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யயாத்திரயாகமம 35:31 அவேன் வசித்திரமயான வவேலலைகலளை வயயாசித்துச் 
சசெய்யவும, சபயான்னிலும சவேள்ளியிலும சவேண்கலைத்திலும 
வவேலலைசசெய்யவும,

எண்ணயாகமம 11:25 கர்த்தர் வமகத்தில் இறங்க, அவேவனயாவடே வபசி, 
அவேன்வமலிருந்த ஆவலய மூப்பரயாகய அந்த எழுபதுவபர்வமலும 
லவேத்தயார் அந்த ஆவ அவேர்கள்வமல் வேந்து தங்கனமயாத்திரத்தில் 
தீர்க்கதரிசெனஞ் சசெயான்னயார்கள்; சசெயால்லி, பின்பு ஓய்ந்தயார்கள்.

1 செயாமுவவேல் 10:6 அப்சபயாழுது கர்த்தருலடேய ஆவ உன்வமல் 
இறங்குவேயார்; நீ அவேர்கவளையாவடேகூடேத் தீர்க்கதரிசெனம சசெயால்லி, வவேறு 
மனுஷனயாவேயாய்.

2 செயாமுவவேல் 23:2 கர்த்தருலடேய ஆவயயானவேர் என்லனக்சகயாண்டு 
வபசினயார்; அவேருலடேய வேசெனம என்னுலடேய நயாவல் இருந்தது.

வயயாபு 33:4 வதவேனுலடேய ஆவயயானவேர் என்லன உண்டேயாக்கனயார்; 
செர்வேவேல்லைவேருலடேய சுவேயாசெம எனக்கு உயிர்சகயாடுத்தது.

ஏசெயாயயா 11:2 ஞயானத்லதயும உணர்லவேயும அருளும ஆவயும, 
ஆவலையாசெலனலயயும சபலைலனயும அருளும ஆவயும, அறிலவேயும 
கர்த்தருக்குப் பயப்படுகற பயத்லதயும அருளும ஆவயுமயாகய 
கர்த்தருலடேய ஆவயயானவேர் அவேர்வமல் தங்கயிருப்பயார்.

மீகயா 3:8 நயாவனயா, யயாக்வகயாபுக்கு அவேன் மீறுதலலையும இஸ்ரவவேலுக்கு 
அவேன் பயாவேத்லதயும அறிவக்குமபட, கர்த்தருலடேய ஆவ அருளிய 
பலைத்தினயாலும, நியயாயத்தினயாலும, பரயாக்கரமத்தினயாலும 
நிரப்பப்பட்டருக்கவறன்.

செகரியயா 4:6 அப்சபயாழுது அவேர்: சசெருபயாவபலுக்குச் சசெயால்லைப்படுகற 
கர்த்தருலடேய வேயார்த்லத என்னசவேன்றயால், பலைத்தினயாலும அல்லை, 
பரயாக்கரமத்தினயாலும அல்லை, என்னுலடேய ஆவயினயாவலைவய ஆகும 
என்று வசெலனகளின் கர்த்தர் சசெயால்லுகறயார்.

மத்வதயு 12:28 நயான் வதவேனுலடேய ஆவயினயாவலை பிசெயாசுகலளைத் 
துரத்துகறபடயயால், வதவேனுலடேய ரயாஜ்யம உங்களிடேத்தில் 
வேந்திருக்கறவத.

மத்வதயு 28:19 ஆலகயயால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்வபயாய் செகலை 
ஜயாதிகலளையும சீஷரயாக்க, பிதயா குமயாரன் பரிசுத்த ஆவயின் நயாமத்திவலை 
அவேர்களுக்கு ஞயானஸ்நயானங்சகயாடுத்து,

மயாற்கு 1:10 அவேர் ஜலைத்திலிருந்து கலரவயறினவுடேவன, வேயானம 
திறக்கப்பட்டேலதயும, ஆவயயானவேர் புறயாலவேப்வபயால் தமவமல் 
இறங்குகறலதயும கண்டேயார்.



மயாற்கு 13:11 அவேர்கள் உங்கலளைக் சகயாண்டுவபயாய் 
ஒப்புக்சகயாடுக்குமவபயாது, நீங்கள் என்னவபசுவவேயாம என்று முன்னதயாகக்
கவேலலைப்படேயாமலும சிந்தியயாமலுமிருங்கள்; அந்நயாளிலகயிவலை எது 
உங்களுக்கு அருள் சசெய்யப்படுவமயா அலதவய வபசுங்கள்; ஏசனனில் 
வபசுகறவேர் நீங்களைல்லை பரிசுத்த ஆவவய வபசுகறவேர்.

லுூூக்கயா 2:26 கர்த்தருலடேய கறிஸ்துலவே நீ கயாணுமுன்வன 
மரணமலடேயமயாட்டேயாய் என்று பரிசுத்த ஆவயினயாவலை அவேனுக்கு 
அறிவக்கப்பட்டுமிருந்தது.

லுூூக்கயா 4:1 இவயசு பரிசுத்த ஆவயினயாவலை நிலறந்தவேரயாய் 
வயயார்தயாலனவட்டுத் திருமபி, ஆவயயானவேரயாவலை வேனயாந்தரத்திற்குக் 
சகயாண்டு வபயாகப்பட்டு,

லுூூக்கயா 4:18-21 கர்த்தருலடேய ஆவயயானவேர் என்வமலிருக்கறயார்; 
தரித்திரருக்குச் சுவவசெஷத்லதப் பிரசெங்கக்குமபட என்லன 
அபிவஷகமபண்ணினயார்; இருதயம நருங்குண்டேவேர்கலளைக் 
குணமயாக்கவும, சிலறப்பட்டேவேர்களுக்கு வடுதலலைலயயும, 
குருடேருக்குப் பயார்லவேலயயும பிரசித்தப்படுத்தவும, 
சநயாறுங்குண்டேவேர்கலளை வடுதலலையயாக்கவும, 19 கர்த்தருலடேய 
அநுக்கரக வேருஷத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும, என்லன அனுப்பினயார், 
என்று எழுதியிருக்கற இடேத்லத அவேர் கண்டு, 20 வேயாசித்து, 
புஸ்தகத்லதச் சுருட்ட, பணிவலடேக்கயாரனிடேத்தில் சகயாடுத்து, 
உட்கயார்ந்தயார். சஜபஆலையத்திலுள்ளை எல்லையாருலடேய கண்களும 
அவேர்வமல் வநயாக்கமயாயிருந்தது. 21 அப்சபயாழுது அவேர் அவேர்கவளையாவடே 
வபசெத்சதயாடேங்க: உங்கள் கயாதுகள் வகட்க இந்த வவேதவேயாக்கயம 
இன்லறயத்தினம நிலறவவேறிற்று என்றயார்.

லுூூக்கயா 12:11,12 அன்றியும, சஜபஆலையத்தலலைவேர்களுக்கும 
துலரத்தனத்தயார்களுக்கும அதிகயாரமுள்ளைவேர்களுக்கும முன்பயாக 
உங்கலளைக் சகயாண்டுவபயாய் வடுமவபயாது: எப்பட, என்னத்லத 
மயாறுத்தரமயாகச் சசெயால்லுவவேயாம என்றும, எலதப் வபசுவவேயாசமன்றும 
கவேலலைப்படேயாதிருங்கள். 12 நீங்கள் வபசெவவேண்டயலவேகலளைப் பரிசுத்த
ஆவயயானவேர் அந்வநரத்திவலை உங்களுக்குப் வபயாதிப்பயார் என்றயார்.

வயயாவேயான் 7:38,39 வவேதவேயாக்கயம சசெயால்லுகறபட என்னிடேத்தில் 
வசுவேயாசெமயாயிருக்கறவேசனவேவனயா அவேன் உள்ளைத்திலிருந்து 
ஜீவேத்தண்ணீருள்ளை நதிகள் ஓடும என்றயார். 39 தமலம 
வசுவேயாசிக்கறவேர்கள் அலடேயப்வபயாகற ஆவலயக்குறித்து 
இப்படச்சசெயான்னயார். இவயசு இன்னும 
மகலமப்படேயாதிருந்தபடயினயால் பரிசுத்த ஆவ இன்னும 



அருளைப்படேவல்லலை.
வயயாவேயான் 14:16,17,26 நயான் பிதயாலவே வவேண்டக்சகயாள்வவேன், 

அசபயாழுது என்சறன்லறக்கும உங்களுடேவனகூடே இருக்குமபடக்குச் 
செத்திய ஆவயயாகய வவேசறயாரு வதற்றரவேயாளைலன அவேர் உங்களுக்குத் 
தந்தருளுவேயார். 17 உலைகம அந்தச் செத்திய ஆவயயானவேலரக் கயாணயாமலும 
அறியயாமலும இருக்கறபடயயால் அவேலரப் சபற்றுக்சகயாள்ளைமயாட்டேயாது;
அவேர் உங்களுடேவன வேயாசெமபண்ணி உங்களுக்குள்வளை இருப்பதயால், 
நீங்கள் அவேலர அறிவீர்கள். 26 என் நயாமத்தினயாவலை பிதயா 
அனுப்பப்வபயாகற பரிசுத்த ஆவயயாகய வதற்றரவேயாளைவன 
எல்லையாவேற்லறயும உங்களுக்குப் வபயாதித்து, நயான் உங்களுக்குச் சசெயான்ன 
எல்லையாவேற்லறயும உங்களுக்கு நிலனப்பூட்டுவேயார்.

வயயாவேயான் 16:7,8 நயான் உங்களுக்கு உண்லமலயச் சசெயால்லுகவறன்; நயான் 
வபயாகறது உங்களுக்குப் பிரவயயாஜனமயாயிருக்கும; நயான் 
வபயாகயாதிருந்தயால், வதற்றரவேயாளைன் உங்களிடேத்தில் வேரயார்; நயான் 
வபயாவவேவனயயாகல் அவேலர உங்களிடேத்திற்கு அனுப்புவவேன். 8 அவேர் 
வேந்து, பயாவேத்லதக்குறித்தும, நீதிலயக்குறித்தும, 
நியயாயத்தீர்ப்லபக்குறித்தும, உலைகத்லதக் கண்டத்து உணர்த்துவேயார்.

வயயாவேயான் 16:13-15 செத்திய ஆவயயாகய அவேர் வேருமவபயாது, செகலை 
செத்தியத்திற்குள்ளும உங்கலளை நடேத்துவேயார்; அவேர் தமமுலடேய 
சுயமயாய்ப் வபசெயாமல், தயாம வகள்வப்பட்டேலவேகள் யயாலவேயுஞ்சசெயால்லி, 
வேரப்வபயாகற கயாரியங்கலளை உங்களுக்கு அறிவப்பயார். 14 அவேர் 
என்னுலடேயதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவப்பதினயால் என்லன 
மகலமப்படுத்துவேயார். 15 பிதயாவனுலடேயலவேகள் யயாவும 
என்னுலடேயலவேகள்; அதினயாவலை அவேர் என்னுலடேயதில் எடுத்து 
உங்களுக்கு அறிவப்பயார் என்வறன்.

வயயாவேயான் 20:21,22 இவயசு மறுபடயும அவேர்கலளை வநயாக்க: 
உங்களுக்குச் செமயாதயானமுண்டேயாவேதயாக; பிதயா என்லன 
அனுப்பினதுவபயாலை நயானும உங்கலளை அனுப்புகவறன் என்று சசெயால்லி, 
22 அவேர்கள்வமல் ஊதி பரிசுத்த ஆவலயப் சபற்றுக்சகயாள்ளுங்கள்;

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 1:2 அவேர் எடுத்துக்சகயாள்ளைப்பட்டே 
நயாள்வேலரக்கும சசெய்யவும உபவதசிக்கவும சதயாடேங்கன 
எல்லையாவேற்லறயுங்குறித்து, முதலையாம பிரபந்தத்லத உண்டுபண்ணிவனன்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 1:5 ஆலகயயால் நீங்கள் எருசெவலைலம 
வட்டுப் வபயாகயாமல் என்னிடேத்தில் வகள்வப்பட்டே பிதயாவன் 
வேயாக்குத்தத்தம நிலறவவேறக் கயாத்திருங்கள் என்று கட்டேலளையிட்டேயார்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 1:8 பரிசுத்த ஆவ உங்களிடேத்தில் 



வேருமவபயாது நீங்கள் சபலைனலடேந்து, எருசெவலைமிலும, யூவதயயா 
முழுவேதிலும, செமயாரியயாவலும, பூமியின் கலடேசிபரியந்தமும, எனக்குச் 
செயாட்சிகளையாயிருப்பீர்கள் என்றயார்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 2:1-4 சபந்சதசகயாஸ்வத என்னும நயாள்
வேந்தவபயாது, அவேர்கசளைல்லையாரும ஒருமனப்பட்டு ஓரிடேத்திவலை 
வேந்திருந்தயார்கள். 2 அப்சபயாழுது பலைத்த கயாற்று அடக்கற முழக்கம 
வபயாலை, வேயானத்திலிருந்து செடதியயாய் ஒரு முழக்கமுண்டேயாக, அவேர்கள் 
உட்கயார்ந்திருந்த வீடு முழுவேலதயும நிரப்பிற்று. 3 அல்லையாமலும 
அக்கனிமயமயான நயாவுகள்வபயாலைப் பிரிந்திருக்கும நயாவுகள் 
அவேர்களுக்குக் கயாணப்பட்டு அவேர்கள் ஒவ்சவேயாருவேர்வமலும வேந்து 
அமர்ந்தது. 4 அவேர்கசளைல்லையாரும பரிசுத்த ஆவயினயாவலை நிரப்பப்பட்டு,
ஆவயயானவேர் தங்களுக்குத் தந்தருளின வேரத்தின்படவய சவேவ்வவேறு 
பயாலஷகளிவலை வபசெத்சதயாடேங்கனயார்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 2:17-19 கலடேசிநயாட்களில் நயான் 
மயாமசெமயான யயாவேர்வமலும என் ஆவலய ஊற்றுவவேன், அப்சபயாழுது 
உங்கள் குமயாரரும உங்கள் குமயாரத்திகளும தீர்க்கதரிசெனஞ்சசெயால்லு-
வேயார்கள்; உங்கள் வேயாலிபர் தரிசெனங்கலளை அலடேவேயார்கள்; உங்கள் 
மூப்பர் சசெயாப்பனங்கலளைக் கயாண்பயார்கள்; 18 என்னுலடேய 
ஊழியக்கயாரர்வமலும, என்னுலடேய ஊழியக்கயாரிகள்வமலும 
அந்நயாட்களில் என் ஆவலய ஊற்றுவவேன், அப்சபயாழுது அவேர்கள் 
தீர்க்கதரிசெனஞ் சசெயால்லுவேயார்கள். 19 அல்லையாமலும உயர வேயானத்திவலை 
அற்புதங்கலளையும, தயாழ பூமியிவலை இரத்தம, அக்கனி, புலகக்கயாடேயாகய 
அதிசெயங்கலளையும கயாட்டுவவேன். (வயயாவவேல் 2:28,29)

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 2:33,38 அவேர் வதவேனுலடேய 
வேலைதுகரத்தினயாவலை உயர்த்தப்பட்டு, பிதயா அருளிய 
வேயாக்குத்தத்தத்தின்பட பரிசுத்த ஆவலயப் சபற்று, நீங்கள் இப்சபயாழுது
கயாண்கறதும வகட்கறதுமயாகய இலதப் சபயாழிந்தருளினயார். 38 வபதுரு 
அவேர்கலளை வநயாக்க: நீங்கள் மனந்திருமபி, ஒவ்சவேயாருவேரும 
பயாவேமன்னிப்புக்சகன்று இவயசுகறிஸ்துவன் நயாமத்தினயாவலை 
ஞயானஸ்நயானம சபற்றுக்சகயாள்ளுங்கள், அப்சபயாழுது பரிசுத்த 
ஆவயின் வேரத்லதப் சபறுவீர்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 4:31 அவேர்கள் சஜபமபண்ணினவபயாது
அவேர்கள் கூடயிருந்த இடேம அலசெந்தது. அவேர்கசளைல்லையாரும பரிசுத்த 
ஆவயினயால் நிரப்பப்பட்டு, வதவேவேசெனத்லதத் லதரிமயாய்ச் 
சசெயான்னயார்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 8:15-17 இவேர்கள் வேந்தசபயாழுது 



அவேர்களிசலையாருவேனும பரிசுத்த ஆவலயப் சபறயாமல் கர்த்தரயாகய 
இவயசுவன் நயாமத்திவலை ஞயானஸ்நயானத்லத மயாத்திரம 
சபற்றிருந்தவேர்களையாகக் கண்டு, 16 அவேர்கள் பரிசுத்த ஆவலயப் 
சபற்றுக்சகயாள்ளுமபட அவேர்களுக்கயாக சஜபமபண்ணி, 17 
அவேர்கள்வமல் லககலளை லவேத்தயார்கள், அப்சபயாழுது அவேர்கள் பரிசுத்த 
ஆவலயப் சபற்றயார்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 8:39 அவேர்கள் தண்ணீரிலிருந்து 
கலரவயறினசபயாழுது கர்த்தருலடேய ஆவயயானவேர் பிலிப்லபக் 
சகயாண்டுவபயாய்வட்டேயார். மந்திரி அப்புறம அவேலனக் கயாணயாமல், 
செந்வதயாஷத்வதயாவடே தன் வேழிவய வபயானயான். (1 இரயாஜயாக்கள் 18:12)

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 9:31 அப்சபயாழுது யூவதயயா கலிவலையயா 
செமயாரியயா நயாடுகளிசலைங்கும செலபகள் செமயாதயானம சபற்று, 
பக்திவருத்தியலடேந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகற பயத்வதயாடும, 
பரிசுத்த ஆவயின் ஆறுதவலையாடும நடேந்து சபருகன.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 10:44,45 இந்த வேயார்த்லதகலளைப் 
வபதுரு வபசிசகயாண்டருக்லகயில் வேசெனத்லதக்வகட்டேவேர்கள் 
யயாவேர்வமலும பரிசுத்த ஆவயயானவேர் இறங்கனயார். 45 அவேர்கள் பலை 
பயாலஷகலளைப் வபசுகறலதயும வதவேலனப் புகழுகறலதயும,

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 11:15 நயான் வபசெத்சதயாடேங்கனவபயாது, 
பரிசுத்த ஆவயயானவேர் ஆதியிவலை நமவமல் இறங்கனதுவபயாலைவவே, 
அவேர்கள்வமலும இறங்கனயார்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 13:52 சீஷர்கள் செந்வதயாஷத்தினயாலும 
பரிசுத்த ஆவயினயாலும நிரப்பப்பட்டேயார்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 19:6 அல்லையாமலும பவுல் 
அவேர்கள்வமல் லககலளை லவேத்தவபயாது, பரிசுத்தயாவ அவேர்கள்வமல் 
வேந்தயார்; அப்சபயாழுது அவேர்கள் அந்நியபயாலஷகலளைப் வபசித் 
தீர்க்கதரிசெனஞ் சசெயான்னயார்கள்.

அப்வபயாஸ்தலைருலடேய நடேபடகள் 20:23 கட்டுகளும உபத்திரவேங்களும 
எனக்கு லவேத்திருக்கறசதன்று பரிசுத்த ஆவயயானவேர் 
பட்டேணந்வதயாறும சதரிவக்கறலதமயாத்திரம அறிந்திருக்கவறன்.

வரயாமர் 5:5 வமலும நமக்கு அருளைப்பட்டே பரிசுத்த ஆவயினயாவலை வதவே 
அன்பு நமமுலடேய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டருக்கறபடயயால், அந்த 
நமபிக்லக நமலம சவேட்கப்படுத்தயாது.

வரயாமர் 8:9,13-16 வதவேனுலடேய ஆவ உங்களில் வேயாசெமயாயிருந்தயால், 
நீங்கள் மயாமசெத்துக்குட்பட்டேவேர்களையாயிரயாமல் 
ஆவக்குட்பட்டேவேர்களையாயிருப்பீர்கள். கறிஸ்துவன் ஆவயில்லையாதவேன் 



அவேருலடேயவேனல்லை.13 மயாமசெத்தின்பட பிலழத்தயால் செயாவீர்கள்; 
ஆவயினயாவலை செரீரத்தின் சசெய்லககலளை அழித்தயால் பிலழப்பீர்கள். 14 
வமலும எவேர்கள் வதவேனுலடேய ஆவயினயாவலை நடேத்தப்படுகறயார்க-
வளையா, அவேர்கள் வதவேனுலடேய புத்திரரயாயிருக்கறயார்கள். 15 அந்தப்பட, 
திருமபவும பயப்படுகறதற்கு நீங்கள் அடலமத்தனத்தின் ஆவலயப் 
சபறயாமல், அப்பயா பிதயாவவே, என்று கூப்பிடேப்பண்ணுகற புத்திர 
சுவகயாரத்தின் ஆவலயப் சபற்றீர்கள். 16 நயாம வதவேனுலடேய 
பிள்லளைகளையாயிருக்கவறயாசமன்று ஆவயயானவேர்தயாவம நமமுலடேய 
ஆவயுடேவனகூடேச் செயாட்சிசகயாடுக்கறயார்.

வரயாமர் 8:26 அந்தப்படவய ஆவயயானவேரும நமது பலைவீனங்களில் நமக்கு
உதவசசெய்கறயார். நயாம ஏற்றபட 
வவேண்டக்சகயாள்ளைவவேண்டயதின்னசதன்று 
அறியயாமலிருக்கறபடயயால், ஆவயயானவேர்தயாவம வேயாக்குக்கடேங்கயாத 
சபருமூச்சுகவளையாடு நமக்கயாக வவேண்டுதல்சசெய்கறயார்.

வரயாமர் 15:13,19 பரிசுத்த ஆவயின் பலைத்தினயாவலை உங்களுக்கு நமபிக்லக
சபருகுமபடக்கு, நமபிக்லகயின் வதவேன் வசுவேயாசெத்தினயால் உண்டேயாகும
எல்லையாவத செந்வதயாஷத்தினயாலும செமயாதயானத்தினயாலும உங்கலளை 
நிரப்புவேயாரயாக. 19 இப்பட எருசெவலைம துவேக்கச் சுற்றிலும, இல்லிரிக்கம 
வதசெமவேலரக்கும, கறிஸ்துவன் சுவவசெஷத்லதப் பூரணமயாய்ப் 
பிரசெங்கத்திருக்கவறன்.

1 சகயாரிந்தியர் 2:10-13 நமக்வகயா வதவேன் அலவேகலளைத் தமது 
ஆவயினயாவலை சவேளிப்படுத்தினயார்; அந்த ஆவயயானவேர் 
எல்லையாவேற்லறயும, வதவேனுலடேய ஆழங்கலளையும, ஆரயாய்ந்திருக்கறயார். 
11 மனுஷனிலுள்ளை ஆவவயயன்றி மனுஷரில் எவேன் 
மனுஷனுக்குரியலவேகலளை அறிவேயான்? அப்படப்வபயாலை, வதவேனுலடேய 
ஆவவயயன்றி, ஒருவேனும வதவேனுக்குரியலவேகலளை அறியமயாட்டேயான். 
12 நயாங்கவளையா உலைகத்தின் ஆவலயப்சபறயாமல், வதவேனயால் எங்களுக்கு 
அருளைப்பட்டேலவேகலளை அறியுமபடக்கு வதவேனிலிருந்து புறப்படுகற 
ஆவலயவய சபற்வறயாம. 13 அலவேகலளை நயாங்கள் மனுஷஞயானம 
வபயாதிக்கற வேயார்த்லதகளையாவலை வபசெயாமல், பரிசுத்த ஆவ வபயாதிக்கற 
வேயார்த்லதகளையாவலை வபசி, ஆவக்குரியலவேகலளை 
ஆவக்குரியலவேகவளையாவடே செமபந்தப்படுத்திக்கயாண்பிக்கவறயாம.

1 சகயாரிந்தியர் 3:16 நீங்கள் வதவேனுலடேய ஆலையமயிருக்கறீர்கசளைன்றும,
வதவேனுலடேய ஆவ உங்களில் வேயாசெமயாயிருக்கறயாசரன்றும 
அறியயாதிருக்கறீர்களையா?

1 சகயாரிந்தியர் 6:11 உங்களில் சிலைர் இப்படப்பட்டேவேர்களையாயிருந்தீர்கள்; 



ஆயினும கர்த்தரயாகய இவயசுவன் நயாமத்தினயாலும, நமது 
வதவேனுலடேய ஆவயினயாலும கழுவேப்பட்டீர்கள், 
பரிசுத்தமயாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமயான்களையாக்கப்பட்டீர்கள்.

1 சகயாரிந்தியர் 12:3 ஆதலையால், வதவேனுலடேய ஆவயினயாவலை வபசுகற 
எவேனும இவயசுலவேச் செபிக்கப்பட்டேவேசனன்று 
சசெயால்லைமயாட்டேயாசனன்றும, பரிசுத்த ஆவயினயாவலையன்றி இவயசுலவேக் 
கர்த்தசரன்று ஒருவேனும சசெயால்லைக்கூடேயாசதன்றும, உங்களுக்குத் 
சதரிவக்கவறன்.

2 சகயாரிந்தியர் 3:17 கர்த்தவர ஆவயயானவேர் ; கர்த்தருலடேய ஆவ 
எங்வகவயயா அங்வக வடுதலலையுமுண்டு.

2 சகயாரிந்தியர் 13:14 கர்த்தரயாகய இவயசுகறிஸ்துவனுலடேய 
கருலபயும, வதவேனுலடேய அன்பும, பரிசுத்த ஆவயினுலடேய 
ஐக்கயமும, உங்கள் அலனவேவரயாடுங்கூடே இருப்பதயாக. ஆசமன்.

கலையாத்தியர் 4:6 வமலும நீங்கள் புத்திரரயாயிருக்கறபடயினயால், அப்பயா, 
பிதயாவவே! என்று கூப்பிடேத்தக்கதயாக வதவேன் தமது குமயாரனுலடேய 
ஆவலய உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினயார்.

எவபசியர் 1:13,14 நீங்களும உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவவசெஷமயாகய 
செத்திய வேசெனத்லதக் வகட்டு, வசுவேயாசிகளையானவபயாது, 
வேயாக்குத்தத்தமபண்ணப்பட்டே பரிசுத்த ஆவயயால் அவேருக்குள் 
முத்திலரவபயாடேப்பட்டீர்கள். 14 அவேருக்குச் சசெயாந்தமயானவேர்கள் 
அவேருலடேய மகலமக்குப் புகழ்ச்சியயாக மீட்கப்படுவேயார்கள் என்பதற்கு 
ஆவயயானவேர் நமமுலடேய சுதந்தரத்தின் அச்செயாரமயாயிருக்கறயார்.

எவபசியர் 2:18 அந்தப்படவய நயாம இருதிறத்தயாரும ஒவர ஆவயினயாவலை 
பிதயாவனிடேத்தில் வசெரும சிலையாக்கயத்லத அவேர்மூலைமயாய்ப் 
சபற்றிருக்கவறயாம.

எவபசியர் 4:30 அன்றியும, நீங்கள் மீட்கப்படுமநயாளுக்சகன்று 
முத்திலரயயாகப் சபற்ற வதவேனுலடேய பரிசுத்த ஆவலயத் 
துக்கப்படுத்தயாதிருங்கள்.

1 சதசெவலையானிக்வகயர் 4:8 ஆலகயயால் அசெட்லடேபண்ணுகறவேன் 
மனுஷலர அல்லை தமது பரிசுத்த ஆவலய நமக்குத் தந்தருளின 
வதவேலனவய அசெட்லடேபண்ணுகறயான்.

1 சதசெவலையானிக்வகயர் 5:19 ஆவலய அவத்துப்வபயாடேயாதிருங்கள்.
2 சதசெவலையானிக்வகயர் 2:13 கர்த்தருக்குப் பிரியமயான செவகயாதரவர, நீங்கள் 

ஆவயினயாவலை பரிசுத்தமயாக்கப்படுகறதினயாலும, செத்தியத்லத 
வசுவேயாசிக்கறதினயாலும இரட்சிப்பலடேயுமபடக்கு, ஆதிமுதல் வதவேன் 
உங்கலளைத் சதரிந்துசகயாண்டேபடயினயாவலை, நயாங்கள் உங்கலளைக்குறித்து 



எப்சபயாழுதும வதவேலன ஸ்வதயாத்திரிக்கக் கடேனயாளிகளையாயிருக்கவறயாம. 
(1 வபதுரு 1:2)

தீத்து 3:5,6 நயாம சசெய்த நீதியின் கரிலயகளினிமித்தம அவேர் நமலம 
இரட்சியயாமல், தமது இரக்கத்தின்படவய, மறுசஜன்ம முழுக்கனயாலும, 
பரிசுத்த ஆவயினுலடேய புதிதயாக்குதலினயாலும நமலம இரட்சித்தயார். 6 
தமது கருலபயினயாவலை நயாம நீதிமயான்களையாக்கப்பட்டு, நித்திய 
ஜீவேனுண்டேயாகும என்கற நமபிக்லகயின்பட சுதந்தரமயாகத்தக்கதயாக,

எபிசரயர் 2:4 அலடேயயாளைங்களினயாலும அற்புதங்களினயாலும 
பலைவதமயான பலைத்த சசெய்லககளினயாலும, தமமுலடேய சித்தத்தின்பட 
பகர்ந்து பரிசுத்த ஆவயின் வேரங்களிலும, வதவேன் தயாவம 
செயாட்சிசகயாடுத்ததுமயாயிருக்கற இவ்வேளைவு சபரிதயான 
இரட்சிப்லபக்குறித்து நயாம கவேலலையற்றிருப்வபயாமயானயால் 
தண்டேலனக்கு எப்படத் தப்பித்துக்சகயாள்ளுவவேயாம.

எபிசரயர் 10:15 இலதக்குறித்துப் பரிசுத்த ஆவயயானவேரும நமக்குச் 
செயாட்சிசசெயால்லுகறயார்; எப்படசயனில்:

1 வபதுரு 1:2 பிதயாவேயாகய வதவேனுலடேய முன்னறிவன்படவய, 
ஆவயயானவேரின் பரிசுத்தமயாக்குதலினயாவலை, கீழ்ப்படதலுக்கும 
இவயசுகறிஸ்துவனுலடேய இரத்தந் சதளிக்கப்படுதலுக்கும 
சதரிந்துசகயாள்ளைப்பட்டே பரவதசிகளுக்கு எழுதுகறதயாவேது: கருலபயும 
செமயாதயானமும உங்களுக்குப் சபருகக்கடேவேது.

2 வபதுரு 1:21 தீர்க்கதரிசெனமயானது ஒருகயாலைத்திலும மனுஷருலடேய 
சித்தத்தினயாவலை உண்டேயாகவல்லலை; வதவேனுலடேய பரிசுத்த மனுஷர்கள் 
பரிசுத்த ஆவயினயாவலை ஏவேப்பட்டுப் வபசினயார்கள்.

1 வயயாவேயான் 4:2 வதவேஆவலய நீங்கள் எதினயாவலை அறியலையாசமன்றயால்: 
மயாமசெத்தில் வேந்த இவயசுகறிஸ்துலவே அறிக்லகபண்ணுகற எந்த 
ஆவயும வதவேனயால் உண்டேயாயிருக்கறது.

1 வயயாவேயான் 5:7,8 [பரவலையாகத்திவலை செயாட்சியிடுகறவேர்கள் மூவேர், பிதயா, 
வேயார்த்லத, பரிசுத்த ஆவ என்பவேர்கவளை, இமமூவேரும 
ஒன்றயாயிருக்கறயார்கள்; 8 பூவலையாகத்திவலை] செயாட்சியிடுகறலவேகள் மூன்று,
ஆவ, ஜலைம, இரத்தம என்பலவேகவளை, இமமூன்றும 
ஒருலமப்பட்டருக்கறது.

யூதயா 1:20 நீங்கவளையா பிரியமயானவேர்கவளை, உங்கள் மகயா பரிசுத்தமயான 
வசுவேயாசெத்தின்வமல் உங்கலளை உறுதிப்படுத்திக்சகயாண்டு, பரிசுத்த 
ஆவக்குள் சஜபமபண்ணி,

Pastor T. John Franklin
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