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వచనము 1 

తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు 

పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. కృపయు సమాధానమును మీకు 

కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

యిరిమ్యా 51:61 => కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ 

మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

కొలొసస్యులకు 4:13 => ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, హియెరాపొలి 

వారికొరకును బహు పర్యాసపడుచునాన్డని యితనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

వచనము 2 

విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మానక 

జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  
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ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము 

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 44:24 => జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు 

తీరప్రులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 
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1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

లేవీయకాండము 21:24 => నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను.  

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 
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సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 
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1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వచనము 3 

మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 16:21 => పౌలను నేను నాచేతితోనే వందన వచనము వార్యుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:17 => పౌలను నేను నా చేవార్తతో వందనమని వార్యుచునాన్ను; పర్తి 

పతిర్కయందును అదే గురుతు, నేను వార్యుట ఈలాగే. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకందరికి 

తోడై యుండును గాక. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

రోమీయులకు 16:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

1 తిమోతి 6:21 => ఆ విషయములో పర్వీణులమని కొందరనుకొని విశావ్స విషయము 

తపిప్పోయిరి. కృప మీకు తోడైయుండునుగాక. 

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:25 => కృప మీ అందరికి తోడైయుండును గాక ఆమెన 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని 

కృప కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

వచనము 4 

ఏలయనగా దేవునివలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, మీరు ఏరప్రచబడిన సంగతి, అనగా మా 

సువారత్, మాటతో మాతర్ముగాక శకిత్తోను, పరిశుదాధ్తమ్తోను, సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు 

వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:34 => వారియొదద్కు వెళుల్టకు సమాధానముతో సెలవు పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

1 పేతురు 5:12 => మిముమ్ను హెచచ్రించుచు, ఇదియే దేవుని సతయ్మైన కృప అని సాక్షయ్ము 

చెపుప్చు సంకేష్పముగా వార్సి, మీకు నమమ్కమైన సహోదరుడని నేనెంచిన సిలావ్నుచేత దీనిని 

పంపుచునాన్ను. ఈ సతయ్కృపలో నిలుకడగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కొలొసస్యులకు 1:1 => కొలొసస్యిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకు, అనగా కీర్సుత్నందు విశావ్సులైన 

సహోదరులకు. 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

2 తిమోతి 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు 

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:9 => వారు యాసోనునొదద్ను మిగిలినవారియొదద్ను జామీను తీసికొని 

వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

గలతీయులకు 1:3 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

వచనము 5 

మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 
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1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

కొలొసస్యులకు 1:3 => పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబటిట్, కీర్సుత్యేసునందు 

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:4 => నీ పేర్మనుగూరిచ్యు, పర్భువైన యేసు ఎడలను సమసత్ పరిశుదుధ్లయెడలను 

నీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు నేను విని 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 
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వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

వచనము 6 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు వాకయ్ము నంగీకరించి, 

మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  
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2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:28 => వారు మేము దేవుని కిర్యలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను 

అడుగగా 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 
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హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 

హెబీర్యులకు 11:29 => విశావ్సమునుబటిట్ వారు పొడి నేలమీద నడిచినటుల్ ఎఱఱ్సముదర్ములో బడి 

నడచిపోయిరి. ఐగుపీత్యులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

యాకోబు 2:17 => ఆలాగే విశావ్సము కిర్యలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 
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యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

యాకోబు 2:25 => అటువలెనే రాహాబను వేశయ్ కూడ దూతలను చేరుచ్కొని వేరొక మారగ్మున 

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

Page  of 22 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 16:6 => మీకొరకు బహుగా పర్యాసపడిన మరియకు వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 
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హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 8:24 => ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగినవారమై రకిష్ంపబడితివిు. 

నిరీకిష్ంపబడునది కనబడునపుప్డు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచునన్ దానికొరకు ఎవడు 

నిరీకిష్ంచును? 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 
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యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:7 => మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను 

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => ఏలయనగా దేవునివలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, మీరు 

ఏరప్రచబడిన సంగతి, అనగా మా సువారత్, మాటతో మాతర్ముగాక శకిత్తోను, పరిశుదాధ్తమ్తోను, 

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 6:9 => అయితే పిర్యులారా, మేమీలాగు చెపుప్చునన్ను, మీరింతకంటె మంచిదియు 

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

Page  of 30 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను, ఏరప్రచబడినదైన అమమ్గారికిని ఆమె పిలల్లకును శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

వచనము 7 
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కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా 

మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 
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మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 9:25 => ఆ పర్కారము నా పర్జలు కానివారికి నా పర్జలనియు, పిర్యురాలు 

కానిదానికి పిర్యురాలనియు, పేరు పెటుట్దును. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 
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2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

యెషయా 44:2 => నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము చేయువాడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:7 => మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను 

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:9 => అయితే పిర్యులారా, మేమీలాగు చెపుప్చునన్ను, మీరింతకంటె మంచిదియు 

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

2 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను, ఏరప్రచబడినదైన అమమ్గారికిని ఆమె పిలల్లకును శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 8 

అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, 

మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 
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గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 1:11 => సహోదరులారా, నేను పర్కటించిన సువారత్ మనుషుయ్ని యోచన 

పర్కారమైనది కాదని మీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

2 తిమోతి 2:8 => నా సువారత్ పర్కారము, దావీదు సంతానములో పుటిట్ మృతులలో నుండి లేచిన 

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

కీరత్నలు 10:2 => దుషుట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా తరుముచునాన్డు వారు యోచించిన 

మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 కొరిందీయులకు 2:5 => నేను మాటలాడినను సువారత్ పర్కటించినను, జాఞ్నయుకత్మైన తియయ్ని 

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళి ల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 
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యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

యోహాను 16:15 => తండిర్కి కలిగినవనిన్యు నావి, అందుచేత ఆయన నావాటిలోనివి తీసికొని 

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 
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1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:3 => మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆతామ్నుసారముగా ఆరంభించి, యిపుప్డు 

శరీరానుసారముగా పరిపూరుణ్లగుదురా?  

గలతీయులకు 3:4 => వయ్రథ్ముగానే యినిన్ కషట్ములు అనుభవించితిరా? అది నిజముగా 

వయ్రథ్మగునా? 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 
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1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  
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2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 కొరిందీయులకు 2:5 => నేను మాటలాడినను సువారత్ పర్కటించినను, జాఞ్నయుకత్మైన తియయ్ని 

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 
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2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

లూకా 4:32 => ఆయన వాకయ్ము అధికారముతో కూడినదై యుండెను గనుక వారాయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

2 తిమోతి 3:14 => కీర్సుత్యేసు నందుంచవలసిన విశావ్సము దావ్రా రక్షణారథ్మైన జాఞ్నము నీకు 

కలిగించుటకు శకిత్గల పరిశుదధ్ లేఖనములను బాలయ్మునుండి నీవెరుగుదువు గనుక,  

హెబీర్యులకు 4:2 => వారికి పర్కటింపబడినటుల్ మనకును సువారత్ పర్కటింపబడెను, గాని వారు 

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 
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వచనము 9 

మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు 

మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 4:16 => కీర్సుత్యేసునందు సువారత్ దావ్రా నేను మిముమ్ను కంటిని గనుక మీరు 

ననున్ పోలి నడుచుకొనువారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:1 => నేను కీర్సుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్ పర్కారము మీరును ననున్ పోలి 

నడుచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 
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యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 
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మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:16 => మనము దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ తానే మన ఆతమ్తో కూడ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 
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1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

వచనము 10 

దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన 

కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు 

తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 
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1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 
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వచనము 1 

సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 
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రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

నిరగ్మకాండము 18:9 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి విడిపించి ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

మేలంతటినిగూరిచ్ యితోర్ సంతోషించెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:4 => కీర్సుత్దావ్రా దేవునియెడల మాకిటిట్ నమమ్కము కలదు. 
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లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

Page  of 64 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 3:2 => మా హృదయములమీద వార్యబడియుండి, మనుషుయ్లందరు 

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

వచనము 2 

మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని 

సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

Page  of 66 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 
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యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

రోమీయులకు 9:26 => మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా పర్జలు కారని యేచోటను వారితో 

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 
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1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

2 రాజులు 5:17 => అపుప్డు యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన 

దేవతలకు నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు 

ఇపిప్ంచకూడదా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 
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యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:36 => యెహోవా భారమను మాట మీరికమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్; 

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 
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మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

వచనము 3 

ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 
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యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

రోమీయులకు 8:24 => ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగినవారమై రకిష్ంపబడితివిు. 

నిరీకిష్ంపబడునది కనబడునపుప్డు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచునన్ దానికొరకు ఎవడు 

నిరీకిష్ంచును? 
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రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

1 కొరిందీయులకు 1:7 => గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 
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పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 
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రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:5 => ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండెర్ండుగురికిని కనబడెను.  

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 కొరిందీయులకు 15:11 => నేనైననేమి వారైననేమి, ఆలాగుననే మేము పర్కటించుచునాన్ము, 

ఆలాగుననే మీరును విశవ్సించితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 
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నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

యెషయా 8:17 => యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసికొను యెహోవాను 

నముమ్కొను నేను ఎదురుచూచుచునాన్ను ఆయన కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 4 

Page  of 83 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను 

సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై 

బోధించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => ఏలయనగా దేవునివలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, మీరు 

ఏరప్రచబడిన సంగతి, అనగా మా సువారత్, మాటతో మాతర్ముగాక శకిత్తోను, పరిశుదాధ్తమ్తోను, 

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  
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హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

వచనము 5 

మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును 

వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 
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1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరుఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:9 => వారు యాసోనునొదద్ను మిగిలినవారియొదద్ను జామీను తీసికొని 

వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 
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కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 

సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

Page  of 93 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

వచనము 6 

మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై 

యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము 

కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

2 కొరిందీయులకు 12:17 => నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 

అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 
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యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 7 
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అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై 

యుంటిమి. 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 
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గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 కొరిందీయులకు 2:5 => నేను మాటలాడినను సువారత్ పర్కటించినను, జాఞ్నయుకత్మైన తియయ్ని 

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 
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కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

నాయ్యాధిపతులు 6:27 => కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని తీసికొనివచిచ్ యెహోవా 

తనతో చెపిప్నటుల్ చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున 

పగలు దానిని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 
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లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

వచనము 8 

మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష గలవారమై దేవుని సువారత్ను 

మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు సిదధ్పడియుంటిమి. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 
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యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 
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యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:17 => నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 
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యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

Page  of 107 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

వచనము 9 

అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో 

ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని 

సువారత్ పర్కటించితిమి 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 
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ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 కొరిందీయులకు 9:4 => తినుటకును తార్గుటకును మాకు అధికారము లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:2 => శరీరపర్కారము నడుచుకొనువారమని మముమ్నుగూరిచ్ 

కొందరనుకొనుచునాన్రు కారా? అటిట్వారియెడల నేను తెగించి కాఠినయ్ము చూపవలెనని 

తలంచుకొనుచునాన్ను గాని, నేను వచిచ్నపుప్డు అటుల్ కాఠినయ్మును చూపకుండునటుల్ చేయుడని నేను 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 9:2 => ఇతరులకు నేను అపొసత్లుడను కాకపోయినను మీమటుట్కైనను 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను. పర్భువునందు నా అపొసత్లతవ్మునకు ముదర్గా ఉనన్వారు మీరే కారా? 

1 కొరిందీయులకు 9:4 => తినుటకును తార్గుటకును మాకు అధికారము లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 
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కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

వచనము 10 

మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి 

మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెహెజేక్లు 34:14 => నేను మంచి మేతగలచోట వాటిని మేపెదను, ఇశార్యేలుయొకక్ ఉనన్త 

సథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్ యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో పండుకొనును, ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద బలమైన మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును,  

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  
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మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  
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యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 11 
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తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ దేవునికి తగినటుట్గా మీరు 

నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

రోమీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా 

హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు పార్రథ్నయునైయునన్వి. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 
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2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:12 => మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ 

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:13 => మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ 

హృదయములను విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  
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హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 
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ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:3 => మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని 

జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు 

నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 
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వచనము 12 

తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల మేము నడుచుకొంటిమని మీకు 

తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 తిమోతి 5:5 => అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవుని మీదనే తన 

నిరీక్షణనుంచుకొని, విజాఞ్పనల యందును పార్రథ్నల యందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:18 => నా నిమితత్ము పర్తి దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు గొఱఱ్లును సిదధ్ము 

చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన దార్కాష్రసములను సిదధ్ము 

చేసితిని. ఈ పర్కారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి 

రావలసిన సొముమ్ను నేను అపేకిష్ంపలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 
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2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 
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1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:2 => నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి 

తెచుచ్కొని మరియొకచోట నివాసము కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు వెళుల్డని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

పర్సంగి 3:10 => నరులు అభాయ్సము పొందవలెనని దేవుడు వారికి పెటిట్యునన్ కషాట్నుభవమును 

నేను చూచితిని. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళి ల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 
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2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 
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పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

వచనము 13 

ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము మావలన అంగీకరించినపుప్డు, 

మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి 

గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో 

కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:2 => ఆలాగు చేసినయెడల పరముననునన్ దేవుని ఆజఞ్ యేమగును?ఉనన్త 

సథ్లముననునన్ సరవ్శకుత్ని సావ్సథ్య్మేమగును? 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 31:5 => అబదిధ్కుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసము చేయుటకై నా కాలు 

తవ్రపడినయెడల 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  
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యోబు 31:8 => నేను వితిత్నదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును 

గాక. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 
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యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 
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యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 
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కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 
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2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 
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ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 

1 సమూయేలు 9:6 => వాడు ఇదిగో ఈ పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు బహు 

ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును అతడు 

మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 
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యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 
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మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

వచనము 14 

అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ దేవుని సంఘములను పోలి 

నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే మీరును మీ 

సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:7 => వారు నిందారహితులై యుండునటుల్ ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 
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ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 
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సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 
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సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

సామెతలు 7:24 => నా కుమారులారా, చెవియొగుగ్డి నా నోటి మాటల నాలకింపుడి 

సామెతలు 31:1 => రాజైన లెమూయేలు మాటలు, అతని తలిల్ అతనికుపదేశించిన దేవోకిత్, 

సామెతలు 31:2 => నా కుమారుడా, నేనేమందును? నేను కనన్ కుమారుడా, నేనేమందును? నా 

మొర్కుక్లు మొర్కిక్ కనిన కుమారుడా, నేనేమందును?  

సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 
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సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:13 => మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ 

హృదయములను విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 
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వచనము 15 

ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి 

మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  
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కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:24 => మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 
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ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

రోమీయులకు 1:6 => ఈయన నామము నిమితత్ము సమసత్ జనులు విశావ్సమునకు 

విధేయులగునటుల్ ఈయనదావ్రా మేము కృపను అపొసత్లతవ్మును పొందితివిు.  

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

వచనము 16 

అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి 

ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

లూకా 5:1 => జనసమూహము దేవుని వాకయ్ము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన 

గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరమున నిలిచి, 

లూకా 8:11 => ఈ ఉపమాన భావమేమనగా, వితత్నము దేవుని వాకయ్ము. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 1:17 => ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన 

నా పిర్ య కు మా రు డు ఈ య న యం దు నే ను ఆ నం దిం చు చు నాన్ ను అ ను శ బద్ ము 

మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 
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2 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 
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1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

సామెతలు 4:10 => నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీకరించినయెడల నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగుదువు. 

పరమగీతము 4:2 => నీ పలువరుస కతెత్ర వేయబడినవియు కడుగబడి అపుప్డే పైకి వచిచ్నవియునై 

జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి ఒకదానినైన పోగొటుట్కొనక సుఖముగానునన్ గొఱఱ్ల కదుపులను 

పోలియునన్ది.  

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 
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యిరిమ్యా 10:1 => ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట 

వినుడి. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

2 తిమోతి 3:14 => కీర్సుత్యేసు నందుంచవలసిన విశావ్సము దావ్రా రక్షణారథ్మైన జాఞ్నము నీకు 

కలిగించుటకు శకిత్గల పరిశుదధ్ లేఖనములను బాలయ్మునుండి నీవెరుగుదువు గనుక,  

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 4:2 => వారికి పర్కటింపబడినటుల్ మనకును సువారత్ పర్కటింపబడెను, గాని వారు 

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 
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3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 17 

సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ 

మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 
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హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

పర్సంగి 1:10 => ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును మనకు 

ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

Page  of 166 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 11:16 => ఎవడైనను కలహపిర్యుడుగా కనబడినయెడల మాలోనైనను దేవుని 

సంఘములోనైనను ఇటిట్ ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొనవలెను. 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 
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1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

వచనము 18 

కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని 

సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

1 కొరిందీయులకు 10:5 => అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికిషుట్లుగా ఉండకపోయిరి గనుక 

అరణయ్ములో సంహరింపబడిరి. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్నపుప్డు శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  
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కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  
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యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 11:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

వారిని శికిష్ంపబోవుచునాన్ను, వారి యౌవనులు ఖడగ్ముచేత చంపబడెదరు, వారి కుమారులును 

కూమారెత్లును కాష్మమువలన చచెచ్దరు; 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 11:8 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 1:5 => యాకోబు సంతతి చేసిన తిరుగుబాటును బటిట్యు, ఇశార్యేలు సంతతివారి 

పాపములను బటిట్యు ఇదంతయు సంభవించును. యాకోబు సంతతివారు తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మూలమేది? అది షోమోర్నేగదా; యూదావారి ఉనన్తసథ్లములు ఎకక్డివి? యెరూషలేములోనివే 

కావా? 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 
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కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 
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లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 
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తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

వచనము 19 

ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన 

యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

Page  of 181 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 5:6 => ఇదేమిటియని నేనడిగితిని. అందుకతడు ఇది కొల, ఇది బయలువెళుల్ తూము 

అనెను; మరియు లోకమంతటను జనులు ఈలాగున కనబడుదురని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 5:7 => అపుప్డు సీసపుబిళల్ను తీయగా కొలతూములో కూరుచ్నన్ యొక సతరీ కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 
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మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 
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మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 

మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 
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లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 
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యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 
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కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 43:28 => కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ పర్ధానులను అపవితర్పరచితిని యాకోబును 

శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణపాలు చేసితిని. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  
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యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 11:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

వారిని శికిష్ంపబోవుచునాన్ను, వారి యౌవనులు ఖడగ్ముచేత చంపబడెదరు, వారి కుమారులును 

కూమారెత్లును కాష్మమువలన చచెచ్దరు; 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 11:8 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 1:5 => యాకోబు సంతతి చేసిన తిరుగుబాటును బటిట్యు, ఇశార్యేలు సంతతివారి 

పాపములను బటిట్యు ఇదంతయు సంభవించును. యాకోబు సంతతివారు తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మూలమేది? అది షోమోర్నేగదా; యూదావారి ఉనన్తసథ్లములు ఎకక్డివి? యెరూషలేములోనివే 

కావా? 
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మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 
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మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 
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లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

వచనము 20 

నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 
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ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబాష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

లూకా 22:15 => అపుప్డాయన నేను శర్మపడక మునుపు మీతోకూడ ఈ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

మికిక్లి ఆశపడితిని. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:1 => మేము వారిని విడిచిపెటిట్ ఓడ ఎకిక్ తినన్గా వెళి ల్ కోసుకును, 

మరునాడు రొదుకును, అకక్డనుండి పతరకును వచిచ్తివిు. 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:22 => ఈ హేతువు చేతను మీయొదద్కు రాకుండ నాకు అనేక పరాయ్యములు 

ఆటంకము కలిగెను. 

గలతీయులకు 4:20 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెటు తోచక యునాన్ను; నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్ 

మరియొక విధముగా మీతో మాటలాడ గోరుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  
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వచనము 1 

కాబటిట్ ఇక సహింపజాలక ఏథెనుస్లో మేమొంటిగానైనను ఉండుట మంచిదని యెంచి, 

1 కొరిందీయులకు 16:21 => పౌలను నేను నాచేతితోనే వందన వచనము వార్యుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:17 => పౌలను నేను నా చేవార్తతో వందనమని వార్యుచునాన్ను; పర్తి 

పతిర్కయందును అదే గురుతు, నేను వార్యుట ఈలాగే. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకందరికి 

తోడై యుండును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 
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రోమీయులకు 15:22 => ఈ హేతువు చేతను మీయొదద్కు రాకుండ నాకు అనేక పరాయ్యములు 

ఆటంకము కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 
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ఎజార్ 4:24 => యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున 

పారసీకదేశపు రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

గలతీయులకు 4:20 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెటు తోచక యునాన్ను; నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్ 

మరియొక విధముగా మీతో మాటలాడ గోరుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరుఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

1 తిమోతి 3:14 => శీఘర్ముగా నీయొదద్కు వతుత్నని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; 

వచనము 2 
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యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకును, మీ 

విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ సువారత్ విషయములో 

దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 16:13 => నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథారథ్వాదులు వారికి 

పిర్యులు. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 
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హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 
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పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 
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1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 
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ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 3 

మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. 

ఇది మీకును తెలియును;  

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 
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దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 
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హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 4 

అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 
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2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

వచనము 5 

ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా 

పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 
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సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 

ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:23 => కాబటిట్ నాకేమి సంభవింపనైయునన్దో చూచిన వెంటనే అతనిని 

పంపవలెనని అనుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 4:9 => అతనిని అతనితో కూడ నమమ్కమైన పిర్య సహోదరుడైన ఒనేసిమును 

మీయొదద్కు పంపుచునాన్ను; ఇతడు మీయొదద్నుండి వచిచ్నవాడే; వీరికక్డి సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేతురు. 
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కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:22 => మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను 

ఓదారుచ్టకును అతనిని మీయొదద్కు పంపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 
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పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

హెబీర్యులకు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు 

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

వచనము 6 
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తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము మిముమ్ను ఏలాగు 

చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, ఎలల్పుప్డును మముమ్ను 

పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ పేర్మనుగూరిచ్యు 

సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 
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కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 
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యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 21:4 => వారు ఎదోముదేశమును చుటిట్పోవలెనని హోరు కొండనుండి 

ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా సాగినపుప్డు మారాగ్యాసముచేత జనుల పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 
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పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

వచనము 7 

అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి 

మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:9 => వారు యాసోనునొదద్ను మిగిలినవారియొదద్ను జామీను తీసికొని 

వారిని విడుదల చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

సంఖాయ్కాండము 21:4 => వారు ఎదోముదేశమును చుటిట్పోవలెనని హోరు కొండనుండి 

ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా సాగినపుప్డు మారాగ్యాసముచేత జనుల పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 
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మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 
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2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

వచనము 8 

ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => కాబటిట్ ఇక సహింపజాలక ఏథెనుస్లో మేమొంటిగానైనను ఉండుట 

మంచిదని యెంచి, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

Page  of 228 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 
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యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

దానియేలు 6:19 => తెలల్వారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ దగగ్రకు 

తవ్రపడిపోయెను. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 
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లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  
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పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

వచనము 9 

మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని 

రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 
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నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

వచనము 10 

మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి 

తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:13 => ఇందుచేత మేము ఆదరింపబడితివిు. అంతేకాదు, మాకు ఈ ఆదరణ 

కలిగినపుప్డు తీతు యొకక్ ఆతమ్ మీ అందరివలన విశార్ంతి పొందినందున అతని సంతోషమును చూచి 

మరి యెకుక్వగా మేము సంతోషించితివిు. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:9 => వారు యాసోనునొదద్ను మిగిలినవారియొదద్ను జామీను తీసికొని 

వారిని విడుదల చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 
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యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 
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ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

వచనము 11 

మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను నిరాటంకముగా మీయొదద్కు 

తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 
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తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళి ల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 
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పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

వచనము 12 

మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట 

మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

2 సమూయేలు 7:20 => యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

కీరత్నలు 71:14 => నేను ఎలల్పుప్డు నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్ కీరిత్ంతును 

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

కీరత్నలు 68:3 => నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సనిన్ధిని ఉలల్సించుదురు గాక 

వారు మహదానందము పొందుదురు గాక  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  
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కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 98:8 => ఆయన సనిన్ధిని నదులు చపప్టుల్ కొటుట్నుగాక కొండలు కూడి ఉతాస్హధవ్ని 

చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 
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1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

గలతీయులకు 4:20 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెటు తోచక యునాన్ను; నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్ 

మరియొక విధముగా మీతో మాటలాడ గోరుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

Page  of 249 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

వచనము 13 

మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల 

ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును 

గాక. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 
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పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 
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రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరుణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 
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ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

కొలొసస్యులకు 1:3 => పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబటిట్, కీర్సుత్యేసునందు 

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 
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వచనము 1 

మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళి ల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:8 => మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా 

నునన్వేవో ఆయనకు తెలియును 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 
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మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

సామెతలు 21:29 => భకిత్హీనుడు తన ముఖమును మాడుచ్కొనును యథారథ్వంతుడు తన 

పర్వరత్నను చకక్ పరచుకొనును. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 
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గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

వచనము 2 

కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను 

వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 
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2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 
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1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

1 కొరిందీయులకు 13:11 => నేను పిలల్వాడనై యునన్పుప్డు పిలల్వానివలె మాటలాడితిని, 

పిలల్వానివలె తలంచితిని, పిలల్వానివలె యోచించితిని. ఇపుప్డు పెదద్వాడనై పిలల్వాని చేషట్లు 

మానివేసితిని. 
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1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 
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వచనము 3 

మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 
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1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 1:7 => గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 
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కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 
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1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

Page  of 271 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

వచనము 4 

మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె కామాభిలాషయందు కాక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

Page  of 272 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 
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1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

Page  of 275 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 
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2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

లేవీయకాండము 22:31 => మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:1 => మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసిన దేశమునకు పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:32 => అపుప్డు నేడు నేను మీకు నియమించుచునన్ కటట్డలనిన్టిని 

విధులనిన్టిని మీరు అనుసరించి గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:1 => మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పర్జలతో ఇటల్నిరి నేడు 

నేను మీకు విధించుచునన్ ధరమ్మును మీరాచరింపవలెను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 31:23 => యెహోవా భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి యెహోవా 

విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తికారము చేయును.  

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 
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కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  
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మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 
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1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

వచనము 5 

పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి 

యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 22:31 => మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము నడుచుకొనవలెను; నేను 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:1 => మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసిన దేశమునకు పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:32 => అపుప్డు నేడు నేను మీకు నియమించుచునన్ కటట్డలనిన్టిని 

విధులనిన్టిని మీరు అనుసరించి గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:1 => మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పర్జలతో ఇటల్నిరి నేడు 

నేను మీకు విధించుచునన్ ధరమ్మును మీరాచరింపవలెను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 
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యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

వచనము 6 

ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా 

మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన 

చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 
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కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  
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కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

యోహాను 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 
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తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదుధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరుఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

వచనము 7 

పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా ఉండుటకు పిలువలేదు. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 
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అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

Page  of 293 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఎసేత్రు 2:12 => ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు మాసములు సుగంధవరగ్ములతోను, 

సతరీల పరిమళ కిర్యలకొరకైన మరి వేరు పదారథ్ములతోను సతరీలు పరిమళ కిర్యలు ముగించి 

రాజునొదద్కు పోవువారు పండెర్ండు మాసములైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు నొదద్కు వెళుల్టకు 

ఒకొక్కక్ చినన్దానికి వంతు వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్క చినన్ది రాజునొదద్కు ఆ విధముగా పోవుచుండెను, 

ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ కిర్యలు చేయుకాలము సంపూరణ్మగుచుండెను. 
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రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

వచనము 8 

కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన 

దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 
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1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

ఎసేత్రు 2:12 => ఆరుమాసములు గోపరస తైలముతోను, ఆరు మాసములు సుగంధవరగ్ములతోను, 

సతరీల పరిమళ కిర్యలకొరకైన మరి వేరు పదారథ్ములతోను సతరీలు పరిమళ కిర్యలు ముగించి 

రాజునొదద్కు పోవువారు పండెర్ండు మాసములైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు నొదద్కు వెళుల్టకు 

ఒకొక్కక్ చినన్దానికి వంతు వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్క చినన్ది రాజునొదద్కు ఆ విధముగా పోవుచుండెను, 

ఏమనగా ఆ తీరున వారు పరిమళ కిర్యలు చేయుకాలము సంపూరణ్మగుచుండెను. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  

యిరిమ్యా 10:25 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ంపని 

వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు, 

నిరూమ్లము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

వచనము 9 

సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే 

నేరప్బడితిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:7 => ఒకడు ఇశార్యేలు కుమారులైన తన సహోదరులలో నొకని 

దొంగిలుట కనుగొనబడినయెడల అతడు వానిని తన దాసునిగా చేసికొనినను అమిమ్నను ఆ దొంగ 

చావవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల ఆ చెడుతనమును మీ మధయ్నుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో 

నుంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:14 => హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట 

ఉంచుకొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

సామెతలు 20:14 => కొనువాడు జబుబ్ది జబుబ్ది అనును అవతలికి వెళి ల్ దాని మెచుచ్కొనును. 

సామెతలు 20:23 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ యెహోవాకు హేయములు దొంగతార్సు అనుకూలము 

కాదు. 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  
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యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 22:13 => నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను 

చూచి నాచేతులు చరచుకొనుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 45:9 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును; ఆలాగు చేయుట 

మాని నా జనుల సొముమ్ను అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:11 => తూము పందుములో పదియవ పాలు పటుట్నదై యుండవలెను, పందుము 

మీకు పరిమాణముగా నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:12 => తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి 

ఇరువది తులముల యెతుత్ను, ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను 

ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:13 => పర్తిషిఠ్తారప్ణలు ఈ పర్కారముగా చెలిల్ంపవలెను. నూట ఎనుబది పళల్ 

గోధుమలలో మూడు పళల్వంతునను నూట ఎనుబది పళల్యవలలో మూడు పళల్వంతునను 

చెలిల్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:14 => తైలము చెలిల్ంచునదెటల్నగా నూట ఎనుబది పళల్ నూనెలో పడియు 

ముపాప్తికవంతున చెలిల్ంపవలెను. తూము నూట ఎనుబది పళుల్ పటుట్నదగును. 
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ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 
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ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

జెఫనాయ్ 3:1 => ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు అనాయ్యము చేయునదియునగు పటట్ణమునకు 

శర్మ. 
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యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  
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రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడ డ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 
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సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:2 => నీ సహోదరుడు నీ దగగ్ర లేకపోయినయెడలను, నీవు అతని 

నెరుగకపోయినయెడలను దానిని నీ యింటికి తోలుకొని పోవలెను. నీ సహోదరుడు దాని వెదకుచు 

వచుచ్వరకు అది నీయొదద్ నుండవలెను, అపుప్డు అతనికి దాని మరల అపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 15:6 => ఫిలిషీత్యులు ఇది ఎవడు చేసినదని చెపుప్కొనుచు, తిమాన్యుని అలుల్డైన 

సమోస్ను భారయ్ను ఆమె తండిర్ తీసికొని అతని సేన్హితునికిచెచ్ను గనుక అతడే చేసియుండెనని చెపిప్రి. 

కాబటిట్ ఫిలిషీత్యులు ఆమెను ఆమె తండిర్ని అగిన్తో కాలిచ్రి. 

రూతు 3:12 => నేను నినున్ విడిపింపగల వాడనను మాట వాసత్వమే; అయితే నీకు నాకంటె 

సమీపమైన బంధువుడొకడునాన్డు. 

నెహెమాయ్ 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 10 

ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని మీరు పేర్మించుచునాన్రు. 

సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ నొందుచుండ వలెననియు, 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 
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రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 
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1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 
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ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదుధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 
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2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

వచనము 11 

సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ 

మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 10:19 => అయినను మీ దురద్శలనిన్టిని ఉపదర్వములనిన్టిని పోగొటిట్ మిముమ్ను 

రకిష్ంచిన మీ దేవుని మీరు ఇపుప్డు విసరిజ్ంచి మామీద ఒకని రాజుగా నియమింపుమని ఆయనను 

Page  of 311 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

అడిగియునాన్రు. కాబటిట్ యిపుప్డు మీ గోతర్ముల చొపుప్నను మీ కుటుంబముల చొపుప్నను మీరు 

యెహోవా సనిన్ధిని హాజరు కావలెను. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరుఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

Page  of 312 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 
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లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:31 => వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు 

నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి 

ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 
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సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 
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యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

వచనము 12 

మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి 

యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 19:8 => దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 
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యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

యోహాను 15:17 => మీరు ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 
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1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 
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1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 
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గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 

1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 
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1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:17 => మీరు ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

2 యోహాను 1:5 => కాగా అమామ్, కొర్తత్ ఆజఞ్ నీకు వార్సినటుట్ కాదు గాని మొదటనుండి మనకు 

కలిగిన ఆజఞ్నే వార్యుచు, మనము ఒకరినొకరము పేర్మింపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

వచనము 13 

సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ 

వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 326 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 71:14 => నేను ఎలల్పుప్డు నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్ కీరిత్ంతును 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 
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కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

1 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

వచనము 14 

యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే పర్కారము యేసునందు 

నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

సామెతలు 17:1 => రుచియైన భోజన పదారథ్ములునన్ను కలహముతో కూడియుండిన 

ఇంటనుండుటకంటె నెమమ్ది కలిగియుండి వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినుట మేలు. 
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పర్సంగి 4:6 => శర్మయును గాలికైన యతన్ములును రెండుచేతులనిండ నుండుటకంటె 

ఒకచేతినిండ నెమమ్దికలిగి యుండుట మేలు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 
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రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 
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తీతుకు 2:4 => యౌవన సతరీలు తమ భరత్లకు లోబడియుండి తమ భరత్లను శిశువులను 

పేర్మించువారును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారును పవితుర్లును ఇంట ఉండి పనిచేసికొనువారును మంచివారునై 

యుండవలెనని బుదిధ్చెపుప్చు, 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 
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తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళి ల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 16:26 => కషట్ము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము చేయించును వాని 

కడుపు వానిని తొందరపెటుట్ను. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:27 => ఆమె తన యింటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెటుట్ను పనిచేయకుండ ఆమె 

భోజనము చేయదు. 

యెషయా 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 
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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 7:20 => పర్తివాడు ఏ సిథ్తిలో పిలువబడెనో ఆ సిథ్తిలోనే యుండవలెను.  

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

వచనము 15 

మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు 

మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి చేరము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 
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రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 
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మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

1 కొరిందీయులకు 5:12 => వెలుపలివారికి తీరుప్ తీరుచ్ట నాకేల? వెలుపలివారికి దేవుడే తీరుప్ 

తీరుచ్ను గాని 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

2 కొరిందీయులకు 11:8 => మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము 

పుచుచ్కొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

Page  of 338 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళి ల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 16:26 => కషట్ము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కషట్ము చేయించును వాని 

కడుపు వానిని తొందరపెటుట్ను. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

యెషయా 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

వచనము 16 

ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి పర్భువు 

దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

1 కొరిందీయులకు 12:1 => మరియు సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధమైన వరములనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు.  

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 
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2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:12 => శిషుయ్లు పర్భువా, అతడు నిదిర్ంచినయెడల బాగుపడుననిరి. 

యోహాను 11:13 => యేసు అతని మరణమునుగూరిచ్ ఆ మాట చెపెప్ను గాని వారు ఆయన నిదర్ 

విశార్ంతినిగూరిచ్ చెపెప్ననుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 12:19 => ఇపుప్డు బిడ డ్ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల తనకుతాను 

హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెపప్ వెరచిరి. 

అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి గర్హించి బిడ డ్ 

చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారు చనిపోయెననిరి. 

Page  of 342 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

యెహెజేక్లు 24:18 => ఉదయమందు జనులకు నేను పర్కటించితిని, సాయంతనమున నా భారయ్ 

చనిపోగా ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ మరునాటి ఉదయమున నేను చేసితిని.  

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆదికాండము 50:1 => యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని 

ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లేవీయకాండము 21:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవడును తన 

పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు సమీప 

రకత్సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, 
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లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

వచనము 17 

ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు 

ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో 

కూడ ఉందుము. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 
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1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 
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2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

జెకరాయ్ 14:15 => ఆలాగుననే గుఱఱ్ముల మీదను కంచరగాడిదల మీదను ఒంటెల మీదను 

గారద్భముల మీదను దండుపాళెములో ఉనన్ పశువులనిన్టి మీదను తెగుళుల్ పడును. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 
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పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 
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యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

వచనము 18 

కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 13:17 => నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున 

పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

కీరత్నలు 88:13 => యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచునాన్ను ఉదయమున నా పార్రథ్న నినున్ 

ఎదురొక్నును. 
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కీరత్నలు 119 :147 => తెలల్వారకమునుపే మొఱఱ్పెటిట్తిని నీ మాటలమీద నేను 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 119:148 => నీవిచిచ్న వాకయ్మును నేను ధాయ్నించుటకై నాకనున్లు రాతిర్జాములు 

కాకమునుపే తెరచుకొందును. 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

కీరత్నలు 59:10 => నా దేవుడు తన కృపలో ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియునన్వారికి 

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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వచనము 1 

సహోదరులారా, ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  
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నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 
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పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 
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2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 2 

రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 
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కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 
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2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

యోబు 14:15 => ఆలాగుండినయెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను నీ 

హసత్కృతయ్ము ఎడల నీకు ఇషట్ము కలుగును. 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

కీరత్నలు 140:13 => నిశచ్యముగా నీతిమంతులు నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు 

యథారథ్వంతులు నీ సనిన్ధిని నివసించెదరు.  

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

యోహాను 11:20 => మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళె ల్నుగాని మరియ 

యింటిలో కూరుచ్ండియుండెను. 

యోహాను 11:28 => ఆమె ఈ మాట చెపిప్ వెళి ల్ బోధకుడు వచిచ్ నినున్ పిలుచుచునాన్డని తన 

సహోదరియైన మరియను రహసయ్ముగా పిలిచెను. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

వచనము 3 

లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది, భయమేమియులేదని చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన 

వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును గనుక వారెంత మాతర్మును 

తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

లూకా 21:28 => ఇవి జరుగనారంభించినపుప్డు మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని మీ తలలెతిత్కొనుడి, మీ 

విడుదల సమీపించుచునన్దనెను. 
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హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 51:61 => కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ 

మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

యోహాను 11:28 => ఆమె ఈ మాట చెపిప్ వెళి ల్ బోధకుడు వచిచ్ నినున్ పిలుచుచునాన్డని తన 

సహోదరియైన మరియను రహసయ్ముగా పిలిచెను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

వచనము 4 

సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

Page  of 370 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యెహోషువ 8:14 => హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును 

పటట్ణసుథ్లందరును తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, 

తాము అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ 

పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు 

తెలిసికొనలేదు. 
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యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 
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వచనము 5 

మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; మనము రాతిర్వారము కాము, 

చీకటివారము కాము. 

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యెహోషువ 11:7 => కాబటిట్ యెహోషువయు అతనితో కూడనునన్ యోధులందరును హఠాతుత్గా 

మేరోము నీళల్ యొదద్కు వారి మీదికి వచిచ్ వారిమీద పడగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 
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1 సమూయేలు 26:7 => దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు 

కొర్తత్ళములో పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను 

నాటియుండెను, అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

నెహెమాయ్ 4:11 => మా విరోధులును వారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు 

చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  
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సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 30:9 => ఆ దినమందు దూతలు నా యెదుటనుండి బయలుదేరి ఓడలెకిక్ 

నిరివ్చారులైన కూషీయులను భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన దినమున జరిగినటుట్ వారికి 

భయభార్ంతులు పుటుట్ను, అదిగో అది వచేచ్యునన్ది. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 
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దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

వచనము 6 

కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము కాకయుందము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

నాయ్యాధిపతులు 18:27 => మీకా చేసికొనినదానిని, అతనియొదద్నునన్ యాజకునిని వారు 

పటుట్కొని, సుఖముగాను నిరభ్యముగాను ఉనన్ లాయిషు వారిమీదికి వచిచ్ కతిత్వాత వారిని 

హతముచేసి అగిన్చేత ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 10:12 => యెహోవా లెముమ్, దేవా బాధపడువారిని మరువక నీ చెయియ్ యెతుత్ము 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 
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మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 
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యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 8:21 => పొంచియునన్వారు పటట్ణమును పటుట్కొనియుండుటయు పటట్ణపు పొగ 

యెకుక్చుండుటయు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును చూచినపుప్డు వారు తిరిగి 

హాయివారిని హతము చేసిరి. 

యెహోషువ 8:22 => తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. 

అటుల్ ఈ తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ చికుక్బడిరి 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును 

తపిప్ంచుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 

నాయ్యాధిపతులు 20:42 => యెడారి మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు 

తిరిగిరి గాని, యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని 

చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 
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కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 43:8 => కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొనిరండి 

యెషయా 43:9 => సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు 

ఇటిట్ సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? 

తాము నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ సాకుష్లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే యని 

యొపుప్కొనవలెను.  
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యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 13:21 => నీవు నీకు సేన్హితులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీమీద అధిపతులుగా 

నియమించునపుప్డు నీవేమి చెపెప్దవు? పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన నినున్ పటుట్ను గదా? 

యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మీకా 4:9 => నీవెందుకు కేకలు వేయుచునాన్వు? నీకు రాజు లేకపోవుటచేతనే నీ ఆలోచనకరత్లు 

నశించిపోవుటచేతనే పర్సూతి సతరీకి వచిచ్న వేదనలు నీకు వచిచ్నవా? 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 
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ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

యెహోషువ 8:22 => తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. 

అటుల్ ఈ తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ చికుక్బడిరి 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును 

తపిప్ంచుకొనలేదు. 

యెహోషువ 11:7 => కాబటిట్ యెహోషువయు అతనితో కూడనునన్ యోధులందరును హఠాతుత్గా 

మేరోము నీళల్ యొదద్కు వారి మీదికి వచిచ్ వారిమీద పడగా 

నాయ్యాధిపతులు 8:11 => అపుప్డు గిదోయ్ను నోబహుకును యొగేబెబ్హకును తూరుప్న 

గుడారములలో నివసించిన వారి మారగ్మున పోయి సేన నిరభ్యముగా నునన్ందున ఆ సేనను 

హతము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:8 => వారు ఆ సంవతస్రము మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులను, అనగా 

యొరాద్ను అవతలనునన్ గిలాదునందలి అమోరీయుల దేశములో కాపురమునన్ ఇశార్యేలీయులను 

పదునెనిమిది సంవతస్రములు చితుకగొటిట్ అణచివేసిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:6 => తన అలుల్నితో అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ చినన్దాని తండిర్ దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి సంతోషపడుము, నీ 

హృదయమును సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 

1 సమూయేలు 15:32 => సమూయేలు అమాలేకీయులరాజైన అగగును నా దగగ్రకు 

తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అగగు సంతోషముగా అతని దగగ్రకు వచిచ్ మరణశర్మ నాకు గడచిపోయెనే 

అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 26:7 => దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు 

కొర్తత్ళములో పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను 

నాటియుండెను, అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 
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2 సమూయేలు 22:5 => మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:24 => వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని 

హతము చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి. 

2 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 
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యోబు 22:10 => కావుననే బోనులు నినున్ చుటుట్కొనుచునన్వి ఆకసిమ్క భయము నినున్ 

బెదరించుచునన్ది. 

యోబు 24:23 => ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు 

ఆయన వారి మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

కీరత్నలు 6:10 => నా శతుర్వులందరు సిగుగ్పడి బహుగా అదరుచునాన్రు వారు ఆకసిమ్కముగా 

సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు. 

కీరత్నలు 10:6 => మేము కదలచ్బడము, తరతరములవరకు ఆపద చూడము అని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొందురు 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 
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సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 

యెషయా 20:6 => ఆ దినమున సముదర్తీర నివాసులు అషూష్రు రాజుచేతిలోనుండి 

విడిపింపబడవలెనని సహాయముకొరకు మనము పారిపోయి ఆశర్యించిన వారికి ఈలాగు 

సంభవించినదే, మనమెటుల్ తపిప్ంచుకొనగలమని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 26:17 => యెహోవా, పర్సూతికాలము సమీపింపగా గరభ్వతి వేదనపడి కలిగిన 

వేదనలచేత మొఱఱ్పెటుట్నటుల్ మేము నీ సనిన్ధిలో నునాన్ము.  

యెషయా 29:5 => నీ శతుర్వుల సమూహము లెకక్కు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రముగా నుండును 

బాధించువారి సమూహము ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె నుండును హఠాతుత్గా ఒకక్ నిమిషములోనే యిది 

సంభవించును.  
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యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యెషయా 59:9 => కావున నాయ్యము మాకు దూరముగా ఉనన్ది నీతి మముమ్ను కలిసికొనుటలేదు 

వెలుగుకొరకు మేము కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని చీకటియే పార్పిత్ంచును పర్కాశముకొరకు 

ఎదురుచూచుచునాన్ము గాని అంధకారములోనే నడచుచునాన్ము  

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 

యిరిమ్యా 8:15 => మనము సమాధానము కొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని మేలేమియు 

రాదాయెను; కేష్మముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము గాని భీతియే కలుగుచునన్ది అని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

యిరిమ్యా 14:19 => నీవు యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను నీకు అసహయ్మాయెనా? 

మాకు చికితస్ దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు 

కనిపెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము 

గాని భీతి తగిలియునన్ది. 

యిరిమ్యా 30:6 => మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు పర్సూతి వేదనతో పిలల్లను 

కందురా? పర్సవవేదనపడు సతరీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి 

ముఖములు తెలల్బారుటయు నాకు కనబడుచునన్దేమి? 
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యిరిమ్యా 48:41 => కోటలు పడగొటట్బడియునన్వి దురగ్ములు పటట్బడియునన్వి. ఆ దినమున 

మోయాబు శూరుల హృదయము పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె ఉండును.  

యిరిమ్యా 49:22 => శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి బొసార్మీద పడవలెనని తన రెకక్లు 

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  

యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 
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జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:8 => అకక్డకక్డ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు వేదనలకు 

పార్రంభము. 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

వచనము 7 

నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 
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రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:6 => వానికి మరణదండన విధిలేదు. అయితే హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్ చేయువాని మనసుస్ కోపముతో మండుచుండగా, మారగ్ము దూరమైనందున వాడు 

నరహంతకుని తరిమి వాని కలిసికొని వాని చావగొటట్కయుండునటుల్ ఆ నరహంతకుడు పారిపోయి ఆ 

పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ్ బర్దుకును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

యిరిమ్యా 42:16 => మీరు భయపడుచునన్ ఖడగ్ము అకక్డను ఐగుపుత్ దేశముననే మిముమ్ను తరిమి 

పటుట్కొనును; మీకు భయము కలుగజేయు కాష్మము ఐగుపుత్లోనే మిముమ్ను తరిమి కలిసికొనును, 

అకక్డనే మీరు చతుత్రు, 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 3:24 => వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని 

హతము చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 
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యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

వచనము 8 

మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, విశావ్సపేర్మలను కవచము, 

రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 
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లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

వచనము 9 

ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించెను 

గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మారుక్ 14:37 => మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు 

నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 
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రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 
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మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 
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1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

పరమగీతము 3:8 => రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 
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లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

వచనము 10 

మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు 

మృతిపొందెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 
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సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొందురు. అధిపతులారా, లేచి కేడెములకు చమురు రాయుడి; పర్భువు నాతో ఇటల్నెను  

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

వచనము 11 

కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 
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1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

Page  of 407 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

యోబు 19:23 => నా మాటలు వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. అవి గర్ంథములో 

వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 19:24 => అవి యినుప పోగరతో బండమీద చెకక్బడి సీసముతో నింపబడి నితయ్ము 

నిలువవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను.  

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 43:5 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము ఆయన నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:24 => ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగినవారమై రకిష్ంపబడితివిు. 

నిరీకిష్ంపబడునది కనబడునపుప్డు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచునన్ దానికొరకు ఎవడు 

నిరీకిష్ంచును? 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 
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హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

నిరగ్మకాండము 28:4 => పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు 

వారు కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:8 => ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 

Page  of 410 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 
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కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

వచనము 12 

మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ 

చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీ ష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 

సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 
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యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 
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రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 
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2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 
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1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 
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రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

వచనము 13 

వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు 

ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 
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యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 139:18 => వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెకక్కు 

ఎకుక్వైయునన్వి నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నేయుందును.  

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:19 => నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమితత్ము ధరమ్శాసత్రమువలన 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై చచిచ్నవాడనైతిని. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 14 

సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, 

ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, అందరియెడల దీరఘ్శాంతము 

గలవారై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షుఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

1 తిమోతి 1:4 => విశావ్స సంబంధమైన దేవుని యేరాప్టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము 

కలిగియునన్వి గనుక, వాటిని లక్షయ్పెటట్వదద్నియు, కొందరికి ఆజాఞ్పించుటకు నీవు ఎఫెసులో 

నిలిచియుండవలెనని నినున్ హెచచ్రించిన పర్కారము ఇపుప్డును హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరుణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

యోహాను 11:28 => ఆమె ఈ మాట చెపిప్ వెళి ల్ బోధకుడు వచిచ్ నినున్ పిలుచుచునాన్డని తన 

సహోదరియైన మరియను రహసయ్ముగా పిలిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 
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వచనము 15 

ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును 

మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 
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లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 
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గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 
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హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

సంఖాయ్కాండము 31:47 => ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకిచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 
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రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

వచనము 16 

ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 
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1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 
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మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 7:3 => శతాధిపతి యేసునుగూరిచ్ విని, ఆయన వచిచ్ తన దాసుని సవ్సథ్పరచవలెనని 

ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెదద్లను ఆయన యొదద్కు పంపెను. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

యోహాను 15:17 => మీరు ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 
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2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజు ఞ్లై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

సంఖాయ్కాండము 31:47 => ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 9:6 => వాడు ఇదిగో ఈ పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు బహు 

ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును అతడు 

మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 
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సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 
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వచనము 17 

యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

యిరిమ్యా 6:12 => ఏమియు మిగులకుండ వారి యిండుల్ను వారి పొలములును వారి భారయ్లును 

ఇతరులకు అపప్గింపబడుదురు, ఈ దేశనివాసులమీద నేను నా చెయియ్ చాపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

Page  of 438 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  
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యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 
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రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 
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ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 5:3 => ఆ హేతువుచేత పర్జల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపముల నిమితత్ము 

అరప్ణము చేయవలసినవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:4 => నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదుద్గాని తోర్వలో పడియుండుట 

నీవు చూచినయెడల వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా 

సహాయము చేయవలెను. 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => నరహతయ్ను గూరిచ్యు, ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్యు, ధరమ్మును 

గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు, నాయ్యవిధులను గూరిచ్యు,ఆ యా పటట్ణములలో నివసించు మీ 

సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని మీరు విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని 

కోపము రాకుండునటుల్ వారు యెహోవా దృషిట్కి ఏ అపరాధమును చేయకుండ వారిని హెచచ్రిక 

చేయవలెను; మీరాలాగు చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 
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యిరిమ్యా 31:8 => ఉతత్రదేశములోనుండియు నేను వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను, గుర్డిడ్వారినేమి 

కుంటివారినేమి గరిభ్ణులనేమి పర్సవించు సతరీలనేమి భూదిగంతములనుండి అందరిని 

సమకూరుచ్చునాన్ను, మహాసంఘమై వారికక్డికి తిరిగివచెచ్దరు  

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 13:28 => ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళి ల్ 

వాటిని పెరికి కూరుచ్ట నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరుణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడ డ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 
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తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 18 

పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ 

విషయములో దేవుని చితత్ము. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 
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పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 
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మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

Page  of 448 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20 => నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 38:20 => మేలునకు పర్తిగా వారు కీడు చేయుచునాన్రు నేను ఉతత్మమైనదాని 

ననుసరించుచునన్ందుకు వారు నాకు శతుర్వులైరి 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

కీరత్నలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అపుప్డు నీవు నితయ్ము నిలుచుదువు 
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పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

వచనము 19 

ఆతమ్ను ఆరప్కుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 
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లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

కీరత్నలు 68:3 => నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సనిన్ధిని ఉలల్సించుదురు గాక 

వారు మహదానందము పొందుదురు గాక  

పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  
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ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

వచనము 20 

పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

1 సమూయేలు 1:12 => ఏలయనగా హనాన్ తన మనసుస్లోనే చెపుప్కొనుచుండెను. 
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నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబా ద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 21 

సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరుఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 
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నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబా ద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 
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1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజు ఞ్లై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 22 

పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 
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ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 
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2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

వచనము 23 

సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును 

శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను 

ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:27 => అపుప్డు ఒక యౌవనుడు మోషేయొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ ఎలాద్దు 

మేదాదులు పాళెములో పర్వచించుచునాన్రని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:28 => మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు 

పరిచారకుడునైన యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

Page  of 461 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

1 సమూయేలు 10:6 => యెహోవా ఆతమ్ నీమీదికి బలముగా దిగివచుచ్ను; నీవు వారితో కలిసి 

పర్కటన చేయుచుండగా నీకు కొర్తత్ మనసుస్ వచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:10 => వారు ఆ కొండదగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు పర్వకత్ల సమూహము అతనికి 

ఎదురుపడగా దేవుని ఆతమ్ బలముగా అతని మీదికి వచెచ్ను. అతడు వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన 

చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

1 సమూయేలు 10:12 => ఆ సథ్లమందుండు ఒకడు వారి తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు 

సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అను సామెత పుటెట్ను. 

1 సమూయేలు 10:13 => అంతట అతడు పర్కటించుట చాలించి ఉనన్త సథ్లమునకు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 19:20 => దావీదును పటుట్కొనుటకై సౌలు దూతలను పంపెను; వీరు వచిచ్ పర్వకత్లు 

సమాజముగా కూడుకొని పర్కటించుటయు, సమూయేలు వారిమీద నాయకుడుగా నిలుచుటయు 

చూడగా దేవుని ఆతమ్ సౌలు పంపిన దూతలమీదికి వచెచ్ను గనుక వారును పర్కటింప నారంభించిరి. 

1 సమూయేలు 19:21 => ఈ సంగతి సౌలునకు వినబడినపుప్డు అతడు వేరు దూతలను పంపెను 

గాని వారును అటువలెనే పర్కటించుచుండిరి. సౌలు మూడవసారి దూతలను పంపెను గాని వారును 

పర్కటించుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 19:22 => కడవరిసారి తానే రామాకు పోయి సేఖూ దగగ్రనునన్ గొపప్ బావియొదద్కు 

వచిచ్సమూయేలును దావీదును ఎకక్డ ఉనాన్రని అడుగగా ఒకడు రామా దగగ్ర నాయోతులో 

వారునాన్రని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 19:23 => అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, 

1 సమూయేలు 19:24 => మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ 

సమూయేలు ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును 

పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామెత పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 
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1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:4 => భాషతో మాటలాడువాడు తనకే కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేసికొనును గాని 

పర్వచించువాడు సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షుఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

Page  of 464 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:38 => ఎవడైనను తెలియనివాడైతే తెలియనివాడుగానే యుండనిముమ్. 

1 కొరిందీయులకు 14:39 => కాబటిట్ నా సహోదరులారా, పర్వచించుట ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి, 

భాషలతో మాటలాడుట ఆటంకపరచకుడి గాని, 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 
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పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:39 => కాబటిట్ నా సహోదరులారా, పర్వచించుట ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి, 

భాషలతో మాటలాడుట ఆటంకపరచకుడి గాని, 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

వచనము 24 

మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

మతత్యి 7:18 => మంచి చెటుట్ కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి ఫలములు 

ఫలింపనేరదు. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  
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మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:28 => అరథ్ము చెపుప్వాడు లేనియెడల అతడు సంఘములో మౌనముగా 

ఉండవలెను గాని, తనతోను దేవునితోను మాటలాడుకొనవచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 
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పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:6 => రూబేనీయుడైన ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములకు 

చేసిన పనిని, భూమి నోరుతెరచి వారిని వారి ఇండల్ను గుడారములను వారియొదద్నునన్ సమసత్ 

జీవరాసులను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను మింగివేసిన రీతిని, చూడకయు ఎరుగకయునునన్ మీ 

కుమారులతో నేను మాటలాడుటలేదని నేడు తెలిసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:7 => యెహోవా చేసిన ఆ గొపప్ కారయ్మంతయు మీ కనున్లే చూచినవి 

గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9 => యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ 

పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 3:21 => నా కుమారుడా, లెసస్యైన జాఞ్నమును వివేచనను భదర్ము చేసికొనుము వాటిని 

నీ కనున్ల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియయ్కుము  
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సామెతలు 3:22 => అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును  

సామెతలు 3:23 => అపుప్డు నీ మారగ్మున నీవు సురకిష్తముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎపుప్డును 

తొటిర్లల్దు. 

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

Page  of 470 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2 :15 => కాబటిట్ సహోదరులారా , నిలుకడగా ఉండి మా 

నోటిమాటవలననైనను మా పతిర్కవలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను చేపటుట్డి. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

యోబు 34:4 => నాయ్యమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము 

విచారించి తెలిసికొందము రండి. 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

పర్సంగి 1:17 => నా మనసుస్ నిలిపి, జాఞ్నాభాయ్సమును వెఱిఱ్తనమును మతిహీనతను 

తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంచితిని; అయితే ఇదియు గాలికై పర్యాసపడుటయే అని తెలిసికొంటిని.  

యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 
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1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

వచనము 25 

సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  
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మతత్యి 17:26 => అతడు అనుయ్లయొదద్నే అని చెపప్గా యేసు అలాగైతే కుమారులు సవ్తంతుర్లే. 

మతత్యి 17:27 => అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు 

సముదర్మునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచుచ్ చేపను పటుట్కొని, దాని నోరు తెరచినయెడల 

ఒక షెకెలు దొరుకును; దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  
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ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

ఆదికాండము 20:12 => అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని 

నా తలిల్ కుమారెత్ కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 15:24 => ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి 

తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; వాడు పండుకొను పర్తి మంచము 

అపవితర్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 
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రూతు 3:4 => అతడు పండుకొనిన తరువాత అతడు పండుకొనిన సథ్లమును గురెత్రిగి లోపలికిపోయి 

అతని కాళల్మీద నునన్ బటట్ తీసి పండుకొనవలెను; నీవు చేయవలసిన దానిని అతడు నీకు 

తెలియజేయునని ఆమెతో అనగా 

రూతు 3:14 => కాబటిట్ ఆమె ఉదయము వరకు అతని కాళల్యొదద్ పండుకొని, ఒకనినొకడు 

గురిత్ంచుపాటి వెలుగు రాకముందే లేచెను. అపుప్డు అతడు ఆ సతరీ కళల్మునకు వచిచ్న సంగతి 

తెలియజేయకుడని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 

ఎసేత్రు 9:15 => షూషనునందునన్ యూదులు అదారు మాసమున పదు నాలుగవ దినమందు 

కూడుకొని, షూషనునందు మూడు వందలమందిని చంపివేసిరి; అయితే వారు కొలల్సొముమ్ 

పటుట్కొనలేదు. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 
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మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:29 => మనసాస్కిష్ నిమితత్మనగా నీ సొంత మనసాస్కిష్ నిమితత్ము కాదు 

ఎదుటివాని మనసాస్కిష్ నిమితత్మే యీలాగు చెపుప్చునాన్ను. ఎందుకనగా వేరొకని మనసాస్కిష్నిబటిట్ నా 

సావ్తంతర్య్ విషయములో తీరుప్ తీరచ్బడనేల? 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 5:2 => అనన్దముమ్లని యౌవనులను, తలుల్లని వృదధ్ సతరీలను, అకక్చెలెల్ండర్ని పూరణ్ 

పవితర్తతో యౌవనసతరీలను హెచచ్రించుము. 

వచనము 26 

పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు చేయుడి. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 
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రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 14:33 => ఆలాగే పరిశుదుధ్ల సంఘములనిన్టిలో దేవుడు సమాధానమునకే కరత్ 

గాని అలల్రికి కరత్ కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 
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లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 
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అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

నిరగ్మకాండము 31:13 => మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది 

మీ తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 
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లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

Page  of 482 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

వచనము 27 

సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి 

తన ఆజఞ్లననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు 

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని బహిరంగముగా 

నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  
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కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 
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మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 
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2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

2 రాజులు 19 :31 => శేషించువారు యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరుదురు ; 

తపిప్ంచుకొనినవారు సీయోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

ఆసకిత్ దీని నెరవేరుచ్ను. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 
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యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 3 7 : 3 2 = > శేషించువారు యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరుదురు , 

తపిప్ంచుకొనినవారు సీయోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

ఆసకిత్ దీని నెరవేరుచ్ను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:21 => మరియు ఏదొకమాట యెహోవా చెపిప్నది కాదని మేమెటుల్ 

తెలిసికొనగలమని మీరనుకొనినయెడల, 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

వచనము 28 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

Page  of 489 490



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !స#$%క'ల)

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరుఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:19 => మరియు నేను మరి తవ్రగా మీయొదద్కు మరల వచుచ్నటుల్ ఈలాగు 

చేయవలెనని మరి యెకుక్వగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును.
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