுப்படுத்தினமன். 3 அவேனுளடய மனம யமக்வகமபின் 
குமமரத்தியமகிய தீனமள்வமல் பற்றுதலமயிருந்தத; அவேன் அந்தப் 
கபண்ளணை வநசித்த, அந்தப் கபண்ணின் மனதக்கு இன்பமமயப் 
வபசினமன். 8 ஏவமமர் அவேர்கவளேமவட வபசி: என் குமமரனமகிய 
சீவகமின் மனத உங்கள் குமமரத்தியின்வமல் பற்றுதலமயிருக்கிறத; 
அவேளளே அவேனுக்கு மளனவியமகக் ககமடுங்கள்.

எண்ணைமகமம 21:4 அவேர்கள் ஏவதமம வதசத்ளதச் 
சுற்றிப்வபமகுமபடிக்கு, ஓர் என்னும மளலளயவிட்டு, சிவேந்த 
சமுத்திரத்தின் வேழியமயப் பிரயமணைமபண்ணினமர்கள்; 
வேழியினிமித்தம ஜனங்கள் மனமடிவேளடந்தமர்கள்.

உபமகமம 4:29 அப்கபமழுத அங்வகயிருந்த உன் வதவேனமகிய 
கர்த்தளரத் வதடுவேமய; உன் முழு இருதயத்வதமடும உன் முழு 
ஆத்தமமவவேமடும அவேளரத் வதடுமவபமத, அவேளரக் 
கண்டளடவேமய.

நியமயமதிபதிகள் 16:16 இப்படி அவேளனத் தினமதினம தன் 
வேமர்த்ளதகளினமவல கநருக்கி அலட்டிக் ககமண்டிருக்கிறதினமல், 
சமகத்தக்கதமய அவேன் ஆத்தமம விசனப்பட்டு,

1 சமமுவவேல் 18:1 அவேன் சவுவலமவட வபசி முடிந்த பின்பு, 
வயமனத்தமனுளடய ஆத்தமம தமவீதின் ஆத்தமமவவேமவட ஒன்றமய 



இளசந்திருந்தத; வயமனத்தமன் அவேளனத் தன் உயிளரப்வபமலச் 
சிவநகித்தமன்.

1 இரமஜமக்கள் 1:29 அவேன் மமடுகளளேயும ககமழுத்த ஜந்தக்களளேயும 
ஆடுகளளேயும திரளேமக அடித்த, ரமஜமவின் குமமரர் அளனவேளரயும 
ஆசமரியனமகிய அபியத்தமளரயும, வயமவேமப் என்னும 
பளடத்தளலவேளனயும அளழைத்தமன்; ஆனமலும உமத 
அடியமனமகிய சமகலமவமமளன அளழைக்கவில்ளல.

2 இரமஜமக்கள் 4:27 பர்வேதத்திலிருக்கிற வதவேனுளடய 
மனுஷனிடத்தில் வேந்த, அவேன் கமளலப் பிடித்தக்ககமண்டமள்; 
அப்கபமழுத வகயமசி அவேளளே விலக்கிவிட வேந்தமன்; வதவேனுளடய 
மனுஷன்: அவேளளேத் தடுக்கமவத; அவேள் ஆத்தமம 
தக்கமமயிருக்கிறத; கர்த்தர் அளத எனக்கு அறிவியமமல் மளறத்த 
ளவேத்தமர் என்றமன்.

வயமபு 7:11 என் பிரமணைன் கமற்ளறப்வபமலிருக்கிறகதன்றும, என் 
கண்கள் நன்ளமளயக் கமணைப்வபமகிறதில்ளலகயன்றும 
நிளனத்தருளும.

வயமபு 14:22 அவேன் மமமசம அவேனிலிருக்குமளேவும அதற்கு 
வநமவிருக்கும; அவேன் ஆத்தமம அவேனுக்குள்ளிருக்குமட்டும 
அதற்குத் தக்கமுண்டு என்றமன்.

வயமபு 19:2 நீங்கள் எந்தமட்டும என் ஆத்தமமளவே வேருத்தப்படுத்தி, 
வேமர்த்ளதகளினமல் என்ளன கநமறுக்குவீர்கள்?

வயமபு 27:2 என் சுவேமசம என்னிலும, வதவேன் தந்த ஆவி என் 
நமசியிலும இருக்குமட்டும,

வயமபு 30:25 தன்னமளளேக் கண்டவேனுக்கமக நமன் அழைமதிருந்ததம, 
எளியவேனுக்கமக என் ஆத்தமம வியமகுலப்படமதிருந்ததம 
உண்டமனமல், அவேர் என் மனுவுக்கு இடங்ககமடமமல், எனக்கு 
விவரமதமமயத் தமத ளகளய நீட்டுவேமரமக.

சங்கீதம 6:3,4 என் ஆத்தமம மிகவும வியமகுலப்படுகிறத; கர்த்தமவவே, 
எதவேளரக்கும இரங்கமதிருப்பீர். 4 திருமபும கர்த்தமவவே, என் 
ஆத்தமமளவே விடுவியும; உமமுளடய கிருளபயினிமித்தம என்ளன 
இரட்சியும.

சங்கீதம 7:1,2  என் வதவேனமகிய கர்த்தமவவே,  உமளம
நமபியிருக்கிவறன்;  என்ளனத் தன்பப்படுத்தகிறவேர்கள்
எல்லமருக்கும என்ளன விலக்கி இரட்சியும. 2 சத்தரு சிங்கமவபமல்
என் ஆத்தமமளவேப் பிடித்தக்ககமண்டுவபமய,  விடுவிக்கிறவேன்



இல்லமளமயமல். அளதப் பீறமதபடிக்கு என்ளனத் தப்புவியும.
சங்கீதம 17:13 கர்த்தமவவே, நீர் எழுந்திருந்த, அவேனுக்கு எதிரிட்டு, 

அவேளன மடங்கடியும; கர்த்தமவவே, என் ஆத்தமமளவேத் 
தன்மமர்க்கனுளடய ளகக்கு உமமுளடய பட்டயத்தினமல் 
தப்புவியும.

சங்கீதம 23:3  அவேர் என் ஆத்தமமளவேத் வதற்றி,  தமமுளடய
நமமத்தினிமித்தம என்ளன நீதியின் பமளதகளில் நடத்தகிறமர்.

சங்கீதம 25:20 என் ஆத்தமமளவேக் கமப்பமற்றி என்ளன விடுவியும; 
நமன் கவேட்கப்பட்டுப்வபமகமதபடி கசயயும; உமளம 
நமபியிருக்கிவறன்.

சங்கீதம 33:19 பஞ்சத்தில் அவேர்களளே உயிவரமவடகமக்கவும, 
கர்த்தருளடய கண்கள் அவேர்கள்வமல் வநமக்கமமயிருக்கிறத.

சங்கீதம 34:22 கர்த்தர் தமத ஊழியக்கமரரின் ஆத்தமமளவே 
மீட்டுக்ககமள்ளுகிறமர்; அவேளர நமபுகிற ஒருவேன்வமலும 
குற்றஞ்சுமரமத.

சங்கீதம 35:12,13 நமன் கசயத நன்ளமக்குப் பதிலமகத் 
தீளமகசயகிறமர்கள்; என் ஆத்தமம திக்கற்றுப்வபமகப் 
பமர்க்கிறமர்கள். 13 அவேர்கள் வியமதியமயிருந்தவபமத இரட்டு என் 
உடுப்பமயிருந்தத; நமன் உபவேமசத்தமல் என் ஆத்தமமளவே 
உபத்திரப்படுத்திவனன்; என் கஜபமும என் மடியிவல 
திருமபவேந்தத.

சங்கீதம 41:4  கர்த்தமவவே,  என்வமல் இரக்கமமயிரும;  உமக்கு
விவரமதமமயப் பமவேஞ்கசயவதன்,  என் ஆத்தமமளவேக் குணைமமக்கும
என்று நமன் கசமன்வனன்.

சங்கீதம 42:5,11  என் ஆத்தமமவவே நீ ஏன் கலங்குகிறமய?  ஏன்
எனக்குள் தியங்குகிறமய?  வதவேளன வநமக்கிக் கமத்திரு;  அவேர்
சமுகத்த இரட்சிப்பினிமித்தம நமன் இன்னும அவேளரத் ததிப்வபன்.
11  என் ஆத்தமமவவே,  நீ ஏன் கலங்குகிறமய?  ஏன் எனக்குள்
தியங்குகிறமய?  வதவேளன வநமக்கிக் கமத்திரு;  என் முகத்திற்கு
இரட்சிப்பும என் வதவேனுமமயிருக்கிறவேளர நமன் இன்னும
ததிப்வபன். (சங்கீதம 42:6,11; 43:5)

சங்கீதம 56:13 நமன் வதவேனுக்கு முன்பமக ஜீவேனுள்வளேமருளடய 
கவேளிச்சத்திவல நடக்குமபடி, நீர் என் ஆத்தமமளவே மரணைத்தக்கும 
என் கமல்களளே இடறலுக்கும தப்புவியமதிருப்பீவரம?



சங்கீதம 69:10 என் ஆத்தமம வேமடுமபடி உபவேமசித்த அழுவதன்; 
அதவும எனக்கு நிந்ளதயமய முடிந்தத.

சங்கீதம 69:18 நீர் என் ஆத்தமமவினிடத்தில் வேந்த அளத 
விடுதளலபண்ணும; என் சத்தருக்களினிமித்தம என்ளன 
மீட்டுவிடும.

சங்கீதம 86:13 நீர் எனக்குப் பமரமட்டின உமத கிருளப கபரியத; என் 
ஆத்தமமளவேத் தமழ்ந்த பமதமளேத்திற்குத் தப்புவித்தீர்.

சங்கீதம 97:10 கர்த்தரில் அன்புகூருகிறவேர்கவளே, தீளமளய 
கவேறுத்தவிடுங்கள்; அவேர் தமமுளடய பரிசுத்தவேமன்களின் 
ஆத்தமமக்களளேக் கமப்பமற்றி, தன்மமர்க்கரின் ளகக்கு அவேர்களளேத் 
தப்புவிக்கிறமர்.

சங்கீதம 107:9 அவேருளடய கிருளபயினிமித்தமும, மனுபுத்திரருக்கு 
அவேர் கசயகிற அதிசயங்களினிமித்தமும அவேளரத் ததிப்பமர்களேமக.

சங்கீதம 116:4 அப்கபமத நமன் கர்த்தருளடய நமமத்ளதத் 
கதமழுதககமண்டு: கர்த்தமவவே, என் ஆத்தமமளவே விடுவியுகமன்று 
ககஞ்சிவனன்.

சங்கீதம 116:8 என் ஆத்தமமளவே மரணைத்தக்கும, என் கண்ளணைக் 
கண்ணீருக்கும என் கமளல இடறுதலுக்கும தப்புவித்தீர்.

சங்கீதம 119:28 சஞ்சலத்தமல் என் ஆத்தமம களரந்தவபமகிறத; உமத 
வேசனத்தின்படி என்ளன எடுத்த நிறுத்தம.

சங்கீதம 120:2 கர்த்தமவவே, கபமய உதடுகளுக்கும கபடநமவுக்கும என் 
ஆத்தமமளவேத் தப்புவியும.

சங்கீதம 121:7 கர்த்தர் உன்ளன எல்லமத் தீங்குக்கும விலக்கிக் 
கமப்பமர்; அவேர் உன் ஆத்தமமளவேக் கமப்பமற்றுவேமர்.

சங்கீதம 124:7 வவேடருளடய கண்ணிக்குத் தப்பின குருவிளயப்வபமல 
நமமுளடய ஆத்தமம தப்பிற்று, கண்ணி கதறித்தத, நமம 
தப்பிவனமம.

சங்கீதம 138:3  நமன் கூப்பிட்ட நமளிவல எனக்கு மறுஉத்தரவு
அருளினீர்;  என் ஆத்தமமவிவல பலன்தந்த என்ளனத்
ளதரியப்படுத்தினீர்;

நீதிகமமழிகள் 6:32 ஸ்திரீயுடவன விபசமரமபண்ணுகிறவேன் 
மதிககட்டவேன்; அப்படிச் கசயகிறவேன் தன் ஆத்தமமளவேக் 
ககடுத்தப்வபமடுகிறமன்.

நீதிகமமழிகள் 22:25 அப்படிச் கசயதமல், நீ அவேனுளடய வேழிகளளேக் 



கற்றுக்ககமண்டு, உன் ஆத்தமமவுக்குக் கண்ணிளய வேருவிப்பமய.
எவரமியம 20:13 கர்த்தளரப் பமடுங்கள் கர்த்தளரத் ததியுங்கள்; அவேர் 

எளியவேனுளடய ஆத்தமமளவேப் கபமல்லமதவேர்களின் ளகக்குத் 
தப்புவிக்கிறமர்.

எவரமியம 31:25 நமன் விடமயத்த ஆத்தமமளவேச் 
சமபூரணைமளடயப்பண்ணி, கதமயந்த எல்லம ஆத்தமமளவேயும 
நிரப்புவவேன்.

எவசக்கிவயல் 13:20,21 ஆளகயமல் கர்த்தரமகிய ஆண்டவேர் 
கசமல்லுகிறத என்னகவேன்றமல்: இவதம, நீங்கள் ஆத்தமமக்களளேப் 
பறக்கடிக்குமபடி வவேட்ளடயமடுகிற உங்கள் தழுவேளணைகளுக்கு 
விவரமதமமக நமன் வேந்த, அளவேகளளே உங்கள் புயங்களிலிருந்த 
பிடுங்கிக் கிழித்த, நீங்கள் பறக்கடிக்க வவேட்ளடயமடுகிற 
ஆத்தமமக்களளே நமன் விடுதளல பண்ணி, 21 உங்கள் 
தளலயளணைகளளேக் கிழித்த, என் ஜனத்ளத உங்கள் ளககளுக்கு 
நீங்கலமக்கிவிடுவவேன்; அவேர்கள் இனி வவேட்ளடயமடப்படுமபடி 
உங்கள் ளககளில் இரமர்கள்; அப்கபமழுத நமன் கர்த்தர் என்று 
அறிந்தககமள்வீர்கள்.

மத்வதயு 10:28 ஆத்தமமளவேக் ககமல்ல வேல்லவேர்களேமயிரமமல், 
சரீரத்ளத மமத்திரம ககமல்லுகிறவேர்களுக்கு நீங்கள் 
பயப்படவவேண்டமம; ஆத்தமமளவேயும சரீரத்ளதயும நரகத்திவல 
அழிக்க வேல்லவேருக்வக பயப்படுங்கள்

மத்வதயு 16:26 மனுஷன் உலகம முழுவேளதயும 
ஆதமயப்படுத்திக்ககமண்டமலும, தன் ஜீவேளன நஷ்டப்படுத்தினமல் 
அவேனுக்கு லமபம என்ன? மனுஷன் தன் ஜீவேனுக்கு ஈடமக 
என்னத்ளதக் ககமடுப்பமன்? (மமற்கு 8:36,37)

மத்வதயு 22:37 இவயசு அவேளன வநமக்கி: உன் வதவேனமகிய 
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்வதமடும, உன் முழு 
ஆத்தமமவவேமடும உன் முழு மனவதமடும அன்புகூருவேமயமக;

மத்வதயு 26:38 அப்கபமழுத, அவேர்: என் ஆத்தமம 
மரணைத்தக்வகதவேமன தக்கங்ககமண்டிருக்கிறத; நீங்கள் இங்வக 
தங்கி, என்வனமவட கூட விழித்திருங்கள் என்று கசமல்லி; (மமற்கு 
14:34)

மமற்கு 12:30 உன் வதவேனமகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு 
இருதயத்வதமடும, உன் முழு ஆத்தமமவவேமடும, உன் முழு 



மனவதமடும, உன் முழுப் பலத்வதமடும அன்புகூருவேமயமக என்பவத 
பிரதமன கற்பளன.

லுூூக்கம 12:20 வதவேவனம அவேளன வநமக்கி: மதிவகடவன, உன் 
ஆத்தமம உன்னிடத்திலிருந்த இந்த இரமத்திரியிவல எடுத்தக் 
ககமள்ளேப்படும, அப்கபமழுத நீ வசகரித்தளவேகள் யமருளடயதமகும 
என்றமர்.

லுூூக்கம 21:19 உங்கள் கபமறுளமயினமல் உங்கள் ஆத்தமமக்களளேக் 
கமத்தக்ககமள்ளுங்கள்.

வயமவேமன் 12:27 இப்கபமழுத என் ஆத்தமம கலங்குகிறத, நமன் என்ன
கசமல்லுவவேன். பிதமவவே, இந்த வவேளளேயினின்று என்ளன இரட்சியும
என்று கசமல்வவேவனம; ஆகிலும, இதற்கமகவவே இந்த வவேளளேக்குள் 
வேந்வதன்.

அப்வபமஸ்தலருளடய நடபடிகள் 14:22 சீஷருளடய மனளதத் 
திடப்படுத்தி, விசுவேமசத்திவல நிளலத்திருக்குமபடி அவேர்களுக்குப் 
புத்திகசமல்லி, நமம அவநக உபத்திரவேங்களின் வேழியமய 
வதவேனுளடய ரமஜ்யத்தில் பிரவவேசிக்கவவேண்டுகமன்று 
கசமன்னமர்கள்.

அப்வபமஸ்தலருளடய நடபடிகள் 15:24 எங்களேமல் கட்டளளேகபறமத 
சிலர் எங்களிடத்திலிருந்த புறப்பட்டு, நீங்கள் விருத்தவசதனமளடய 
வவேண்டுகமன்றும, நியமயப்பிரமமணைத்ளதக் 
ளகக்ககமள்ளேவவேண்டுகமன்றும கசமல்லி, இப்படிப்பட்ட 
வேமர்த்ளதகளேமல் எங்களளேக் கலக்கி, உங்கள் ஆத்தமமக்களளேப் 
புரட்டினமர்கள் என்று நமங்கள் வகள்விப்பட்டபடியினமவல,

1 ககமரிந்தியர் 15:45 அந்தப்படிவய முந்தின மனுஷனமகிய ஆதமம 
ஜீவேமத்தமமவேமனமன் என்கறழுதியிருக்கிறத, பிந்தின ஆதமம 
உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியமனமர்.

1 கதசவலமனிக்வகயர் 5:23 சமமதமனத்தின் வதவேன் தமவம உங்களளே 
முற்றிலும பரிசுத்தமமக்குவேமரமக, உங்கள் ஆவி ஆத்தமம 
சரீரமமுழுவேதம, நமமுளடய கர்த்தரமகிய இவயசுகிறிஸ்த 
வேருமவபமத குற்றமற்றதமயிருக்குமபடி கமக்கப்படுவேதமக.

எபிகரயர் 6:19 அந்த நமபிக்ளக நமக்கு நிளலயும உறுதியும 
திளரக்குள்ளேமகப் வபமகிறதமமன ஆத்தம நங்கூரமமயிருக்கிறத.

எபிகரயர் 10:39 நமவமம ககட்டுப்வபமகப் 
பின்வேமங்குகிறவேர்களேமயிரமமல், ஆத்தமம ஈவடற 

விசுவேமசிக்கிறவேர்களேமயிருக்ՠοவறமம.



யமக்வகமபு 1:21 ஆளகயமல், நீங்கள் எல்லமவித அழுக்ளகயும ககமடிய 
தர்க்குணைத்ளதயும ஒழித்தவிட்டு, உங்கள் உள்ளேத்தில் 
நமட்டப்பட்டதமயும உங்கள் ஆத்தமமக்களளே இரட்சிக்க 
வேல்லளமயுள்ளேதமயுமிருக்கிற வேசனத்ளதச் சமந்தமமய 
ஏற்றுக்ககமள்ளுங்கள்.

யமக்வகமபு 5:20 தப்பிப்வபமன மமர்க்கத்தினின்று பமவிளயத் 
திருப்புகிறவேன் ஒரு ஆத்தமமளவே மரணைத்தினின்று இரட்சித்த, 
திரளேமன பமவேங்களளே மூடுவேமகனன்று அறியக்கடவேன்.

1 வபதரு 1:9 உங்கள் விசுவேமசத்தின் பலனமகிய ஆத்தமரட்சிப்ளப 
அளடகிறீர்கள்.

1 வபதரு 1:22 ஆளகயமல் நீங்கள் மமயமற்ற சவகமதர 
சிவநகமுள்ளேவேர்களேமகுமபடி, ஆவியினமவல சத்தியத்திற்குக் 
கீழ்ப்படிந்த, உங்கள் ஆத்தமமக்களளேச் 
சுத்தமமக்கிக்ககமண்டவேர்களேமயிருக்கிறபடியமல், சுத்த 
இருதயத்வதமவட ஒருவேரிகலமருவேர் ஊக்கமமய அன்புகூருங்கள்;

1 வபதரு 2:11 பிரியமமனவேர்கவளே, அந்நியர்களும 
பரவதசிகளுமமயிருக்கிற நீங்கள் ஆத்தமமவுக்கு விவரமதமமயப் 
வபமர்கசயகிற மமமச இச்ளசகளளே விட்டு விலகி,

1 வபதரு 4:19 ஆளகயமல் வதவேனுளடய சித்தத்தின்படி 
பமடநுபவிக்கிறவேர்கள் நன்ளமகசயகிறவேர்களேமயத் தங்கள் 
ஆத்தமமக்களளே உண்ளமயுள்ளே சிருஷ்டிகர்த்தமவேமகிய அவேருக்கு 
ஒப்புக்ககமடுக்கக்கடவேர்கள்.

2 வபதரு 2:7,8 நமள்வதமறும அவேர்களுளடய அக்கிரமக்கிரிளயகளளேக்
கண்டு வகட்டு நீதியுள்ளே தன்னுளடய இருதயத்தில் வேமதிக்கப்பட்ட 
நீதிமமனமகிய வலமத்ளத அவேர் இரட்சித்திருக்க; 8 கர்த்தர் 
வதவேபக்தியுள்ளேவேர்களளேச் வசமதளனயினின்று இரட்சிக்கவும, 
அக்கிரமக்கமரளர ஆக்கிளனக்குள்ளேமனவேர்களேமக நியமயத்தீர்ப்பு 
நமளுக்கு ளவேக்கவும அறிந்திருக்கிறமர்.

3 வயமவேமன் 1:2 பிரியமமனவேவன, உன் ஆத்தமம வேமழ்கிறதவபமல நீ 
எல்லமவேற்றிலும வேமழ்ந்த சுகமமயிருக்குமபடி வவேண்டுகிவறன்.
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