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ஆதியவாகமம 20:6 அப்பபவாழுது வதவன: உத்தம இருதயத்வதவாவடே நீ 
இததச் பசெய்தவாய் எனறு நவான அறிந்திருக்கிவறேன; நீ எனக்கு 
விவரவாதமவாகப் பவாவம பசெய்யவாதபடிக்கு உனதனத் தடுத்வதன; 
ஆதகயவால, நீ அவதளைத் பதவாடே நவான உனக்கு இடேங்பகவாடுக்கவிலதல.

யவாத்திரவாகமம 35:21,26 பினபு எவர்கதளை அவர்கள இருதயம எழுப்பி, 
எவர்கதளை அவர்கள ஆவி உற்செவாகப்படுத்தினவதவா, அவர்கள எலலவாரும 
ஆசெரிப்புக் கூடேவாரத்தின வவதலக்கும அதின செகல ஊழியத்துக்கும, 
பரிசுத்த வஸ்திரங்களுக்கும ஏற்றேதவகதளைக் கர்த்தருக்குக் 
கவாணிக்தகயவாகக் பகவாண்டுவந்தவார்கள. 26 எந்த ஸ்திரீகளுதடேய 
இருதயம ஞவான எழுப்புதல அதடேந்தவதவா, அவர்கள எலலவாரும 
பவளளைவாட்டு மயிதரத் திரித்தவார்கள.

எண்ணவாகமம 10:35 பபட்டியவானது புறேப்படுமவபவாது, வமவாவசெ: 
கர்த்தவாவவ, எழுந்தருளும, உமமுதடேய செத்துருக்கள 
சிதறேடிக்கப்படுவவார்களைவாக; உமதமப் பதகக்கிறேவர்கள உமக்கு 
முனபவாக ஓடிப்வபவாவவார்களைவாக எனபவான.

உபவாகமம 2:25 வவானத்தினகீழ் எங்குமுளளை ஜனங்கள உனனவாவல 
திகிலும பயமும அதடேயுமபடி பசெய்ய இனறு நவான பதவாடேங்குவவன; 
அவர்கள உன கீர்த்திதயக் வகட்டு, உனனிமித்தம நடுங்கி, 
வவததனப்படுவவார்கள எனறேவார்.

உபவாகமம 9:3 உன வதவனவாகிய கர்த்தர் உனக்கு முனபவாகக் 
கடேந்துவபவாகிறேவர் எனபதத இனறு அறியக்கடேவவாய்; அவர் பட்சிக்கிறே 
அக்கினிதயப்வபவால அவர்கதளை அழிப்பவார்; அவர்கதளை உனக்கு 
முனபவாக விழப்பண்ணுவவார்; இவ்விதமவாய்க் கர்த்தர் உனக்குச் 
பசெவானனபடிவய, நீ அவர்கதளைச் சீக்கிரமவாய்த் துரத்தி, அவர்கதளை 
அழிப்பவாய்.

வயவாசுவவா 2:9 கர்த்தர் உங்களுக்கு வதசெத்தத ஒப்புக்பகவாடுத்தவாபரனறும, 
உங்கதளைப்பற்றி எங்களுக்குத் திகில பிடித்திருக்கிறேபதனறும, 
உங்கதளைக்குறித்து வதசெத்துக் குடிகள எலலவாரும வசெவார்ந்துவபவானவார்கள 
எனறும அறிவவன.

1 செவாமுவவல 17:48,50 அப்பபவாழுது அந்தப் பபலிஸ்தன எழுமபி, 
தவாவீதுக்கு எதிரவாகக் கிட்டிவருதகயில, தவாவீது தீவிரமவாய் அந்தச் 
வசெதனக்கும அந்தப் பபலிஸ்தனுக்கும எதிரவாக ஓடி, 50 இவ்விதமவாகத் 
தவாவீது ஒரு கவணினவாலும ஒரு கலலினவாலும பபலிஸ்ததன 
வமற்பகவாண்டு, அவதன மடேங்கடித்து, அவதனக் பகவானறுவபவாட்டேவான;



தவாவீதின தகயில பட்டேயம இலலவாதிருந்தது.
எஸ்தர் 8:17 ரவாஜவாவின வவார்த்ததயும அவனுதடேய கட்டேதளையும 

வபவாய்ச்வசெர்ந்த எலலவா நவாடுகளிலும, எலலவாப் பட்டேணங்களிலும, 
யூதருக்குளவளை அது மகிழ்ச்சியும, களிப்பும, விருந்துண்டு 
பகவாண்டேவாடும நலல நவாளுமவாயிருந்தது; யூதருக்குப் பயப்படுகிறேபயம 
வதசெத்து ஜனங்கதளைப் பிடித்ததினவால, அவர்களில அவநகர் 
யூதமவார்க்கத்தில அதமந்தவார்கள.

வயவாபு 29:14 நீதிதயத் தரித்துக்பகவாண்வடேன, அது என உடுப்பவாயிருந்தது;
என நியவாயம எனக்குச் செவாலதவயும பவாதகயுமவாய் இருந்தது.

நீதிபமவாழிகள 13:11 வஞ்செதனயவால வதடின பபவாருள குதறேந்துவபவாம; 
தகப்பவாடேவாய்ச் வசெர்க்கிறேவவனவா விருத்தியதடேவவான.

நீதிபமவாழிகள 13:22 நலலவன தன பிளதளைகளின பிளதளைகளுக்குச் 
சுதந்தரம தவத்துப்வபவாகிறேவான: பவாவியின ஆஸ்திவயவா நீதிமவானுக்கவாக 
வசெர்த்துதவக்கப்படும.

நீதிபமவாழிகள 22:22,23 ஏதழயவாயிருக்கிறேவான எனறு ஏதழதயக் 
பகவாளதளையிடேவாவத; சிறுதமயவானவதன நியவாயஸ்தலத்தில 
உபத்திரவப்படுத்தவாவத. 23 கர்த்தர் அவர்களுக்கவாக வழக்கவாடி, 
அவர்கதளைக் பகவாளதளையிடுகிறேவர்களுதடேய பிரவாணதனக் 
பகவாளதளையிடுவவார்.

ஏசெவாயவா 35:8 அங்வக பபருமபவாததயவான வழியும இருக்கும; அது பரிசுத்த 
வழி எனனப்படும; தீட்டுளளைவன அதிவல நடேந்துவருவதிலதல; அந்த 
வழியில நடேக்கிறேவர்கள வபததயவாயிருந்தவாலும திதசெபகட்டுப் 
வபவாவதிலதல.

ஏசெவாயவா 43:2 நீ தண்ணீர்கதளைக் கடேக்குமவபவாது நவான உனவனவாடு 
இருப்வபன; நீ ஆறுகதளைக் கடேக்குமவபவாது அதவகள உனவமல 
புரளுவதிலதல; நீ அக்கினியில நடேக்குமவபவாது வவகவாதிருப்பவாய்; 
அக்கினிஜஜுவவாதல உனவபரில பற்றேவாது.

ஏசெவாயவா 49:25 எனறேவாலும இவதவா, பரவாக்கிரமனவால 
சிதறேப்படுத்தப்பட்டேவர்களும விடுவிக்கப்படுவவார்கள, 
பபலவந்தனவால பகவாளதளையிடேப்பட்டேதும விடுததலயவாக்கப்படும; 
உனவனவாடு வழக்கவாடுகிறேவர்கவளைவாவடே நவான வழக்கவாடி, உன 
பிளதளைகதளை இரட்சித்துக்பகவாளளுவவன;

ஏசெவாயவா 54:17 உனக்கு விவரவாதமவாய் உருவவாக்கப்படும எந்த ஆயுதமும 
வவாய்க்கவாவதவபவாம; உனக்கு விவரவாதமவாய் நியவாயத்தில எழுமபும எந்த 
நவாதவயும நீ குற்றேப்படுத்துவவாய்; இது கர்த்தருதடேய ஊழியக்கவாரரின 
சுதந்தரமும எனனவாலுண்டேவான அவர்களுதடேய 
நீதியுமவாயிருக்கிறேபதனறு கர்த்தர் பசெவாலகிறேவார்.



ஏசெவாயவா 59:17,19 அவர் நீதிதய மவார்க்கவசெமவாக அணிந்து, 
இரட்சிப்பபனனும சீரவாதவத் தமது சிரசில தரித்து, 
நீதிசெரிக்கட்டுதபலனனும வஸ்திரங்கதளை உடுப்பவாக உடுத்து, 
தவரவாக்கியத்ததச் செவாலதவயவாகப் வபவார்த்துக்பகவாண்டேவார். 19 
அப்பபவாழுது சூரியன அஸ்தமிக்குந்திதசெபதவாடேங்கி கர்த்தரின 
நவாமத்துக்கும, சூரியன உதிக்குந்திதசெபதவாடேங்கி அவருதடேய 
மகிதமக்கும பயப்படுவவார்கள; பவளளைமவபவால செத்துரு வருமவபவாது, 
கர்த்தருதடேய ஆவியவானவர் அவனுக்கு விவரவாதமவாய்க் 
பகவாடிவயற்றுவவார்.

ஏசெவாயவா 61:10 கர்த்தருக்குள பூரிப்பவாய் மகிழுகிவறேன; என வதவனுக்குள 
என ஆத்துமவா களிகூர்ந்திருக்கிறேது; மணவவாளைன ஆபரணங்களினவால 
தனதன அலங்கரித்துக்பகவாளளுகிறேதற்கும, மணவவாட்டி நதககளினவால 
தனதனச் சிங்கவாரித்துக்பகவாளளுகிறேதற்கும ஒப்பவாக, அவர் 
இரட்சிப்பின வஸ்திரங்கதளை எனக்கு உடுத்தி, நீதியின செவாலதவதய 
எனக்குத் தரித்தவார்.

எவசெக்கிவயல 22:30 நவான வதசெத்தத அழிக்கவாதபடிக்குத் திறேப்பிவல 
நிற்கவும சுவதர அதடேக்கவுந்தக்கதவாக ஒரு மனுஷதனத் வதடிவனன, 
ஒருவதனயும கவாவணன.

எவசெக்கிவயல 45:8 இது அவனுக்கு இஸ்ரவவலிவல கவாணிபூமியவாக 
இருக்கக்கடேவது; என அதிபதிகள இனி என ஜனத்தத ஒடுக்கவாமல 
வதசெத்த இஸ்ரவவல வமசெத்தவாருக்கு அவர்களுதடேய 
வகவாத்திரங்களுக்குத் தக்கதவாக விட்டுவிடுவவார்களைவாக.

தவானிவயல 4:16 அவனுதடேய இருதயம மனுஷ இருதயமவாயிரவாமல 
மவாறுமபடி, மிருக இருதயம அவனுக்குக் பகவாடுக்கப்படேக்கடேவது; 
இப்படியிருக்கிறே அவனவமல ஏழு கவாலங்கள கடேந்துவபவாகவவண்டும.

தவானிவயல 7:4 முந்தினது சிங்கத்ததப்வபவால இருந்தது; அதற்குக் கழுகின
பசெட்தடேகள உண்டேவாயிருந்தது; நவான பவார்த்துக்பகவாண்டிருக்தகயில, 
அதின இறேகுகள பிடுங்கப்பட்டேது; அது ததரயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, 
மனுஷதனப்வபவால இரண்டு கவாலினவமல நிமிர்ந்து நிற்குமபடி 
பசெய்யப்பட்டேது; மனுஷ இருதயம அதற்குக் பகவாடுக்கப்பட்டேது.

செகரியவா 4:6 அப்பபவாழுது அவர்: பசெருபவாவபலுக்குச் பசெவாலலப்படுகிறே 
கர்த்தருதடேய வவார்த்தத எனனபவனறேவால, பலத்தினவாலும அலல, 
பரவாக்கிரமத்தினவாலும அலல, எனனுதடேய ஆவியினவாவலவய ஆகும 
எனறு வசெதனகளின கர்த்தர் பசெவாலலுகிறேவார்.

மத்வதயு 24:22 அந்நவாட்கள குதறேக்கப்படேவாதிருந்தவால, ஒருவனவாகிலும 
தப்பிப்வபவாவதிலதல; பதரிந்துபகவாளளைப்பட்டேவர்களினிமித்தவமவா 
அந்த நவாட்கள குதறேக்கப்படும.



மத்வதயு 26:41  நீங்கள வசெவாததனக்குட்படேவாதபடிக்கு விழித்திருந்து 
பஜபமபண்ணுங்கள; ஆவி உற்செவாகமுளளைதுதவான, மவாமசெவமவா 
பலவீனமுளளைது எனறேவார்.

மவாற்கு 10:48-52 அவன வபசெவாதிருக்குமபடி அவநகர் அவதன 
அதட்டினவார்கள. அவவனவா: தவாவீதின குமவாரவன, எனக்கு இரங்கும 
எனறு முனனிலும அதிகமவாய்க் கூப்பிட்டேவான. 49 இவயசு நினறு, 
அவதன அதழத்து வரச்பசெவானனவார். அவர்கள அந்தக் குருடேதன 
அதழத்து: திடேனபகவாள, எழுந்திரு, உனதன அதழக்கிறேவார் எனறேவார்கள. 
50 உடேவன அவன தன வமல வஸ்திரத்தத எறிந்துவிட்டு, எழுந்து, 
இவயசுவினிடேத்தில வந்தவான. 51 இவயசு அவதன வநவாக்கி: நவான 
உனக்கு எனனபசெய்யவவண்டும எனறிருக்கிறேவாய் எனறேவார். அதற்கு 
அந்தக் குருடேன: ஆண்டேவவர, நவான பவார்தவயதடேயவவண்டும 
எனறேவான. 52 இவயசு அவதன வநவாக்கி: நீ வபவாகலவாம, உன விசுவவாசெம 
உனதன இரட்சித்தது எனறேவார். உடேவன அவன பவார்தவயதடேந்து, 
வழியிவல இவயசுவுக்குப் பினபசெனறேவான. (மத்வதயு 20:30-34)

மவாற்கு 16:20 அவர்கள புறேப்பட்டுப்வபவாய், எங்கும 
பிரசெங்கமபண்ணினவார்கள. கர்த்தர் அவர்களுடேவனகூடேக் கிரிதயதய 
நடேப்பித்து, அவர்களைவால நடேந்த அதடேயவாளைங்களினவாவல வசெனத்தத 
உறுதிப்படுத்தினவார். ஆபமன.

லுூூக்கவா 14:23 அப்பபவாழுது எஜமவான ஊழியக்கவாரதன வநவாக்கி: நீ 
பபருவழிகளிலும வவலிகளைருகிலும வபவாய், என வீடு 
நிதறேயுமபடியவாக ஜனங்கதளை உளவளை வருமபடி வருந்திக் 
கூட்டிக்பகவாண்டுவவா;

லுூூக்கவா 21:15,36 உங்கதளை விவரவாதிக்கிறேவர்கள ஒருவரும 
எதிர்வபசெவும எதிர்நிற்கவும கூடேவாத வவாக்தகயும ஞவானத்ததயும நவான 
உங்களுக்குக் பகவாடுப்வபன. 36 ஆதகயவால இனிச் செமபவிக்கப்வபவாகிறே 
இதவகளுக்பகலலவாம நீங்கள தப்பி, மனுஷகுமவாரனுக்கு முனபவாக 
நிற்கப் பவாத்திரவவானகளைவாக எண்ணப்படுவதற்கு, எப்பபவாழுதும 
பஜபமபண்ணி விழித்திருங்கள எனறேவார்.

வயவாவவான 17:15 நீர் அவர்கதளை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்பகவாளளுமபடி
நவான வவண்டிக்பகவாளளைவாமல, நீர் அவர்கதளைத் தீதமயினினறு 
கவாக்குமபடி வவண்டிக்பகவாளளுகிவறேன.

அப்வபவாஸ்தலருதடேய நடேபடிகள 11:23 அவன வபவாய்ச் வசெர்ந்து, 
வதவனுதடேய கிருதபதயக் கண்டேவபவாது, செந்வதவாஷப்பட்டு, 
கர்த்தரிடேத்தில மனநிர்ணயமவாய் நிதலத்திருக்குமபடி எலலவாருக்கும 
புத்திபசெவானனவான.



அப்வபவாஸ்தலருதடேய நடேபடிகள 13:48 புறேஜவாதியவார் அததக் வகட்டுச் 
செந்வதவாஷப்பட்டு, கர்த்தருதடேய வசெனத்தத மகிதமப்படுத்தினவார்கள. 
நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டேவர்கள எவர்கவளைவா அவர்கள 
விசுவவாசித்தவார்கள.

1 பகவாரிந்தியர் 10:13 மனுஷருக்கு வநரிடுகிறே வசெவாததனவயயலலவாமல 
வவவறே வசெவாததன உங்களுக்கு வநரிடேவிலதல. வதவன 
உண்தமயுளளைவரவாயிருக்கிறேவார்; உங்கள திரவாணிக்கு வமலவாக நீங்கள 
வசெவாதிக்கப்படுகிறேதற்கு அவர் இடேங்பகவாடேவாமல, வசெவாததனதயத் 
தவாங்கத்தக்கதவாக, வசெவாததனவயவாடுகூடே அதற்குத் 
தப்பிக்பகவாளளுமபடியவான வபவாக்தகயும உண்டேவாக்குவவார்.

1 பகவாரிந்தியர் 16:9 ஏபனனில இங்வக பபரிதும அநுகூலமுமவான கதவு 
எனக்குத் திறேக்கப்பட்டிருக்கிறேது: விவரவாதஞ்பசெய்கிறேவர்களும அவநகர் 
இருக்கிறேவார்கள.

2 பகவாரிந்தியர் 12:9 அதற்கு அவர்: என கிருதப உனக்குப்வபவாதும; 
பலவீனத்திவல என பலம பூரணமவாய் விளைங்கும எனறேவார். ஆதகயவால, 
கிறிஸ்துவின வலலதம எனவமல தங்குமபடி, என 
பலவீனங்கதளைக்குறித்து நவான மிகவும செந்வதவாஷமவாய் 
வமனதமபவாரவாட்டுவவன

எவபசியர் 6:11 நீங்கள பிசெவாசின தந்திரங்கவளைவாடு எதிர்த்துநிற்கத் 
திரவாணியுளளைவர்களைவாகுமபடி, வதவனுதடேய செர்வவாயுதவர்க்கத்ததயும 
தரித்துக்பகவாளளுங்கள.

எபிபரயர் 1:7,14 வதவதூததரக்குறித்வதவா தமமுதடேய தூதர்கதளைக் 
கவாற்றுகளைவாகவும, தமமுதடேய ஊழியக்கவாரதர அக்கினி 
ஜஜுவவாதலகளைவாகவும பசெய்கிறேவார் எனறு பசெவாலலியிருக்கிறேது. 14 
இரட்சிப்தபச் சுதந்தரிக்கப்வபவாகிறேவர்களினிமித்தமவாக 
ஊழியஞ்பசெய்யுமபடிக்கு அவர்கபளைலலவாரும அனுப்பப்படும 
பணிவிதடே ஆவிகளைவாயிருக்கிறேவார்களைலலவவா?

யவாக்வகவாபு 4:7 ஆதகயவால, வதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள; பிசெவாசுக்கு 
எதிர்த்து நிலலுங்கள, அப்பபவாழுது அவன உங்கதளைவிட்டு 
ஓடிப்வபவாவவான.

1 வபதுரு 5:10 கிறிஸ்து இவயசுவுக்குள நமதமத் தமது நித்திய 
மகிதமக்கு அதழத்தவரவாயிருக்கிறே செகல கிருதபயும பபவாருந்திய 
வதவனதவாவம பகவாஞ்செக்கவாலம பவாடேநுபவிக்கிறே உங்கதளைச் சீர்ப்படுத்தி,
ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிதலநிறுத்துவவாரவாக;
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