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எண்ணணாகமம 10:35 பபெட்டியணானது புறப்பெடுமவபெணாது, வமணாவச: 
கர்த்தணாவவே, எழுந்தருளும, உமமுலடைய சத்துருக்கள் 
சிதறடிக்கப்பெடுவேணார்களணாக; உமலமப் பெலகக்கிறவேர்கள் உமக்கு 
முன்பெணாக ஓடிப்வபெணாவேணார்களணாக என்பெணான்.

உபெணாகமம 23:5 உன் வதவேனணாகிய கர்த்தர் பிவலயணாமுக்குச் 
பசவிபகணாடுக்கச் சித்தமில்லணாமல், உன் வதவேனணாகிய கர்த்தர் உன்வமல் 
அன்புகூர்ந்தபெடியினணால், உன் வதவேனணாகிய கர்த்தர் அந்தச் சணாபெத்லத 
உனக்கு ஆசீர்வேணாதமணாக மணாறப்பெண்ணினணார். (பநெவகமியணா 13:2)

சங்கீதம 44:4 வதவேவன, நீர் என் ரணாஜணா, யணாக்வகணாபுக்கு இரட்சிப்லபெக் 
கட்டைலளயிடும.

ஏசணாயணா 61:1 கர்த்தரணாகிய வதவேனுலடைய ஆவியணானவேர் என்வமல் 
இருக்கிறணார்; சிறுலமப்பெட்டைவேர்களுக்குச் சுவிவசஷத்லத அறிவிக்கக் 
கர்த்தர் என்லன அபிவஷகமபெண்ணினணார்; இருதயம 
பநெணாறுங்குண்டைவேர்களுக்குக் கணாயங்கட்டுதலலயும, 
சிலறப்பெட்டைவேர்களுக்கு விடுதலலலயயும, கட்டுண்டைவேர்களுக்குக் 
கட்டைவிழ்த்தலலயும கூறவும, (லுூூக்கணா 4:18)

மத்வதயு 6:13 எங்கலளச் வசணாதலனக்குட்பெடைப்பெண்ணணாமல், 
தீலமயினின்று எங்கலள இரட்சித்துக்பகணாள்ளும, ரணாஜ்யமும, 
வேல்லலமயும, மகிலமயும என்பறன்லறக்கும உமமுலடையலவேகவள, 
ஆபமன், என்பெவத. (லுூூக்கணா 11:4)

மத்வதயு 8:16 அஸ்தமனமணானவபெணாது, பிசணாசு பிடித்திருந்த அவநெகலர 
அவேரிடைத்தில் பகணாண்டு வேந்தணார்கள்; அவேர் அந்த ஆவிகலளத் தமது 
வேணார்த்லதயினணாவல துரத்தி, பிணியணாளிகபளல்லணாலரயும 
பசணாஸ்தமணாக்கினணார்:

மத்வதயு 10:1 அப்பபெணாழுது, அவேர் தமமுலடைய பென்னிரண்டு 
சீஷர்கலளயும தமமிடைத்தில் வேரவேலழைத்து, அசுத்த ஆவிகலளத் 
துரத்தவும, சகல வியணாதிகலளயும, சகல வநெணாய்கலளயும நீக்கவும 
அவேர்களுக்கு அதிகணாரம பகணாடுத்தணார். (மணாற்கு 3:14,15)

மத்வதயு 10:8 வியணாதியுள்ளவேர்கலளச் பசணாஸ்தமணாக்குங்கள், 
குஷ்டைவரணாகிகலளச் சுத்தமபெண்ணுங்கள், மரித்வதணாலர எழுப்புங்கள், 
பிசணாசுகலளத் துரத்துங்கள்; இலவேசமணாய்ப் பபெற்றீர்கள் இலவேசமணாய்க் 
பகணாடுங்கள்.

மத்வதயு 12:26-29 சணாத்தணாலனச் சணாத்தணான் துரத்தினணால் தனக்கு 



விவரணாதமணாகத் தணாவன பிரிவிலன பசய்கிறதணாயிருக்குவம; அப்பெடிச் 
பசய்தணால் அவேன் ரணாஜ்யம எப்பெடி நிலலநிற்கும? 27 நெணான் 
பபெயல்பசபூலினணாவல பிசணாசுகலளத் துரத்தினணால், உங்கள் பிள்லளகள் 
அலவேகலள யணாரணாவல துரத்துகிறணார்கள்? ஆலகயணால், அவேர்கவள 
உங்கலள நியணாயந்தீர்க்கிறவேர்களணாயிருப்பெணார்கள். 28 நெணான் 
வதவேனுலடைய ஆவியினணாவல பிசணாசுகலளத் துரத்துகிறபெடியணால், 
வதவேனுலடைய ரணாஜ்யம உங்களிடைத்தில் வேந்திருக்கிறவத. 29 அன்றியும 
பெலவேணாலன முந்திக் கட்டினணாபலணாழியப் பெலவேணானுலடைய வீட்டுக்குள் 
ஒருவேன் புகுந்து, அவேன் உலடைலமகலள எப்பெடிக் 
பகணாள்லளயிடைக்கூடும? கட்டினணாவனயணாகில், அவேன் வீட்லடைக் 
பகணாள்லளயிடைலணாம. (மணாற்கு 3:23-27)

மத்வதயு 12:43-45 அசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷலன விட்டுப் 
புறப்பெடுமவபெணாது, வேறண்டை இடைங்களில் அலலந்து, இலளப்பெணாறுதல் 
வதடியும கண்டைலடையணாமல்: 44 நெணான் விட்டு வேந்த வீட்டுக்குத் 
திருமபிப் வபெணாவவேன் என்று பசணால்லி; அங்வக வேந்து, அந்த வீடு 
பவேறுலமயணாகவும, பபெருக்கி, வஜணாடிக்கப்பெட்டைதணாகவும 
இருக்கக்கண்டு, 45 திருமபிப்வபெணாய், தன்னிலும பபெணால்லணாத வவேறு 
ஏழு ஆவிகலளத் தன்வனணாவடை கூட்டிக்பகணாண்டுவேந்து, உட்புகுந்து 
அங்வக குடியிருக்கும; அப்பபெணாழுது, அந்த மனுஷனுலடைய 
முன்னிலலலமயிலும அவேன் பின்னிலலலம அதிக 
வகடுள்ளதணாயிருக்கும; அப்பெடிவய இந்தப் பபெணால்லணாத சந்ததியணாருக்கும
சமபெவிக்கும என்றணார்.

மத்வதயு 15:22,26,28 அப்பபெணாழுது, அந்தத் திலசகளில் குடியிருக்கிற 
கணானணானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவேரிடைத்தில் வேந்து: ஆண்டைவேவர, தணாவீதின் 
குமணாரவன, எனக்கு இரங்கும, என் மகள் பிசணாசினணால் பகணாடிய 
வவேதலனப்பெடுகிறணாள் என்று பசணால்லிக் கூப்பிட்டைணாள். 26 அவேர் 
அவேலள வநெணாக்கி: பிள்லளகளின் அப்பெத்லத எடுத்து, 
நெணாய்க்குட்டிகளுக்குப் வபெணாடுகிறது நெல்லதல்ல என்றணார். 28 இவயசு 
அவேளுக்குப் பிரதியுத்தரமணாக: ஸ்திரீவய, உன் விசுவேணாசம பபெரிது; நீ 
விருமபுகிறபெடி உனக்கு ஆகக்கடைவேது என்றணார். அந்வநெரவம அவேள் 
மகள் ஆவரணாக்கியமணானணாள்.

மத்வதயு 16:19 பெரவலணாகத்தின் திறவுவகணால்கலள நெணான் உனக்குத் 
தருவவேன்; பூவலணாகத்தில் நீ கட்டுகிறது எதுவவேணா அது பெரவலணாகத்திலும 
கட்டைப்பெட்டிருக்கும, பூவலணாகத்திவல நீ கட்டைவிழ்ப்பெது எதுவவேணா அது 
பெரவலணாகத்திலும கட்டைவிழ்க்கப்பெட்டிருக்கும என்றணார். (மத்வதயு 
18:18)



மத்வதயு 17:19-21 அப்பபெணாழுது, சீஷர்கள் இவயசுவினிடைத்தில் தனித்து 
வேந்து: அலதத் துரத்திவிடை எங்களணால் ஏன் கூடைணாமற்வபெணாயிற்று என்று 
வகட்டைணார்கள். 20 அதற்கு இவயசு: உங்கள் அவிசுவேணாசத்தினணாவலதணான்; 
கடுகுவிலதயளவு விசுவேணாசம உங்களுக்கு இருந்தணால் நீங்கள் இந்த 
மலலலயப்பெணார்த்து, இவ்விடைம விட்டு அப்புறமவபெணா என்று பசணால்ல 
அது அப்புறம வபெணாம; உங்களணால் கூடைணாத கணாரியம ஒன்றுமிரணாது என்று, 
பமய்யணாகவவே உங்களுக்குச் பசணால்லுகிவறன். 21 இந்த ஜணாதிப்பிசணாசு 
பஜபெத்தினணாலும உபெவேணாசத்தினணாலுவமயன்றி மற்பறவ்விதத்தினணாலும 
புறப்பெட்டுப்வபெணாகணாது என்றணார்.

மணாற்கு 1:23-26 அவேர்களுலடைய பஜபெஆலயத்திவல அசுத்த ஆவியுள்ள 
ஒரு மனுஷன் இருந்தணான். 24 அவேன்: ஐவயணா! நெசவரயனணாகிய 
இவயசுவவே, எங்களுக்கும உமக்கும என்ன? எங்கலளக் பகடுக்கவேணா 
வேந்தீர்? உமலம இன்னணார் என்று அறிவவேன், நீர் வதவேனுலடைய 
பெரிசுத்தர் என்று சத்தமிட்டைணான். 25 அதற்கு இவயசு: நீ வபெசணாமல் 
இவேலன விட்டுப் புறப்பெட்டுப்வபெணா என்று அலத அதட்டினணார். 26 
உடைவன அந்த அசுத்த ஆவி அவேலன அலலக்கழித்து, மிகுந்த 
சத்தமிட்டு, அவேலனவிட்டுப் வபெணாய்விட்டைது.

மணாற்கு 1:32-34 சணாயங்கணாலமணாகிச் சூரியன் அஸ்தமித்தவபெணாது, சகல 
பிணியணாளிகலளயும, பிசணாசுபிடித்தவேர்கலளயும, அவேரிடைத்தில் 
பகணாண்டுவேந்தணார்கள். 33 பெட்டைணத்தணார் எல்லணாரும வீட்டு வேணாசலுக்கு 
முன்பெணாகக் கூடிவேந்தணார்கள். 34 பெலவிதமணான வியணாதிகளணால் 
உபெத்திரவேப்பெட்டிருந்த அவநெகலர அவேர் பசணாஸ்தமணாக்கி, அவநெகம 
பிசணாசுகலளயும துரத்திவிட்டைணார்; அந்தப் பிசணாசுகள் தமலம 
அறிந்திருந்தபெடியணால், அலவேகள் வபெசுகிறதற்கு அவேர் 
இடைங்பகணாடுக்கவில்லல.

மணாற்கு 1:39 கலிவலயணா நெணாபடைங்கும அவேர்களுலடைய பஜபெஆலயங்களில்
அவேர் பிரசங்கம பெண்ணிக்பகணாண்டும, பிசணாசுகலளத் 
துரத்திக்பகணாண்டும இருந்தணார்.

மணாற்கு 5:8 ஏபனனில் அவேர் அவேலன வநெணாக்கி: அசுத்த ஆவிவய, இந்த 
மனுஷலன விட்டுப் புறப்பெட்டுப் வபெணா என்று பசணால்லியிருந்தணார்.

மணாற்கு 6:7,13 அவேர் பென்னிருவேலரயும அலழைத்து, அசுத்த ஆவிகலளத் 
துரத்த அதிகணாரங்பகணாடுத்து, 13 அவநெகம பிசணாசுகலளத் துரத்தி, 
அவநெகம வநெணாயணாளிகலள எண்பணய் பூசிச் பசணாஸ்தமணாக்கினணார்கள்.

மணாற்கு 9:23-25 இவயசு அவேலன வநெணாக்கி: நீ விசுவேணாசிக்கக்கூடுமணானணால் 
ஆகும, விசுவேணாசிக்கிறவேனுக்கு எல்லணாம கூடும என்றணார். 24 உடைவன 



பிள்லளயின் தகப்பென் விசுவேணாசிக்கிவறன் ஆண்டைவேவர, என் 
அவிசுவேணாசம நீங்குமபெடி உதவிபசய்யும என்று கண்ணீவரணாவடை 
சத்தமிட்டுச் பசணான்னணான், 25 அப்பபெணாழுது ஜனங்கள் கூட்டைமணாய் 
ஓடிவேருகிறலத இவயசு கண்டு, அந்த அசுத்த ஆவிலய வநெணாக்கி: 
ஊலமயும பசவிடுமணான ஆவிவய இவேலன விட்டுப் புறப்பெட்டுப்வபெணா, 
இனி இவேனுக்குள் வபெணாகணாவத என்று நெணான் உனக்குக் 
கட்டைலளயிடுகிவறன் என்று அலத அதட்டினணார்.

மணாற்கு 9:29 அதற்கு அவேர்: இவ்வேலகப் பிசணாசு பஜபெத்தினணாலும 
உபெவேணாசத்தினணாலுவமயன்றி மற்பறவ்விதத்தினணாலும 
புறப்பெட்டுப்வபெணாகணாது என்றணார்.

மணாற்கு 9:38,39 அப்பபெணாழுது வயணாவேணான் அவேலர வநெணாக்கி: வபெணாதகவர, 
நெமலமப் பின்பெற்றணாதவேன் ஒருவேன் உமது நெணாமத்தினணாவல பிசணாசுகலளத்
துரத்துகிறலதக்கண்வடைணாம; அவேன் நெமலமப் பின்பெற்றணாதவேனணானதணால் 
அவேலனத் தடுத்வதணாம என்றணான். 39 அதற்கு இவயசு: அவேலனத் 
தடுக்கவவேண்டைணாம; என் நெணாமத்தினணாவல அற்புதஞ்பசய்கிறவேன் 
எளிதணாய் என்லனக்குறித்துத் தீங்கு பசணால்லமணாட்டைணான்.

மணாற்கு 16:17 விசுவேணாசிக்கிறவேர்களணால் நெடைக்கும அலடையணாளங்களணாவேன: 
என் நெணாமத்தினணாவல பிசணாசுகலளத் துரத்துவேணார்கள். நெவேமணான 
பெணாலஷகலளப் வபெசுவேணார்கள்;

லுூூக்கணா 4:34-36 அவேன்: ஐவயணா! நெசவரயனணாகிய இவயசுவவே, 
எங்களுக்கும உமக்கும என்ன? எங்கலளக்பகடுக்கவேணா வேந்தீர்? உமலம 
இன்னணாபரன்று அறிவவேன்; நீர் வதவேனுலடைய பெரிசுத்தர் என்று 
உரத்தசத்தமிட்டைணான். 35 அதற்கு இவயசு: நீ வபெசணாமல் இவேலனவிட்டுப்
புறப்பெட்டுப்வபெணா என்று அலத அதட்டினணார்; அப்பபெணாழுது பிசணாசு 
அவேலன ஜனங்களின் நெடுவிவல விழைத்தள்ளி, அவேனுக்கு ஒரு 
வசதமுஞ்பசய்யணாமல், அவேலன விட்டுப் வபெணாய்விட்டைது. 36 எல்லணாரும
ஆச்சரியப்பெட்டு: இது என்ன வேணார்த்லதவயணா! அதிகணாரத்வதணாடும 
வேல்லலமவயணாடும அசுத்த ஆவிகளுக்கும கட்டைலளயிடுகிறணார், 
அலவேகள் புறப்பெட்டுப்வபெணாகிறவத என்று ஒருவேவரணாபடைணாருவேர் 
வபெசிக்பகணாண்டைணார்கள்.

லுூூக்கணா 4:41 பிசணாசுகளும: நீர் வதவேனுலடைய குமணாரனணாகிய கிறிஸ்து 
என்று சத்தமிட்டு, அவநெகலரவிட்டுப் புறப்பெட்டைது. அவேலரக் கிறிஸ்து 
என்று பிசணாசுகள் அறிந்திருந்தபெடியணால் அவேர் அலவேகலளப் 
வபெசபவேணாட்டைணாமல் அதட்டினணார்.

லுூூக்கணா 7:21 அந்தச் சமயத்திவல வநெணாய்கலளயும பகணாடிய 
வியணாதிகலளயும பபெணால்லணாத ஆவிகலளயும பகணாண்டிருந்த அவநெகலர 
அவேர் குணமணாக்கி, அவநெகங் குருடைருக்குப் பெணார்லவேயளித்தணார்.



லுூூக்கணா 8:29 அந்த அசுத்த ஆவி அவேலன விட்டுப்வபெணாகுமபெடி இவயசு
கட்டைலளயிட்டைபெடியினணாவல அப்பெடிச் பசணான்னணான். அந்த அசுத்த ஆவி
பவேகுகணாலமணாய் அவேலனப் பிடித்திருந்தது; அவேன் சங்கிலிகளினணாலும 
விலங்குகளினணாலும கட்டுண்டு கணாவேல்பெண்ணப்பெட்டிருந்தும 
கட்டுகலள முறித்துப்வபெணாட்டுப் பிசணாசினணால் வேனணாந்தரங்களுக்குத் 
துரத்தப்பெட்டிருந்தணான்.

லுூூக்கணா 9:40 அலதத் துரத்திவிடுமபெடி உமமுலடைய சீஷலர 
வவேண்டிக்பகணாண்வடைன், அவேர்களணால் கூடைணாமற்வபெணாயிற்று என்றணான்.

லுூூக்கணா 10:17-20 பின்பு அந்த எழுபெதுவபெரும சந்வதணாஷத்வதணாவடை 
திருமபிவேந்து: ஆண்டைவேவர, உமமுலடைய நெணாமத்தினணாவல பிசணாசுகளும 
எங்களுக்குக் கீழ்ப்பெடிகிறது என்றணார்கள். 18 அவேர்கலள அவேர் வநெணாக்கி:
சணாத்தணான் மின்னலலப்வபெணால வேணானத்திலிருந்து விழுகிறலதக் 
கண்வடைன். 19 இவதணா, சர்ப்பெங்கலளயும வதள்கலளயும மிதிக்கவும, 
சத்துருவினுலடைய சகல வேல்லலமலயயும வமற்பகணாள்ளவும 
உங்களுக்கு அதிகணாரங் பகணாடுக்கிவறன்; ஒன்றும உங்கலளச் 
வசதப்பெடுத்தமணாட்டைணாது. 20 ஆகிலும, ஆவிகள் உங்களுக்குக் 
கீழ்ப்பெடிகிறதற்கணாக நீங்கள் சந்வதணாஷப்பெடைணாமல், உங்கள் நெணாமங்கள் 
பெரவலணாகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்கணாகச் சந்வதணாஷப்பெடுங்கள் என்றணார்.

லுூூக்கணா 11:14 பின்பு அவேர் ஊலமயணாயிருந்த ஒரு பிசணாலசத் 
துரத்தினணார். பிசணாசு புறப்பெட்டுப்வபெணானபின்பு ஊலமயன் வபெசினணான்; 
ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பெட்டைணார்கள்.

லுூூக்கணா 11:20-22 நெணான் வதவேனுலடைய விரலினணாவல பிசணாசுகலளத் 
துரத்துகிறபெடியணால், வதவேனுலடைய ரணாஜ்யம உங்களிடைத்தில் 
வேந்திருக்கிறவத. 21 ஆயுதந்தரித்த பெலவேணான் தன் அரமலனலயக் 
கணாக்கிறவபெணாது, அவேனுலடையபபெணாருள் பெத்திரப்பெட்டிருக்கும. 22 
அவேனிலும அதிக பெலவேணான் வேந்து, அவேலன வமற்பகணாள்வேணாவனயணாகில்,
அவேன் நெமபியிருந்த சகல ஆயுதவேர்க்கத்லதயும பெறித்துக்பகணாண்டு, 
அவேனுலடைய பகணாள்லளப்பபெணாருலளப் பெங்கிடுவேணான்.

லுூூக்கணா 13:32 அதற்கு அவேர்: நெணான் இன்லறக்கும நெணாலளக்கும 
பிசணாசுகலளத் துரத்தி, வியணாதியுள்ளவேர்கலளச் பசணாஸ்தமணாக்கி, 
மூன்றணாமநெணாளில் நிலறவேலடைவவேன்.

வயணாவேணான் 14:12 பமய்யணாகவவே பமய்யணாகவவே நெணான் உங்களுக்குச் 
பசணால்லுகிவறன்; நெணான் என் பிதணாவினிடைத்திற்குப் வபெணாகிறபெடியினணால், 
என்லன விசுவேணாசிக்கிறவேன் நெணான் பசய்கிறகிரிலயகலளத் தணானும 
பசய்வேணான், இலவேகலளப்பெணார்க்கிலும பபெரிய கிரிலயகலளயும 
பசய்வேணான்.



வயணாவேணான் 17:15 நீர் அவேர்கலள உலகத்திலிருந்து 
எடுத்துக்பகணாள்ளுமபெடி நெணான் வவேண்டிக்பகணாள்ளணாமல், நீர் அவேர்கலளத்
தீலமயினின்று கணாக்குமபெடி வவேண்டிக்பகணாள்ளுகிவறன்.

அப்வபெணாஸ்தலருலடைய நெடைபெடிகள் 10:38 நெசவரயனணாகிய இவயசுலவேத் 
வதவேன் பெரிசுத்த ஆவியினணாலும வேல்லலமயினணாலும 
அபிவஷகமபெண்ணினணார்; வதவேன் அவேருடைவனகூடை 
இருந்தபெடியினணாவல அவேர் நென்லமபசய்கிறவேரணாயும பிசணாசின் 
வேல்லலமயில் அகப்பெட்டை யணாவேலரயும குணமணாக்குகிறவேரணாயும 
சுற்றித்திரிந்தணார்.

அப்வபெணாஸ்தலருலடைய நெடைபெடிகள் 16:17,18 அவேள் பெவுலலயும 
எங்கலளயும பின்பதணாடைர்ந்து வேந்து: இந்த மனுஷர் உன்னதமணான 
வதவேனுலடைய ஊழியக்கணாரர், இரட்சிப்பின் வேழிலய நெமக்கு 
அறிவிக்கிறவேர்கள் என்று சத்தமிட்டைணாள். 18 இப்பெடி அவநெகநெணாள் 
பசய்துபகணாண்டுவேந்தணாள். பெவுல் சினங்பகணாண்டு, திருமபிப்பெணார்த்து: நீ 
இவேலள விட்டுப்புறப்பெடுமபெடி இவயசுகிறிஸ்துவின் நெணாமத்தினணாவல 
உனக்குக் கட்டைலளயிடுகிவறன் என்று அந்த ஆவியுடைவன பசணான்னணான்; 
அந்வநெரவம அது புறப்பெட்டுப்வபெணாயிற்று.

அப்வபெணாஸ்தலருலடைய நெடைபெடிகள் 19:11,12 பெவுலின் லககளினணாவல 
வதவேன் விவசஷித்த அற்புதங்கலளச் பசய்தருளினணார். 12 அவேனுலடைய 
சரீரத்திலிருந்து உறுமணால்கலளயும கச்லசகலளயும பகணாண்டுவேந்து, 
வியணாதிக்கணாரர்வமல் வபெணாடை வியணாதிகள் அவேர்கலளவிட்டு 
நீங்கிப்வபெணாயின; பபெணால்லணாத ஆவிகளும அவேர்கலளவிட்டுப் 
புறப்பெட்டைன.

அப்வபெணாஸ்தலருலடைய நெடைபெடிகள் 26:15-18 அப்பபெணாழுது நெணான்: 
ஆண்டைவேவர, நீர் யணார் என்வறன். அதற்கு அவேர்: நீ துன்பெப்பெடுத்துகிற 
இவயசு நெணாவன. 16 இப்பபெணாழுது நீ எழுந்து, கணாலுன்றி நில். நீ 
கண்டைலவேகலளயும நெணான் உனக்குத் தரிசனமணாகிக் 
கணாண்பிக்கப்வபெணாகிறலவேகலளயும குறித்து உன்லன 
ஊழியக்கணாரனணாகவும சணாட்சியணாகவும ஏற்பெடுத்துகிறதற்கணாக உனக்குத் 
தரிசனமணாவனன். 17 உன் சுயஜனத்தணாரிடைத்தினின்றும அந்நிய 
ஜனத்தணாரிடைத்தினின்றும உன்லன விடுதலலயணாக்கி, 18 அவேர்கள் 
என்லனப் பெற்றும விசுவேணாசத்தினணாவல பெணாவேமன்னிப்லபெயும 
பெரிசுத்தமணாக்கப்பெட்டைவேர்களுக்குரிய சுதந்தரத்லதயும 
பபெற்றுக்பகணாள்ளுமபெடியணாக, அவேர்கள் இருலளவிட்டு 
ஒளியினிடைத்திற்கும, சணாத்தணானுலடைய அதிகணாரத்லதவிட்டு 
வதவேனிடைத்திற்கும திருமபுமபெடிக்கு நீ அவேர்களுலடைய கண்கலளத் 
திறக்குமபபெணாருட்டு, இப்பபெணாழுது உன்லன அவேர்களிடைத்திற்கு 



அனுப்புகிவறன் என்றணார்.
வரணாமர் 16:20 சமணாதணானத்தின் வதவேன் சீக்கிரமணாய்ச் சணாத்தணாலன உங்கள் 

கணால்களின் கீவழை நெசுக்கிப்வபெணாடுவேணார். நெமமுலடைய கர்த்தரணாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடைய கிருலபெ உங்களுடைவனகூடை இருப்பெதணாக. 
ஆபமன்.

2 பகணாரிந்தியர் 2:11 சணாத்தணானணாவல நெணாம வமணாசமவபெணாகணாதபெடிக்கு 
அப்பெடிச் பசய்வதன்; அவேனுலடைய தந்திரங்கள் நெமக்குத் 
பதரியணாதலவேகள் அல்லவவே.

கலணாத்தியர் 1:4 அவேர் நெமலம இப்பபெணாழுதிருக்கிற பபெணால்லணாத 
பிரபெஞ்சத்தினின்று விடுவிக்குமபெடி நெமமுலடைய பிதணாவேணாகிய 
வதவேனுலடைய சித்தத்தின்பெடிவய நெமமுலடைய பெணாவேங்களுக்கணாகத் 
தமலமத்தணாவம ஒப்புக்பகணாடுத்தணார்;

எவபெசியர் 4:27 பிசணாசுக்கு இடைங்பகணாடைணாமலும இருங்கள்.
எவபெசியர் 6:11 நீங்கள் பிசணாசின் தந்திரங்கவளணாடு எதிர்த்துநிற்கத் 

திரணாணியுள்ளவேர்களணாகுமபெடி, வதவேனுலடைய சர்வேணாயுதவேர்க்கத்லதயும 
தரித்துக்பகணாள்ளுங்கள்.

2 பதசவலணானிக்வகயர் 3:2,3 துர்க்குணரணாகிய பபெணால்லணாத மனுஷர் 
லகயினின்று நெணாங்கள் விடுவிக்கப்பெடுமபெடிக்கும, எங்களுக்கணாக 
வவேண்டிக்பகணாள்ளுங்கள்; விசுவேணாசம எல்லணாரிடைத்திலுமில்லலவய. 3 
கர்த்தவரணா உண்லமயுள்ளவேர், அவேர் உங்கலள ஸ்திரப்பெடுத்தி, 
தீலமயினின்று விலக்கிக் கணாத்துக்பகணாள்ளுவேணார்.

2 தீவமணாத்வதயு 2:26 வமலும, கலடைசிநெணாட்களில் பகணாடியகணாலங்கள் 
வேருபமன்று அறிவேணாயணாக.

2 தீவமணாத்வதயு 4:18 பிரிஸ்கணாளுக்கும ஆக்கில்லணாவுக்கும, 
ஒவநெசிப்வபெணாருவின் வீட்டைணாருக்கும என் வேணாழ்த்துதலலச் பசணால்லு.

1 வபெதுரு 5:8 பதளிந்த புத்தியுள்ளவேர்களணாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; 
ஏபனனில், உங்கள் எதிரணாளியணாகிய பிசணாசணானவேன் பகர்ச்சிக்கிற 
சிங்கமவபெணால் எவேலன விழுங்கலணாவமணா என்று வேலகவதடிச் 
சுற்றித்திரிகிறணான்.

1 வயணாவேணான் 4:4 உங்கள் சந்வதணாஷம நிலறவேணாயிருக்குமபெடி இலவேகலள 
உங்களுக்கு எழுதுகிவறன்.
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