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யமாத்திரமாகமம 15:26 நீ உன் வதவேனமாகிய கர்த்தரின் சத்தத்ததக் 
கவேனமமாய்க் வகட்ட, அவேர் பமார்தவேக்குச் சசமதமயமானதவேகதளைச் 
சசய்த, அவேர் கட்டதளைகளுக்குச் சசவிசகமாடத்த, அவேருதடய 
நியமங்கள் யமாதவேயும தகக்சகமாண்டமால, நமான் எகிப்தியருக்கு 
வேரப்பண்ணின வியமாதிகளில ஒன்தறையும உனக்கு வேரப்பண்வணன்; 
நமாவன உன் பரிகமாரியமாகிய கர்த்தர் என்றைமார்.

உபமாகமம 7:15 கர்த்தர் சகல வநமாய்கதளையும உன்தனவிட்ட விலக்குவேமார்;
உனக்குத் சதரிந்திருக்கிறை எகிப்தியரின் சகமாடிய வரமாகங்களில ஒன்றும 
உன்வமல வேரப்பண்ணமாமல, உன்தனப் பதகக்கிறை யமாவேர்வமலும 
அதவேகதளை வேரப்பண்ணுவேமார்.

சங்கீதம 107:20 அவேர் தமத வேசனத்தத அனுப்பி அவேர்கதளைக் 
குணமமாக்கி அவேர்கதளை அழிவுக்குத் தப்புவிக்கிறைமார்.

சங்கீதம 146:8 குருடரின் கண்கதளைக் கர்த்தர் திறைக்கிறைமார்; 
மடங்கடிக்கப்பட்டவேர்கதளைக் கர்த்தர் தூக்கிவிடகிறைமார்; நீதிமமான்கதளைக்
கர்த்தர் சிவநகிக்கிறைமார்.

ஏசமாயமா 35:5 அப்சபமாழுத குருடரின் கண்கள் திறைக்கப்பட்ட, சசவிடரின் 
சசவிகள் திறைவுண்டவபமாம.

ஏசமாயமா 53:5 நமமுதடய மீறுதலகளினிமித்தம அவேர் கமாயப்பட்ட, 
நமமுதடய அக்கிரமங்களினிமித்தம அவேர் சநமாறுக்கப்பட்டமார்; 
நமக்குச் சமமாதமானத்தத உண்டபண்ணும ஆக்கிதன அவேர்வமல வேந்தத;
அவேருதடய தழுமபுகளைமால குணமமாகிவறைமாம.

ஏசமாயமா 58:8 அப்சபமாழுத விடியற்கமால சவேளுப்தபப்வபமால உன் 
சவேளிச்சம எழுமபி உன் சுகவேமாழ்வு சீக்கிரத்தில தளிர்த்த உன் நீதி 
உனக்கு முன்னமாவல சசலலும; கர்த்தருதடய மகிதம உன்தனப் 
பின்னமாவல கமாக்கும.

எவரமியமா 30:17 அவேர்கள்: உன்தன விசமாரிப்பமாரற்றை சீவயமான் என்று 
சசமாலல, உனக்குத் தள்ளுண்டவேள் என்று வபரிட்டபடியமால, நமான் 
உனக்கு ஆவரமாக்கியம வேரப்பண்ணி, உன் கமாயங்கதளை ஆற்றுவவேன் 
என்று கர்த்தர் சசமாலலுகிறைமார்.

எவரமியமா 33:6 இவதமா, நமான் அவேர்களுக்குச் சவுக்கியமும ஆவரமாக்கியமும
வேரப்பண்ணி, அவேர்கதளைக் குணமமாக்கி, அவேர்களுக்குப் பரிபூரண 
சமமாதமானத்ததயும சத்தியத்ததயும சவேளிப்படத்தவவேன்.

மலகியமா 4:2 ஆனமாலும என் நமாமத்தக்குப் பயந்திருக்கிறை உங்கள்வமல 
நீதியின் சூரியன் உதிக்கும; அதின் சசட்தடகளின்கீழ் ஆவரமாக்கியம 



இருக்கும; நீங்கள் சவேளிவய புறைப்பட்டப்வபமாய், சகமாழுத்த 
கன்றுகதளைப்வபமால வேளைருவீர்கள்.

மத்வதயு 4:23,24 பின்பு, இவயசு கலவலயமா எங்கும சுற்றி நடந்த, 
அவேர்களுதடய சஜெப ஆலயங்களில உபவதசித்த, ரமாஜ்யத்தின் 
சுவிவசஷத்ததப் பிரசங்கித்த, ஜெனங்களுக்கு உண்டமாயிருந்த சகல 
வியமாதிகதளையும சகல வநமாய்கதளையும நீக்கிச் சசமாஸ்தமமாக்கினமார். 24 
அவேருதடய கீர்த்தி சீரியமா எங்கும பிரசித்தமமாயிற்று. அப்சபமாழுத 
பலவித வியமாதிகதளையும வவேததனகதளையும அதடந்திருந்த சகல 
பிணியமாளிகதளையும, பிசமாசு பிடித்தவேர்கதளையும சந்திரவரமாகிகதளையும 
திமிர்வேமாதக்கமாரதரயும அவேரிடத்தில சகமாண்டவேந்தமார்கள். அவேர்கதளைச்
சசமாஸ்தமமாக்கினமார்.

மத்வதயு 8:16,17 அஸ்தமனமமானவபமாத, பிசமாசு பிடித்திருந்த அவநகதர 
அவேரிடத்தில சகமாண்ட வேந்தமார்கள்; அவேர் அந்த ஆவிகதளைத் தமத 
வேமார்த்ததயினமாவல தரத்தி, பிணியமாளிகசளைலலமாதரயும சசமாஸ்தமமாக்-
கினமார்: 17 அவேர் தமாவம நமமுதடய சபலவீனங்கதளை ஏற்றுக்சகமா-
ண்ட, நமமுதடய வநமாய்கதளைச் சுமந்தமார் என்று, ஏசமாயமா தீர்க்கதரிசியி-
னமால உதரக்கப்பட்டத நிதறைவவேறுமபடி இப்படி நடந்தத.

மத்வதயு 9:35 பின்பு, இவயசு சகல பட்டணங்கதளையும கிரமாமங்கதளையும 
சுற்றி நடந்த, சஜெப ஆலயங்களில உபவதசித்த, ரமாஜ்யத்தின் 
சுவிவசஷத்ததப் பிரசங்கித்த, ஜெனங்களுக்கு உண்டமாயிருந்த சகல 
வியமாதிகதளையும சகல வநமாய்கதளையும நீக்கி, அவேர்கதளைச் 
சசமாஸ்தமமாக்கினமார்.

மத்வதயு 10:1,8 அப்சபமாழுத, அவேர் தமமுதடய பன்னிரண்ட 
சீஷர்கதளையும தமமிடத்தில வேரவேதழைத்த, அசுத்த ஆவிகதளைத் 
தரத்தவும, சகல வியமாதிகதளையும, சகல வநமாய்கதளையும நீக்கவும 
அவேர்களுக்கு அதிகமாரம சகமாடத்தமார். (மமாற்கு 3:14,15) 8 
வியமாதியுள்ளைவேர்கதளைச் சசமாஸ்தமமாக்குங்கள், குஷ்டவரமாகிகதளைச் 
சுத்தமபண்ணுங்கள், மரித்வதமாதர எழுப்புங்கள், பிசமாசுகதளைத் 
தரத்தங்கள்; இலவேசமமாய்ப் சபற்றீர்கள் இலவேசமமாய்க் சகமாடங்கள்.

மத்வதயு 11:5 குருடர் பமார்தவேயதடகிறைமார்கள், சப்பமாணிகள் 
நடக்கிறைமார்கள், குஷ்டவரமாகிகள் சுத்தமமாகிறைமார்கள், சசவிடர் 
வகட்கிறைமார்கள், மரித்வதமார் எழுந்திருக்கிறைமார்கள்; தரித்திரருக்குச் 
சுவிவசஷம பிரசங்கிக்கப்படகிறைத.

மத்வதயு 12:15 இவயசு அதத அறிந்த, அவ்விடம விட்ட 
விலகிப்வபமானமார். திரளைமான ஜெனங்கள் அவேருக்குப் பின்சசன்றைமார்கள்; 
அவேர்கசளைலலமாதரயும அவேர் சசமாஸ்தமமாக்கி,

மத்வதயு 15:30 அப்சபமாழுத, சப்பமாணிகள், குருடர், ஊதமயர், ஊனர் 



முதலய அவநகதர, திரளைமான ஜெனங்கள் கூட்டிக்சகமாண்ட 
இவயசுவிடத்தில வேந்த, அவேர்கதளை அவேர் பமாதத்திவல தவேத்தமார்கள்; 
அவேர்கதளை அவேர் சசமாஸ்தப்படத்தினமார்.

மத்வதயு 17:20 அதற்கு இவயசு: உங்கள் அவிசுவேமாசத்தினமாவலதமான்; 
கடகுவிததயளைவு விசுவேமாசம உங்களுக்கு இருந்தமால நீங்கள் இந்த 
மதலதயப்பமார்த்த, இவ்விடம விட்ட அப்புறைமவபமா என்று சசமாலல 
அத அப்புறைம வபமாம; உங்களைமால கூடமாத கமாரியம ஒன்றுமிரமாத என்று, 
சமய்யமாகவவே உங்களுக்குச் சசமாலலுகிவறைன்.

மமாற்கு 1:34 பலவிதமமான வியமாதிகளைமால உபத்திரவேப்பட்டிருந்த 
அவநகதர அவேர் சசமாஸ்தமமாக்கி, அவநகம பிசமாசுகதளையும 
தரத்திவிட்டமார்; அந்தப் பிசமாசுகள் தமதம அறிந்திருந்தபடியமால, 
அதவேகள் வபசுகிறைதற்கு அவேர் இடங்சகமாடக்கவிலதல.

மமாற்கு 3:10 ஜெனங்கள் திரளைமாயிருந்தபடியமால அவேர்கள் தமதம 
சநருக்கமாதபடிக்கு, தமக்கமாக ஒரு படதவே ஆயத்தமபண்ண 
வவேண்டசமன்று, தமமுதடய சீஷர்களுக்குச் சசமான்னமார்.

மமாற்கு 6:5,6 அங்வக அவேர் சில வநமாயமாளிகளின்வமல தககதளை தவேத்த, 
அவேர்கதளைக் குணமமாக்கினவதயன்றி, வவேசறைமாரு அற்புதமும 
சசய்யக்கூடமாமல, 6 அவேர்களுதடய அவிசுவேமாசத்ததக் குறித்த 
ஆச்சரியப்பட்ட; கிரமாமங்களிவல சுற்றித்திரிந்த, உபவதசமபண்ணினமார்.

மமாற்கு 6:13 அவநகம பிசமாசுகதளைத் தரத்தி, அவநகம வநமாயமாளிகதளை 
எண்சணய் பூசிச் சசமாஸ்தமமாக்கினமார்கள்.

மமாற்கு 6:55,56 அந்தச் சுற்றுப்புறைசமங்கும ஓடித்திரிந்த, 
பிணியமாளிகதளைப் படக்தககளில கிடத்தி, அவேர் வேந்திருக்கிறைமார் என்று 
வகள்விப்பட்ட இடங்களிசலலலமாம சுமந்த சகமாண்டவேந்தமார்கள். 56 
அலலமாமலும அவேர் பிரவவேசித்த கிரமாமங்கள் பட்டணங்கள் நமாடகள் 
எதவேகவளைமா, அதவேகளின் சந்ததசவேளிகளிவல வியமாதிக்கமாரதர தவே-
த்த, அவேருதடய வேஸ்திரத்தின் ஓரத்ததயமாகிலும அவேர்கள் சதமாடமபடி
உத்தரவேமாகவவேண்டம என்று அவேதர வவேண்டிக்சகமாண்டமார்கள்; 
அவேதரத் சதமாட்ட யமாவேரும சசமாஸ்தமமானமார்கள்.

மமாற்கு 8:23-25 அவேர் குருடனுதடய தகதயப்பிடித்த, அவேதனக் 
கிரமாமத்தக்கு சவேளிவய அதழைத்தக்சகமாண்டவபமாய், அவேன் கண்களில 
உமிழ்ந்த, அவேன்வமல தககதளை தவேத்த எததயமாகிலும கமாண்கிறைமாயமா 
என்று வகட்டமார். 24 அவேன் ஏறிட்டப்பமார்த்த: நடக்கிறை மனுஷதர 
மரங்கதளைப்வபமால கமாண்கிவறைன் என்றைமான். 25 பின்பு அவேர் மறுபடியும 
அவேன் கண்களின்வமல தககதளை தவேத்த, அவேதன 
ஏறிட்டப்பமார்க்குமபடி சசய்தமார்; அப்சபமாழுத அவேன் 



சசமாஸ்தமதடந்த, யமாவேதரயும சதளிவேமாய்க் கண்டமான்.
மமாற்கு 9:29 அதற்கு அவேர்: இவ்வேதகப் பிசமாசு சஜெபத்தினமாலும 

உபவேமாசத்தினமாலுவமயன்றி மற்சறைவ்விதத்தினமாலும 
புறைப்பட்டப்வபமாகமாத என்றைமார்.

மமாற்கு16:17,18விசுவேமாசிக்கிறைவேர்களைமால நடக்கும அதடயமாளைங்களைமாவேன:
என் நமாமத்தினமாவல பிசமாசுகதளைத் தரத்தவேமார்கள். நவேமமான 
பமாதஷகதளைப் வபசுவேமார்கள்; 18 சர்ப்பங்கதளை எடப்பமார்கள்; 
சமாவுக்வகதவேமான யமாசதமான்தறைக்குடித்தமாலும அத அவேர்கதளைச் 
வசதப்படத்தமாத; வியமாதியஸ்தர் வமல தககதளை தவேப்பமார்கள், 
அப்சபமாழுத அவேர்கள் சசமாஸ்தமமாவேமார்கள் என்றைமார்.

லுூூக்கமா 4:18 கர்த்தருதடய ஆவியமானவேர் என்வமலருக்கிறைமார்; தரித்திர-
ருக்குச் சுவிவசஷத்ததப் பிரசங்கிக்குமபடி என்தன அபிவஷகமபண்-
ணினமார்; இருதயம நருங்குண்டவேர்கதளைக் குணமமாக்கவும, சிதறைப்பட்-
டவேர்களுக்கு விடததலதயயும, குருடருக்குப் பமார்தவேதயயும 
பிரசித்தப்படத்தவும, சநமாறுங்குண்டவேர்கதளை விடததலயமாக்கவும,

லுூூக்கமா 4:40 சூரியன் அஸ்தமித்தவபமாத, ஜெனங்கசளைலலமாரும 
தங்களுக்குள்வளை பலபல வியமாதிகளைமால வேருத்தப்பட்டவேர்கதளை 
அவேரிடத்தில சகமாண்டவேந்தமார்கள். அவேர்கள் ஒவ்சவேமாருவேர்வமலும 
அவேர் தமமுதடய தககதளை தவேத்த, அவேர்கதளைச் சசமாஸ்தமமாக்கினமார்.

லுூூக்கமா 5:15,17-25 அப்படியிருந்தம அவேருதடய கீர்த்தி அதிகமமாகப் 
பரமபிற்று. திரளைமான ஜெனங்கள் அவேருதடய உபவதசத்ததக் 
வகட்பதற்கும அவேரமாவல தங்கள் பிணிகள் நீங்கிச் 17 பின்பு ஒருநமாள் 
அவேர் உபவதசித்தக்சகமாண்டிருக்கிறைவபமாத, கலவலயமா யூவதயமா 
நமாடகளிலுள்ளை சகல கிரமாமங்களிலும, எருசவலம நகரத்திலுமிருந்த 
வேந்த பரிவசயரும நியமாயசமாஸ்திரிகளும உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள்; 
அப்சபமாழுத பிணியமாளிகதளைக் குணமமாக்கத்தக்கதமாகக் கர்த்தருதடய 
வேலலதம விளைங்கிற்று. 18 அப்சபமாழுத சில மனுஷர் 
திமிர்வேமாதக்கமாரன் ஒருவேதனப் படக்தகவயமாவட 
எடத்தக்சகமாண்டவேந்த, அவேதன உள்வளைசகமாண்டவபமாகவும அவேர் 
முன்பமாக தவேக்கவும வேதகவதடினமார்கள். 19 ஜெனக்கூட்டம 
மிகுதியமாயிருந்தபடியமால அவேதன உள்வளை சகமாண்டவபமாகிறைதற்கு 
வேதககமாணமாமல, வீட்டின்வமல ஏறி, தட்வடமாடகள் வேழியமாய் 
ஜெனங்களின் மத்தியில இவயசுவுக்கு முன்பமாக அவேதனப் 
படக்தகவயமாவட இறைக்கினமார்கள். 20 அவேர்களுதடய விசுவேமாசத்தத 
அவேர் கண்ட, திமிர்வேமாதக்கமாரதன வநமாக்கி: மனுஷவன, உன் பமாவேங்கள் 
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டத என்றைமார். 21 அப்சபமாழுத வவேதபமாரகரும 



பரிவசயரும வயமாசதனபண்ணி, வதவேதூஷணம சசமாலலுகிறை இவேன் 
யமார்? வதவேன் ஒருவேவரயன்றிப் பமாவேங்கதளை மன்னிக்கத்தக்கவேர் யமார் 
என்றைமார்கள். 22 இவயசு அவேர்கள் சிந்ததனகதளை அறிந்த, அவேர்கதளை 
வநமாக்கி: உங்கள் இருதயங்களில நீங்கள் சிந்திக்கிறைசதன்ன? 23 உன் 
பமாவேங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டத என்று சசமாலவேவதமா, எழுந்த 
நடசவேன்று சசமாலவேவதமா, எத எளித? 24 பூமியிவல பமாவேங்கதளை 
மன்னிக்க மனுஷகுமமாரனுக்கு அதிகமாரம உண்சடன்பதத நீங்கள் 
அறியவவேண்டசமன்று சசமாலல, திமிர்வேமாதக்கமாரதன வநமாக்கி: நீ 
எழுந்த, உன் படக்தகதய எடத்தக்சகமாண்ட, உன் வீட்டக்குப் வபமா 
என்று உனக்குச் சசமாலலுகிவறைன் என்றைமார். 25 உடவன அவேன் 
அவேர்களுக்கு முன்பமாக எழுந்த, தன் படக்தகதய எடத்தக்சகமாண்ட, 
வதவேதன மகிதமப்படத்தி, தன் வீட்டக்குப் வபமானமான்.

லுூூக்கமா 6:17-19 பின்பு அவேர் அவேர்களுடவனகூட இறைங்கி, சமனமான 
ஒரு இடத்தில நின்றைமார். அங்வக அவேருதடய சீஷரில அவநகமவபரும 
அவேருதடய உபவதசத்ததக் வகட்குமபடிக்கும, தங்கள் 
வியமாதிகளினின்று குணமமாக்கப்படமபடிக்கும, யூவதயமாவதசத்தத் 
திதசகள் யமாவேற்றிலருந்தம, எருசவலம நகரத்திலருந்தம, தீரு சீவதமான் 
பட்டணங்கள் இருக்கிறை கடவலமாரத்திலருந்தம வேந்தவேர்களைமாகிய 
திரளைமான ஜெனங்களும இருந்தமார்கள். 18 அசுத்த ஆவிகளைமால 
வேமாதிக்கப்பட்டவேர்களும வேந்த, ஆவரமாக்கியமதடந்தமார்கள். 19 
அவேரிடத்திலருந்த வேலலதம புறைப்பட்ட எலலமாதரதூயும 
குணமமாக்கினபடியினமாவல, ஜெனங்கள் யமாவேரும அவேதரத் 
சதமாடமபடிக்கு வேதகவதடினமார்கள்.

லுூூக்கமா 7:21,22 அந்தச் சமயத்திவல வநமாய்கதளையும சகமாடிய 
வியமாதிகதளையும சபமாலலமாத ஆவிகதளையும சகமாண்டிருந்த அவநகதர 
அவேர் குணமமாக்கி, அவநகங் குருடருக்குப் பமார்தவேயளித்தமார். 22 
இவயசு அவேர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமமாக: நீங்கள் வபமாய், 
கண்டதவேகதளையும வகட்டதவேகதளையும வயமாவேமானுக்கு 
அறிவியுங்கள்; குருடர் பமார்தவேயதடகிறைமார்கள், சப்பமாணிகள் 
நடக்கிறைமார்கள். குஷ்டவரமாகிகள் சுத்தமமாகிறைமார்கள், சசவிடர் 
வகட்கிறைமார்கள், மரித்வதமார் எழுந்திருக்கிறைமார்கள், தரித்திரருக்குச் 
சுவிவசஷம பிரசங்கிக்கப்படகிறைத.

லுூூக்கமா 8:2 அவேர் சபமாலலமாத ஆவிகதளையும வியமாதிகதளையும நீக்கிக் 
குணமமாக்கின சில ஸ்திரீகளும, ஏழு பிசமாசுகள் நீங்கின மகதவலனமாள் 
என்னப்பட்ட மரியமாளும,

லுூூக்கமா 9:2 வதவேனுதடய ரமாஜ்யத்ததக்குறித்தப் பிரசங்கிக்கவும, 



பிணியமாளிகதளைச் சசமாஸ்தமமாக்கவும அவேர்கதளை அனுப்பினமார்.
லுூூக்கமா 9:11/12 ஜெனங்கள் அதத அறிந்த, அவேர் பின்வன வபமானமார்கள், 

அவேர்கதளை அவேர் ஏற்றுக்சகமாண்ட, வதவேனுதடய ரமாஜ்யத்ததக் குறித்த 
அவேர்களுடவன வபசி, சசமாஸ்தமதடயவவேண்டசமன்றிருந்தவேர்கதளைச் 
சசமாஸ்தப்படத்தினமார்.

லுூூக்கமா 13:12,32 இவயசு அவேதளைக் கண்ட, தமமிடத்தில அதழைத்த: 
ஸ்திரீவய, உன் பலவீனத்தினின்று விடததலயமாக்கப்பட்டமாய் என்று 
சசமாலல, 32 அதற்கு அவேர்: நமான் இன்தறைக்கும நமாதளைக்கும 
பிசமாசுகதளைத் தரத்தி, வியமாதியுள்ளைவேர்கதளைச் சசமாஸ்தமமாக்கி, 
மூன்றைமாமநமாளில நிதறைவேதடவவேன்.

வயமாவேமான் 5:8,14 இவயசு அவேதன வநமாக்கி: எழுந்திரு, உன் படக்தகதய 
எடத்தக்சகமாண்ட நட என்றைமார். 14 அதற்குப்பின்பு இவயசு அவேதன 
வதவேமாலயத்திவல கண்ட: இவதமா, நீ சசமாஸ்தமமானமாய், அதிக வகடமான-
சதமான்றும உனக்கு வேரமாதபடி இனிப் பமாவேஞ்சசய்யமாவத என்றைமார்.

வயமாவேமான் 14:12 சமய்யமாகவவே சமய்யமாகவவே நமான் உங்களுக்குச் 
சசமாலலுகிவறைன்; நமான் என் பிதமாவினிடத்திற்குப் வபமாகிறைபடியினமால, 
என்தன விசுவேமாசிக்கிறைவேன் நமான் சசய்கிறைகிரிதயகதளைத் தமானும 
சசய்வேமான், இதவேகதளைப்பமார்க்கிலும சபரிய கிரிதயகதளையும 
சசய்வேமான்.

அப்வபமாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 3:6 அப்சபமாழுத வபதரு: சவேள்ளியும 
சபமான்னும என்னிடத்திலலதல; என்னிடத்திலுள்ளைதத உனக்குத் 
தருகிவறைன்; நசவரயனமாகிய இவயசுகிறிஸ்தவின் நமாமத்தினமாவல நீ 
எழுந்த நட என்று சசமாலல;

அப்வபமாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 5:15,16 பிணியமாளிகதளைப் 
படக்தககளின் வமலும கட்டிலகளின்வமலும கிடத்தி, 
நடந்தவபமாதகயில அவேனுதடய நிழைலமாகிலும அவேர்களில சிலர்வமல 
படமபடிக்கு அவேர்கதளை சவேளிவய வீதிகளில சகமாண்டவேந்த 
தவேத்தமார்கள். 16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்த திரளைமான ஜெனங்கள் 
பிணியமாளிகதளையும அசுத்த ஆவிகளைமால வேமாதிக்கப்பட்டவேர்கதளையும 
எருசவலமுக்குக் சகமாண்டவேந்தமார்கள்; அவேர்கசளைலலமாரும 
குணமமாக்கப்பட்டமார்கள்.

அப்வபமாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 10:38 நசவரயனமாகிய இவயசுதவேத் 
வதவேன் பரிசுத்த ஆவியினமாலும வேலலதமயினமாலும 
அபிவஷகமபண்ணினமார்; வதவேன் அவேருடவனகூட இருந்தபடியினமாவல 
அவேர் நன்தமசசய்கிறைவேரமாயும பிசமாசின் வேலலதமயில அகப்பட்ட 
யமாவேதரயும குணமமாக்குகிறைவேரமாயும சுற்றித்திரிந்தமார்.



அப்வபமாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 19:11,12 பவுலன் தககளினமாவல 
வதவேன் விவசஷித்த அற்புதங்கதளைச் சசய்தருளினமார். 12 அவேனுதடய 
சரீரத்திலருந்த உறுமமாலகதளையும கச்தசகதளையும சகமாண்டவேந்த, 
வியமாதிக்கமாரர்வமல வபமாட வியமாதிகள் அவேர்கதளைவிட்ட 
நீங்கிப்வபமாயின; சபமாலலமாத ஆவிகளும அவேர்கதளைவிட்டப் 
புறைப்பட்டன.

வரமாமர் 8:26 அந்தப்படிவய ஆவியமானவேரும நமத பலவீனங்களில 
நமக்கு உதவிசசய்கிறைமார். நமாம ஏற்றைபடி 
வவேண்டிக்சகமாள்ளைவவேண்டியதின்னசதன்று 
அறியமாமலருக்கிறைபடியமால, ஆவியமானவேர்தமாவம வேமாக்குக்கடங்கமாத 
சபருமூச்சுகவளைமாட நமக்கமாக வவேண்டதலசசய்கிறைமார்.

1 சகமாரிந்தியர் 12:9,28 வவேசறைமாருவேனுக்கு அந்த ஆவியினமாவலவய 
விசுவேமாசமும, வவேசறைமாருவேனுக்கு அந்த ஆவியினமாவலவய குணமமாக்கும 
வேரங்களும, 28 வதவேனமானவேர் சதபயிவல முதலமாவேத 
அப்வபமாஸ்தலதரயும, இரண்டமாவேத தீர்க்கதரிசிகதளையும, மூன்றைமாவேத 
வபமாதகர்கதளையும, பின்பு அற்புதங்கதளையும, பின்பு குணமமாக்கும 
வேரங்கதளையும, ஊழியங்கதளையும, ஆளுதககதளையும, பலவித 
பமாதஷகதளையும ஏற்படத்தினமார்

பிலப்பியர் 2:27 அவேன் வியமாதிப்பட்ட மரணத்திற்குச் சமீபமமாயிருந்தத 
சமய்தமான். ஆகிலும, வதவேன் அவேனுக்கு இரங்கினமார்; அவேனுக்கு 
இரங்கினதமலலமாமல, தக்கத்தின்வமல தக்கம எனக்கு 
உண்டமாகமாதபடிக்கு, எனக்கும இரங்கினமார்.

யமாக்வகமாபு 5:14 உங்களில ஒருவேன் வியமாதிப்பட்டமால, அவேன் சதபயின் 
மூப்பர்கதளை வேரவேதழைப்பமானமாக; அவேர்கள் கர்த்தருதடய 
நமாமத்தினமாவல அவேனுக்கு எண்சணய்பூசி, அவேனுக்கமாக 
சஜெபமபண்ணக்கடவேர்கள்.

1 வபதரு 2:24 நமாம பமாவேங்களுக்குச் சசத்த, நீதிக்குப் 
பிதழைத்திருக்குமபடிக்கு, அவேர்தமாவம தமத சரீரத்திவல நமமுதடய 
பமாவேங்கதளைச் சிலுதவேயின்வமல சுமந்தமார்; அவேருதடய தழுமபுகளைமால 
குணமமானீர்கள்.

3 வயமாவேமான் 1:2 பிரியமமானவேவன, உன் ஆத்தமமா வேமாழ்கிறைதவபமால நீ 
எலலமாவேற்றிலும வேமாழ்ந்த சுகமமாயிருக்குமபடி வவேண்டகிவறைன்.
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