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వచనము 1 

దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన సహోదరుడైన తిమోతియును, 

కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 3:1 => రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను అతడు 

కనబడక యుండెను. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

పరమగీతము 3:3 => పటట్ణమునందు సంచరించు కావలివారు నాకెదురుపడగా మీరు నా 

పార్ణపిర్యుని చూచితిరా? అని నేనడిగితిని 

పరమగీతము 5:16 => అతని నోరు అతి మధురము. అతడు అతి కాంక్షణీయుడు యెరూషలేము 

కూమారెత్లారా, ఇతడే నా పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.  
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యెషయా 5 :1 => నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి అతని దార్క్షతోటనుబటిట్ 

నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా పిర్యుని కొకదార్క్షతోట 

యుండెను 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

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

మహిమపరచును. 
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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. 

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 లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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

కృప కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  
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రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

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.  

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

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 

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. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 
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పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 5:23 => తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు 

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23 => అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. 

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

యెహోషువ 23:11 => కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:23 => యెహోవా దూత యిటల్నెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద 

మహా శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిషు ఠ్లతో కూడి యెహోవా 

సహాయమునకు వారు రాలేదు.  

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  
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1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 129:5 => సీయోను పగవారందరు సిగుగ్పడి వెనుకకు తిర్పప్బడుదురు గాక. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

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 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

విలాపవాకయ్ములు 3:65 => వారికి హృదయకాఠినయ్ము నితుత్వు వారిని శపించుదువు. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 
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మారుక్ 11:21 => అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు 

శపించిన అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 
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వచనము 2 

మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు 

కలుగును గాక. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

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

కృప కలుగును గాక. 

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

తీతుకు 3:15 => నాయొదద్ ఉనన్వారందరు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. విశావ్సమునుబటిట్ 

మముమ్ను పేర్మించువారికి మా వందనములు చెపుప్ము. కృప మీ అందరికి తోడై యుండును గాక. 

వచనము 3 

కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 
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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.  

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

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

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

వచనము 4 

దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ శర్మలలో ఉనన్వారినైనను 

ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 
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రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 1:2 => దేవుని సువారత్నిమితత్ము పర్తేయ్కింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉనన్ 

దేవుని పిర్యులకందరికి అనగా పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెపిప్) 

వార్యునది. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 తిమోతి 1:1 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్యు మన నిరీక్షణయైన కీర్సుత్యేసు యొకక్యు ఆజఞ్ 

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

2 తిమోతి 1:1 => కీర్సుత్ యేసునందునన్ జీవమునుగూరిచ్న వాగాద్నమునుబటిట్ దేవుని చితత్మువలన 

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

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

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

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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. 

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

సహోదరులకు. 

కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

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. 

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

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 
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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 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:11 => అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక 

సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ నివసించెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

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 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

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

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 
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1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

హెబీర్యులకు 13:24 => మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుదుధ్లకందరికిని నా 

వందనములు చెపుప్డి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 5 

కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు 

విసత్రించుచునన్ది. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 
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2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:2 => మన తండిర్యగు దేవునినుండియు పర్భువగు యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు కృపయు 

సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

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

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

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

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

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

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

వచనము 6 

మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును పొందుదుము; మేమాదరణ 

పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను 

ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 
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ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

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. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

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

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 
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2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

Page  of 23 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

కీరత్నలు 59:10 => నా దేవుడు తన కృపలో ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియునన్వారికి 

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

కీరత్నలు 119:76 => నీ సేవకునికి నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ కృప ననున్ ఆదరించును గాక. 

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 
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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 

వచనము 7 

మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను పాలివారైయునాన్రని 

యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

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. 

కీరత్నలు 86:17 => యెహోవా, నీవు నాకు సహాయుడవై ననాన్దరించుచునాన్వు నా పగవారు చూచి 

సిగుగ్పడునటుల్ శుభకరమైన ఆనవాలు నాకు కనుపరచుము. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  
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యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెషయా 52:9 => యెరూషలేమునందు పాడైయునన్ సథ్లములారా, ఉతస్హించి యేకముగా 

సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.  

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

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

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

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

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 66:16 => దేవునియందు భయభకుత్లు గలవారలారా, మీరందరు వచిచ్ ఆలకించుడి 

ఆయన నాకొరకు చేసిన కారయ్ములను నేను వినిపించెదను. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  
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ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 94:19 => నా అంతరంగమందు విచారములు హెచచ్గా నీ గొపప్ ఆదరణ నా పార్ణమునకు 

నెమమ్ది కలుగజేయుచునన్ది. 

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

Page  of 28 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యిరిమ్యా 45:2 => బారూకూ, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:36 => అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 
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రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

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 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

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,  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

వచనము 8 

సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; 

అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక 

భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

Page  of 31 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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 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 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, 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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

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. 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 94:19 => నా అంతరంగమందు విచారములు హెచచ్గా నీ గొపప్ ఆదరణ నా పార్ణమునకు 

నెమమ్ది కలుగజేయుచునన్ది. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 
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యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 6:17 => నేను యేసుయొకక్ ముదర్లు నా శరీరమందు ధరించియునాన్ను, ఇకమీదట 

ఎవడును ననున్ శర్మ పెటట్వదుద్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

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

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

వచనము 9 

మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ 

మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

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 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 
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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 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

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? 
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ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

వచనము 10 

ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు 

మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును 

మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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 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.  

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  
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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, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

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

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

వచనము 11 

అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

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 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 
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ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 
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కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 94:17 => యెహోవా నాకు సహాయము చేసియుండనియెడల నా పార్ణము శీఘర్ముగా 

మౌనమందు నివసించియుండును. 

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

యెషయా 33:18 => నీ హృదయము భయంకరమైనవాటినిబటిట్ ధాయ్నించును. జనసంఖయ్ 

వార్యువాడెకక్డ ఉనాన్డు? తూచువాడెకక్డ ఉనాన్డు? బురుజులను లెకిక్ంచువాడెకక్డ ఉనాన్డు?  

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 
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యోహాను 5:7 => ఆ రోగి అయాయ్, నీళుల్ కదలింపబడినపుప్డు ననున్ కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు 

ఎవడును లేడు గనుక నేను వచుచ్నంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

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

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 

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 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:1 => మరియు సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధమైన వరములనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు.  

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

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 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

వచనము 12 

మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను 

నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా 

మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 
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యోబు 40:14 => అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్ రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్ ఒపుప్కొనెదను. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

కీరత్నలు 44:6 => నేను నా వింటిని నముమ్కొనను నా కతిత్యు ననున్ రకిష్ంపజాలదు 

కీరత్నలు 44:7 => మా శతుర్వులచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచువాడవు నీవే మముమ్ను 

దేవ్షించువారిని సిగుగ్పరచువాడవు నీవే. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 
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యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

యెహెజేక్లు 33:13 => నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని 

ఆధారముచేసికొని పాపము చేసినయెడల అతని నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు తేబడదు, 

తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ యతడు మరణము నొందును. 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 37:2 => యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:13 => నా పర్జలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

Page  of 50 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

రోమీయులకు 4:22 => అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. 

రోమీయులకు 4:23 => అది అతనికి ఎంచబడెనని అతని నిమితత్ము మాతర్మే కాదుగాని 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

Page  of 51 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

యోబు 17:16 => ధూళిలో విశార్ంతి దొరకగా అది పాతాళపు అడడ్కముమ్లయొదద్కు దిగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 
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కీరత్నలు 16:1 => దేవా, నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను, ననున్ కాపాడుము. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

కీరత్నలు 141:7 => ఒకడు భూమిని దునున్చు దానిని పగులగొటుట్నటుల్ మా యెముకలు 

పాతాళదావ్రమున చెదరియునన్వి. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 
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యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

వచనము 13 

మీరు చదువుకొని పూరిత్గా గర్హించిన సంగతులు తపప్, మరేవియు మీకు వార్యుట లేదు; కడవరకు 

వీటిని ఒపుప్కొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ము. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

Page  of 54 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

యోబు 5:21 => నోటిమాటలచేత కలుగు నొపిప్ నీకు తగులకుండ ఆయన నినున్ చాటుచేయును 

పర్ళయము వచిచ్నను నీవు దానికి భయపడవు. 

యోబు 5:22 => పొలములోని రాళల్తో నీవు నిబంధన చేసికొనియుందువు అడవిమృగములు నీతో 

సమమ్తిగానుండును. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

యెషయా 46:3 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారిలో శేషించినవారలారా, 

గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని నాచేత భరింపబడిన వారలారా, తలిల్ ఒడిలో కూరుచ్ండినది 

మొదలుకొని నేను చంకపెటుట్కొనినవారలారా, నా మాట ఆలకించుడి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 22:13 => అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు 

తగులుకొనియునన్ ఒక పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన 

కుమారునికి మారుగా పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:21 => ఆ కాలమున నేను యెహోషువతో ఇటల్ంటిని మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఈ యిదద్రు రాజులకు చేసినదంతయు నీవు కనున్లార చూచితివి గదా. నీవు వెళుల్చునన్ 

రాజయ్ములననిన్టికిని యెహోవా ఆలాగుననే చేయును. 

యెహోషువ 10:25 => అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము 

వహించి ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా 

వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

2 సమూయేలు 22:18 => బలవంతులగు పగవారు, ననున్ దేవ్షించువారు, నాకంటె 

బలిషు ఠ్లైయుండగా వారి వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

ఎసేత్రు 9:20 => మొరెద్కై యీ సంగతులనుగూరిచ్ రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి 

సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్ యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 
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కీరత్నలు 23:6 => నేను బర్దుకు దినములనిన్యు కృపాకేష్మములే నా వెంట వచుచ్ను చిరకాలము 

యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను. 

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

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

కీరత్నలు 59:16 => నీవు నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున నాకు ఆశర్యముగా 

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

కీరత్నలు 61:3 => నీవు నాకు ఆశర్యముగా నుంటిని. శతుర్వులయెదుట బలమైన కోటగానుంటివి 

కీరత్నలు 63:7 => నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి నీ రెకక్ల చాటున శరణుజొచిచ్ ఉతాస్హధవ్ని 

చేసెదను.  

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

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. 
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దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 
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2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

వచనము 14 

మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, ఆలాగే మేము మీకును 

అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే 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 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 
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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. 

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 

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  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

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

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

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. 
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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. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

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. 

ఎసేత్రు 9:20 => మొరెద్కై యీ సంగతులనుగూరిచ్ రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి 

సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్ యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

1 కొరిందీయులకు 12:22 => అంతేకాదు, శరీరముయొకక్ అవయవములలో ఏవి మరి 

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 
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1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

వచనము 15 

మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 
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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  

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? 
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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 

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 
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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 

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 
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యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

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 44:17 => ఇదంతయు మా మీదికి వచిచ్నను మేము నినున్ మరువలేదు నీ నిబంధన మీరి 

దోర్హులము కాలేదు. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

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 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

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

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

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 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 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

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

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

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? 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 
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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 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

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 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 
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యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

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 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

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. 
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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. 

1 సమూయేలు 20:1 => పిమమ్ట దావీదు రామాలోని నాయోతునుండి పారిపోయి యోనాతాను 

నొదద్కు వచిచ్ నేను ఏమి చేసితిని? నేను చేసిన దోషమేమి? నా పార్ణము తీయ వెదకునటుల్ నీ తండిర్ 

దృషిట్కి నేను చేసిన పాపమేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

యోబు 6:13 => నాలో తార్ణ యేమియు లేదు గదా. శకిత్ ననున్ బొతిత్గా విడిచిపోయెను గదా. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

యోబు 11:15 => నిశచ్యముగా నిరోద్షివై నీవు సంతోషించెదవు నిరభ్యుడవై నీవు 

సిథ్రపడియుందువు. 

యోబు 13:18 => ఆలోచించుడి నేను నా వాయ్జెయ్మును సరిచేసికొనియునాన్ను నేను నిరోద్షిగా 

కనబడుదునని నాకు తెలియును. 

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 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 
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కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

కీరత్నలు 119:121 => (అయిన ) నేను నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్ బాధించువారి 

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  
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యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 
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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 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 14:22 => నీకునన్ విశావ్సము దేవుని యెదుట నీమటుట్కు నీవే యుంచుకొనుము; 

తాను సమమ్తించిన విషయములో తనకుతానే తీరుప్ తీరుచ్కొననివాడు ధనుయ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

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. 

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

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

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 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

వచనము 16 

మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత 

యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

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 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

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

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:27 => అవిశావ్సులలో ఒకడు మిముమ్ను విందునకు పిలిచినపుడు వెళుల్టకు 

మీకు మనసుస్ండినయెడల మీకు వడిడ్ంచినది ఏదో దానినిగూరిచ్ మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు 

చేయక తినుడి. 

వచనము 17 

కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు 

కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

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. 
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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? 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

వచనము 18 

దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని చెపిప్ కాదనునటుట్గా 

ఉండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 11:34 => మీరు కూడివచుచ్ట శికాష్విధికి కారణము కాకుండునటుల్, ఎవడైనను 

ఆకలిగొనినయెడల తన యింటనే భోజనము చేయవలెను. నేను వచిచ్నపుప్డు మిగిలిన సంగతులను 

కర్మపరతును. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

యోబు 17:11 => నా దినములు గతించెను నా యోచన నిరరథ్కమాయెను నా హృదయవాంఛ 

భంగమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

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 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

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 
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గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 తిమోతి 3:14 => శీఘర్ముగా నీయొదద్కు వతుత్నని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; 

వచనము 19 

మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో పర్కటింపబడిన దేవుని 

కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

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

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

1 కొరిందీయులకు 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 
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1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:7 => పర్భువు సెలవైతే మీయొదద్ కొంతకాలముండ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

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

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

వచనము 20 

దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా 

దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన నిశచ్యములై యునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 
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యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

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 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 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

యోహాను 8:15 => మీరు శరీరమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చునాన్రు; నేనెవరికిని తీరుప్ తీరచ్ను. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

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

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 
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2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

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 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళి ల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళి ల్తిరి? 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళి ల్ న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

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

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 
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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 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

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

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

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

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

వచనము 21 

మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

యోహాను 8:26 => మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్టకును తీరుప్ తీరుచ్టకును చాల సంగతులు నాకు కలవు 

గాని ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు; నేను ఆయనయొదద్ వినిన సంగతులే లోకమునకు 

బోధించుచునాన్నని చెపెప్ను. 
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1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

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 

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. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళి ల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళి ల్తిరి? 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

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

ఆయుధములు కలిగి, 
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2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

వచనము 22 

ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను సంచకరువును 

అనుగర్హించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 
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మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

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

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

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 

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

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 
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1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

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

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

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

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

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, 

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. 

వచనము 23 

మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు 

దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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.  

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

Page  of 97 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:33 => ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని 

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

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

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

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

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

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. 

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

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

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

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 
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హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:39 => వీరందరు తమ విశావ్సము దావ్రా సాక్షయ్ము పొందినవారైనను. మనము 

లేకుండ సంపూరు ణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

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, 
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1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 102:16 => ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును కటిట్యునాన్డు ఆయన తన మహిమతో 

పర్తయ్క్షమాయెను 

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

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

Page  of 103 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 119:38 => నీవిచిచ్న వాకయ్ము మనుషుయ్లలో నీ భయమును పుటిట్ంచుచునన్ది నీ 

సేవకునికి దాని సిథ్రపరచుము. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 
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యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

2 తిమోతి 1:1 => కీర్సుత్ యేసునందునన్ జీవమునుగూరిచ్న వాగాద్నమునుబటిట్ దేవుని చితత్మువలన 

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

వచనము 24 

మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ ఆనందమునకు 

సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 
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కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

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 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

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, 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

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). 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 
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లేవీయకాండము 7:35 => వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ అహరోనుకును 

అభిషేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని కలిగెను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

కీరత్నలు 92:10 => గురుపోతు కొముమ్వలె నీవు నా కొముమ్ పైకెతిత్తివి కొర్తత్ తైలముతో నేను 

అంటబడితిని. 

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

యెహెజేక్లు 16:9 => అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ 

నూనెతో అంటి 
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రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 
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వచనము 1 

మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను నిశచ్యించుకొంటిని. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 
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పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 
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జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 
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పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

వచనము 2 

నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ మరి ఎవడు ననున్ 

సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 
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2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

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. 
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2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

ఆదికాండము 21:23 => నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన 

ఉపకారము చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ 

నాతో పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 
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రూతు 3:13 => ఈ రాతిర్ యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధరమ్ము 

జరిపినయెడల సరి, అతడు విడిపింపవచుచ్ను. నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరుపుటకు అతనికి ఇషట్ము 

లేక పోయినయెడల, యెహోవా జీవము తోడు నేనే నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరిపెదను; 

ఉదయమువరకు పండుకొనుమని చెపెప్ను. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

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 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 7:28 => అయినను నీవు పెండిల్ చేసికొనినను పాపము లేదు, కనయ్క పెండిల్ 

చేసికొనినను ఆమెకు పాపము లేదు; అయితే అటిట్వారికి శరీర సంబంధమైన శర్మలు కలుగును; అవి 

మీకు కలుగకుండవలెనని కోరుచునాన్ను 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

వచనము 3 

నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, వారివలన నాకు దుఃఖము 

కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము మీ అందరి 

సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 
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మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మతత్యి 23:10 => మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

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 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

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

ఉండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 
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రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:7 => గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు 

దూరముగా ఉనాన్మని యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

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

తెలియపరచుచునాన్ను. 

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. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 
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1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 8:23 => అందుకు గిదోయ్ను నేను మిముమ్ను ఏలను, నా కుమారుడును మిముమ్ను 

ఏలరాదు, యెహోవా మిముమ్ను ఏలునని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 5:2 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును 

లేచి యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవుని యొకక్ 

పర్వకత్లు వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 
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1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

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. 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

వచనము 4 

మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు 

తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 
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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 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

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

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

తీతుకు 3:12 => నికొపొలిలో శీతకాలము గడపవలెనని నేను నిరణ్యించుకొనాన్ను గనుక నేను 

అరెత్మానైనను తుకికునైనను నీయొదద్కు పంపినపుప్డు అకక్డికి నాయొదద్కు వచుచ్టకై పర్యతన్ము 

చేయుము. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 
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రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

వచనము 5 

ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు కొంతమటుట్కు మీకందరికిని 

దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 
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2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

వచనము 6 

అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 
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1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

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. 

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. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 
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2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

ఫిలేమోనుకు 1:21 => నేను చెపిప్నదానికంటె నీవు ఎకుక్వగాచేతువని యెరిగి నా మాట విందువని 

నమిమ్ నీకు వార్యుచునాన్ను. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 
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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. 

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 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? 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

వచనము 7 

గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన 

దుఃఖములో మునిగిపోవును. 
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లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

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.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

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. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

Page  of 132 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

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? 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 
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సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా 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. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

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

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

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 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

వచనము 8 

కావున వానియెడల మీ పేర్మను సిథ్రపరచవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:12 => వెలుపలివారికి తీరుప్ తీరుచ్ట నాకేల? వెలుపలివారికి దేవుడే తీరుప్ 

తీరుచ్ను గాని 
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1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

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 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

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. 

వచనము 9 

మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము 

వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

మతత్యి 13:28 => ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళి ల్ 

వాటిని పెరికి కూరుచ్ట నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

వచనము 10 

మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని క్షమించుచునాన్ను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 56:1 => దేవా, ననున్ కరుణింపుము మనుషుయ్లు ననున్ మింగవలెననియునాన్రు దినమెలల్ 

వారు పోరాడుచు ననున్ బాధించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 
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సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 
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లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళి ల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

వచనము 11 

నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ 

సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

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. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

యూదా 1:22 => సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

వచనము 12 
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కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము 

పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

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 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళి ల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

Page  of 143 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:21 => నేను చెపిప్నదానికంటె నీవు ఎకుక్వగాచేతువని యెరిగి నా మాట విందువని 

నమిమ్ నీకు వార్యుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 35:5 => నేను రేకాబీయుల యెదుట దార్కాష్రసముతో నిండిన పాతర్లను గినెన్లను పెటిట్ 

దార్కాష్రసము తార్గుడని వారితో చెపప్గా 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 
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1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

వచనము 13 

నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

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.  

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

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

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

వచనము 14 

మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ సువాసనను కనుపరచుచు 

ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళి ల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 
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యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

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. 

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

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.  
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 
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వచనము 15 

రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ సువాసనయై యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:8 => అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:8 => మేము కూడియునన్ మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

వచనము 16 

నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను 

ఉనాన్ము. 

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 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

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 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  
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గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

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; 

దానియేలు 6:19 => తెలల్వారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ దగగ్రకు 

తవ్రపడిపోయెను. 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

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

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:6 => అంతట మేము ఓడ ఎకిక్తివిు, వారు తమ తమ యిండల్కు తిరిగి 

వెళి ల్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

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, 

వచనము 17 

కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె 

ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు 

దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:37 => నీవు వితుత్దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజయైనను సరే, మరి ఏ 

గింజయైనను సరే, వటిట్ గింజనే వితుత్చునాన్వు గాని పుటట్బోవు శరీరమును వితుత్టలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 108:13 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

పరమగీతము 7:8 => తాళవృక్షము నెకుక్దుననుకొంటిని దాని శాఖలను పటుట్కొందుననుకొంటిని నీ 

కుచములు దార్క్ష గెలలవలె నునన్వి. నీ శావ్సవాసన జలద్రుఫల సువాసనవలె నునన్ది. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 
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మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

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 1:13 => 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. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 
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2 కొరిందీయులకు 3:4 => కీర్సుత్దావ్రా దేవునియెడల మాకిటిట్ నమమ్కము కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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వచనము 1 

మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? కొందరికి కావలసినటుట్ 

మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు అవసరమా? 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:25 => తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

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

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

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

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (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. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 
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మీకా 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 
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1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 2 

మా హృదయములమీద వార్యబడియుండి, మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా 

పతిర్క మీరేకారా? 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 4:21 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన 

తరువాత, చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ 

అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు  
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నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

సంఖాయ్కాండము 5:27 => ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన 

తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము 

పడిపోవును. ఆ సతరీ తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  

సంఖాయ్కాండము 11:14 => ఈ సమసత్ పర్జలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను 

భరింపలేని భారము; నీవు నాకిటుల్ చేయదలచినయెడల ననున్ చంపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 
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కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 28:13 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 
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యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 
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ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

వచనము 3 

రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు అను పలకలమీద జీవముగల 

దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై యునాన్రని మీరు 

తేటపరచబడుచునాన్రు. 

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 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  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 23:27 => బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినటుల్ 

వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని 

యోచించుచునాన్రా? 

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? 
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యిరిమ్యా 23:30 => కాబటిట్ తమ జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగిలించు పర్వకత్లకు 

నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

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

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 
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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. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 
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2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

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. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

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 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 
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నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  

సామెతలు 13:17 => దుషుట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

యెషయా 1:22 => నీ వెండి మషాట్యెను, నీ దార్కాష్రసము నీళల్తో కలిసి చెడిపోయెను. 

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

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? 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

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

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 
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కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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వచనము 4 

కీర్సుత్దావ్రా దేవునియెడల మాకిటిట్ నమమ్కము కలదు. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

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 16:1 => కెంకేర్యలో ఉనన్ సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 

పరిశుదుధ్లకు తగినటుట్గా పర్భువునందు చేరుచ్కొని, 

1 కొరిందీయులకు 9:2 => ఇతరులకు నేను అపొసత్లుడను కాకపోయినను మీమటుట్కైనను 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను. పర్భువునందు నా అపొసత్లతవ్మునకు ముదర్గా ఉనన్వారు మీరే కారా? 

2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 
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గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

వచనము 5 

మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే సమరుథ్లమని కాదు; మా 

సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => 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? 

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 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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 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. 

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

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:2 => ఇతరులకు నేను అపొసత్లుడను కాకపోయినను మీమటుట్కైనను 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను. పర్భువునందు నా అపొసత్లతవ్మునకు ముదర్గా ఉనన్వారు మీరే కారా? 

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

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3 => నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు 

దాటినతరువాత ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

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

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

వచనము 6 

ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు 

మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ జీవింపచేయును. 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

తరువాత ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి 

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 
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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 

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 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 8:5 => దేవతలనబడినవారును పర్భువులనబడినవారును అనేకులునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

Page  of 183 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 కొరిందీయులకు 8:7 => అయితే అందరియందు ఈ జాఞ్నము లేదు. కొందరిదివరకు 

విగర్హమును ఆరాధించినవారు గనుక తాము భుజించు పదారథ్ములు విగర్హమునకు బలి 

యియయ్బడినవని యెంచి భుజించుదురు;  

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

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.  

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

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

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

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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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. 

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

చెపెప్ను. 

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

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

నిరగ్మకాండము 24:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు 

వచిచ్ అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, 

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 

నిరగ్మకాండము 34:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు 

రాతిపలకలను చెకుక్ము. నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్ వాకయ్ములను నేను ఈ 

పలకలమీద వార్సెదను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 
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యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

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 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

నిరగ్మకాండము 32:16 => ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని 

చేవార్త. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:10 => అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను 

యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా 

మీతో పలికిన వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3 => నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు 

దాటినతరువాత ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 7:3 => నీ వేర్ళల్కు వాటిని కటుట్కొనుము నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని 

వార్సికొనుము 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 
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2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

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 

వచనము 7 

మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు సంబంధించినదైనను, మహిమతో 

కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, 

ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

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

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 
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మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

వచనము 8 

ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

Page  of 189 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

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; 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

నిరగ్మకాండము 4:16 => అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు 

నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 
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మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 
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నెహెమాయ్ 7:5 => జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, 

పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న 

వంశావళి గర్ంథము నాకు కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

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

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 
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గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

వచనము 9 

శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన 

మహిమ కలదగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 
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1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

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.  

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

లూకా 22:20 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గినెన్యు పటుట్కొని ఈ గినెన్ మీకొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన. 
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1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 8:6 => ఈయనయైతే ఇపుప్డు మరి యెకుక్వైన వాగాద్నములనుబటిట్ నియమింపబడిన 

మరి యెకుక్వైన నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైయునాన్డు గనుక మరి శేర్షఠ్మైన సేవకతవ్ము 

పొందియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:7 => ఏలయనగా ఆ మొదటి నిబంధన లోపము లేనిదైతే రెండవదానికి 

అవకాశముండనేరదు. 

హెబీర్యులకు 8:8 => అయితే ఆయన ఆకేష్పించి వారితో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు పర్భువు ఇటల్నెను 

ఇదిగో యొక కాలము వచుచ్చునన్ది. అపప్టిలో ఇశార్యేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను 

నేను కొర్తత్నిబంధన చేయుదును 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

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 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 9:16 => మరణశాసనమెకక్డ ఉండునో అకక్డ మరణశాసనము వార్సినవాని 

మరణము అవశయ్ము. 

హెబీర్యులకు 9:17 => ఆ శాసనమును వార్సినవాడు మరణము పొందితేనే అది చెలుల్ను; అది 

వార్సినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎపుప్డైనను చెలుల్నా? 

హెబీర్యులకు 9:18 => ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడ రకత్ము లేకుండ పర్తిషిఠ్ంపబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 
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రోమీయులకు 7:6 => ఇపుప్డైతే దేనిచేత నిరబ్ంధింపబడితిమో దానివిషయమై చనిపోయినవారమై, 

ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదల పొందితివిు గనుక మనము అక్షరానుసారమైన పార్చీనసిథ్తి గలవారము 

కాక ఆతామ్నుసారమైన నవీనసిథ్తి గలవారమై సేవచేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 
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గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:21 => ధరమ్శాసత్రము దేవుని వాగాద్నములకు విరోధమైనదా? అటల్నరాదు. 

జీవింపచేయ శకిత్గల ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్బడియునన్యెడల వాసత్వముగా నీతి ధరమ్శాసత్రమూలముగానే 

కలుగును గాని  

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 7:5 => ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినపుప్డు మరణారథ్మైన 

ఫలమును ఫలించుటకై , ధరమ్శాసత్రమువలననైన పాపేచఛ్లు మన అవయవములలో 

కారయ్సాధకములైయుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

2 కొరిందీయులకు 3:17 => పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ 

సావ్తంతర్య్ము నుండును. 

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

అధైరయ్పడము. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 
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గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

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 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

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

మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

హెబీర్యులకు 8:8 => అయితే ఆయన ఆకేష్పించి వారితో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు పర్భువు ఇటల్నెను 

ఇదిగో యొక కాలము వచుచ్చునన్ది. అపప్టిలో ఇశార్యేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను 

నేను కొర్తత్నిబంధన చేయుదును 

వచనము 10 

అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ కలదిగా చేయబడినది యీ 

విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

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

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 24:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు 

వచిచ్ అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, 

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

తరువాత ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి 

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:15 => మోషే శాసనములు గల రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండదిగి 

వచెచ్ను. ఆ పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్యబడియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:16 => ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని 

చేవార్త. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 34:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు 

రాతిపలకలను చెకుక్ము. నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్ వాకయ్ములను నేను ఈ 

పలకలమీద వార్సెదను. 
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నిరగ్మకాండము 34:28 => అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. 

అతడు భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది 

ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:13 => మరియు మీరు చేయవలెనని ఆయన విధించిన నిబంధనను, 

అనగా పది ఆజఞ్లను మీకు తెలియజేసి రెండు రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22 => ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ 

గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు 

రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:10 => అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను 

యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా 

మీతో పలికిన వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:11 => ఆ నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు యెహోవా 

నిబంధన సంబంధమైన పలకలైన ఆ రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:15 => నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత 

కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:1 => ఆ కాలమందు యెహోవా మునుపటి వాటివంటి రెండు 

రాతిపలకలను నీవు చెకుక్కొని కొండయెకిక్ నాయొదద్కు రముమ్. మరియు నీవు ఒక కఱఱ్మందసమును 

చేసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:2 => నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకల మీదనునన్ మాటలను నేను 

ఈ పలకలమీద వార్సిన తరువాత నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:3 => కాబటిట్ నేను తుమమ్కఱఱ్తో ఒక మందసమును చేయించి 

మునుపటి వాటివంటి రెండు రాతిపలకలను చెకిక్ ఆ రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండ యెకిక్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:4 => ఆ సమాజదినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి తాను మీతో 

పలికిన పది ఆజఞ్లను మునుపు వార్సినటుట్ యెహోవా ఆ పలకలమీద వార్సెను. యెహోవా వాటిని 

నాకిచిచ్న తరువాత నేను తిరిగి కొండ దిగివచిచ్ 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8 => మరియు నేడు నేను మీకు అపప్గించుచునన్ యీ 

ధరమ్శాసత్రమంతటిలో నునన్ కటట్డలును నీతివిధులును గల గొపప్ జనమేది? 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 
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రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 7:13 => ఉతత్మమైనది నాకు మరణకరమాయెనా? అటల్నరాదు. అయితే పాపము 

ఉతత్మమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనటుట్ అగుపడు 

నిమితత్ము, అనగా పాపము ఆజఞ్ మూలముగా అతయ్ధిక పాపమగు నిమితత్ము, అది నాకు 

మరణకరమాయెను. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:30 => అహరోనును ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు అతని 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:31 => మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును 

అతని యొదద్కు తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 

నిరగ్మకాండము 34:32 => అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద 

యెహోవా తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:33 => మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద 

ముసుకు వేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:34 => అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని 

పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి 

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 
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నిరగ్మకాండము 19:24 => అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక్ 

రావలెను. అయితే యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు 

వచుచ్టకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:25 => కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్ మముమ్ను దహించును; 

మేము మన దేవుడైన యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 
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రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

గలతీయులకు 2:17 => కాగా మనము కీర్సుత్నందు నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకు వెదకుచుండగా 

మనము పాపులముగా కనబడినయెడల, ఆ పక్షమందు కీర్సుత్ పాపమునకు పరిచారకుడాయెనా? 

అటల్నరాదు. 

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. 

వచనము 11 

తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును 

గదా. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 3:17 => పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ 

సావ్తంతర్య్ము నుండును. 
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2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 8:12 => కాబటిట్ సహోదరులారా, శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు మనము 

శరీరమునకు ఋణసుథ్లము కాము. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

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

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 
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1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

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 పరిపూరు ణ్లగుదురా?  

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 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

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. 

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. 

యూదా 1:19 => అటిట్వారు పర్కృతి సంబంధులును ఆతమ్ లేనివారునై యుండి భేదములు 

కలుగజేయుచునాన్రు. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

తరువాత ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి 

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 
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యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

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. 

వచనము 12 

తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి చూడకుండునటుల్ మోషే తన 

ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:12 => నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, 

దాని అంచును ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క 

విధింపబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:19 => ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే 

మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 
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నిరగ్మకాండము 20:19 => నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో 

మాటలాడినయెడల మేము చనిపోవుదుము 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 
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రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

రోమీయులకు 10:7 => లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా కీర్సుత్ను 

మృతులలోనుండి పైకి తెచుచ్టకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 
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రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

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

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 
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హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 5:13 => మరియు పాలు తార్గు పర్తివాడును శిశువే గనుక నీతివాకయ్విషయములో 

అనుభవము లేనివాడైయునాన్డు. 

వచనము 13 

మేమటుల్ చేయక, యిటిట్ నిరీక్షణ గలవారమై బహుధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ము. 

యోబు 25:5 => ఆయన దృషిట్కి చందుర్డు కాంతిగలవాడు కాడు నక్షతర్ములు పవితర్మైనవి కావు. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

హగగ్యి 2:3 => పూరవ్కాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను చూచినవారు మీలో 

ఉనాన్రు గదా; అటిట్వారికి ఇది ఎటిట్దిగా కనబడుచునన్ది? దానితో ఇది ఎందునను పోలినది కాదని 

తోచుచునన్ది గదా. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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 
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పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

యెషయా 43:18 => మునుపటివాటిని జాఞ్పకము చేసికొనకుడి పూరవ్కాలపు సంగతులను 

తలంచుకొనకుడి. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

వచనము 14 

మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, 

అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ ముసుకే నిలిచియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

హెబీర్యులకు 7:21 => వారైతే పర్మాణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన నీవు 

నిరంతరము యాజకుడవై యునాన్వని పర్భువు పర్మాణము చేసెను; 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:23 => మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎలల్పుప్డును ఉండ 

సాధయ్ము కానందున, అనేకులైరి గాని 

హెబీర్యులకు 7:24 => ఈయన నిరంతరము ఉనన్వాడు గనుక మారుప్లేని యాజకతవ్ము 

కలిగినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 
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పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

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

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

వచనము 15 

నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి హృదయములమీద నునన్ది గాని 
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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 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:29 => ఆయన శిషుయ్లు ఇదిగో ఇపుప్డు నీవు గూఢారథ్ముగా ఏమియు చెపప్క 

సప్షట్ముగా మాటలాడుచునాన్వు. 

1 కొరిందీయులకు 14:19 => అయినను సంఘములో భాషతో పదివేల మాటలు పలుకుటకంటె, 

ఇతరులకు బోధ కలుగునటుల్ నా మనసుస్తో అయిదు మాటలు పలుకుట మేలు. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

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 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 
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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 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:8 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములనిన్టిని ఆ రాళల్మీద బహు 

విశదముగా వార్యవలెను. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

వచనము 16 

వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు ముసుకు తీసివేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 34:33 => మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద 

ముసుకు వేసికొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:34 => అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని 

పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి 

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:23 => విశావ్సము వెలల్డికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు 

విశావ్సమవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినటుట్ మనము ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోనైనవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 
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హెబీర్యులకు 10:1 => ధరమ్శాసత్రము రాబోవుచునన్ మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వసుత్వుల 

నిజసవ్రూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అరిప్ంచు ఒకక్టే విధమైన 

బలులు వాటిని తెచుచ్వారికి ఎనన్డును సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయనేరవు. 

హెబీర్యులకు 10:2 => ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొకక్సారే శుదధ్పరచబడిన 

తరువాత వారి మనసాస్కిష్కి పాపజఞ్పిత్ ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిప్ంచుట మానుదురు గదా. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  
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పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱి ఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

వచనము 17 

పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ సావ్తంతర్య్ము నుండును. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 26:10 => దుషుట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  

Page  of 231 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 42:20 => నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి 

యొగిగ్రిగాని వినకునాన్రు. 

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  
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మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 
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లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

యెషయా 10:21 => శేషము తిరుగును, యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

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

మహిమపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

వచనము 18 

మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ మహిమను అదద్మువలె 

పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే 

మారచ్బడుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 1 

కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై అధైరయ్పడము. 

నిరగ్మకాండము 34:34 => అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని 

పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి 

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడిన ఆయన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు గైకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను 

నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళుల్నపుప్డు యెహోవా నీ పితరులయందు ఆనందించినటుల్ నీకు మేలు 

చేయుటకు నీయందును ఆనందించి నీవైపు మళుల్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 
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రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

రోమీయులకు 11:27 => నేను వారి పాపములను పరిహరించినపుప్డు నావలన వారికి కలుగు 

నిబంధన ఇదియే అని వార్యబడినటుట్ ఇశార్యేలు జనులందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 6:46 => వారందరును దేవునిచేత బోధింపబడుదురు అని పర్వకత్ల లేఖనములలో 

వార్యబడియునన్ది గనుక తండిర్వలన విని నేరుచ్కొనిన పర్తివాడును నాయొదద్కు వచుచ్ను.  

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 
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యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

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

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 11 :23 => వారును తమ అవిశావ్సములో నిలువకపోయినయెడల 

అంటుకటట్బడుదురు; దేవుడు వారిని మరల అంటుకటుట్టకు శకిత్గలవాడు. 

వచనము 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 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 
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కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

లేవీయకాండము 25:10 => మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును 

పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా 

నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన 

కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 
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యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 8:36 => కుమారుడు మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేసినయెడల మీరు నిజముగా 

సవ్తంతుర్లై యుందురు. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

వచనము 3 
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మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:13 => మేమటుల్ చేయక, యిటిట్ నిరీక్షణ గలవారమై బహుధైరయ్ముగా 

మాటలాడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

Page  of 246 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

2 కొరిందీయులకు 3:17 => పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ 

సావ్తంతర్య్ము నుండును. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 
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నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 
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పరమగీతము 4:1 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కనున్లు 

గువవ్కనున్లవలె కనబడుచునన్వి నీ తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను 

పోలియునన్వి. 

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 8:4 => అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

పర్భావము అచచ్ట కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మీకా 2:9 => వారికిషట్మైన యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సతరీలను మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి 

బిడడ్లయొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును లేకుండ మీరు ఎతిత్కొనిపోవుదురు. 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 
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యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

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

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

రోమీయులకు 3:3 => కొందరు అవిశావ్సులైననేమి? వారు అవిశావ్సులైనందున దేవుడు 

నమమ్తగినవాడు కాకపోవునా? అటల్నరాదు. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

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. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 
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2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

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 3:6 => ఆయనయందు నిలిచియుండువాడెవడును పాపము చేయడు; పాపము 

చేయువాడెవడును ఆయనను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు. 

వచనము 4 

దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు 

నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 
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1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

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

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

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

నేనెరుగుదును. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  
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సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

హోషేయ 2:1 => మీరు నా జనులని మీ సహోదరులతోను జాలి నొందినవారని మీ 

సవ్దేశీయులతోను మీరు చెపుప్డి. 

జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

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

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

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

నుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

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. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

వచనము 5 

అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమను గూరిచ్న 

జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో పర్కాశించెను. 

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. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

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  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 
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ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

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. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 20:27 => నరుని ఆతమ్ యెహోవా పెటిట్న దీపము అది అంతరంగములనిన్యు 

శోధించును. 
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యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసు త్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

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

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

Page  of 261 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 262 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 కొరిందీయులకు 10:27 => అవిశావ్సులలో ఒకడు మిముమ్ను విందునకు పిలిచినపుడు వెళుల్టకు 

మీకు మనసుస్ండినయెడల మీకు వడిడ్ంచినది ఏదో దానినిగూరిచ్ మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు 

చేయక తినుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:13 => మీరు చదువుకొని పూరిత్గా గర్హించిన సంగతులు తపప్, మరేవియు 

మీకు వార్యుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒపుప్కొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

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

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 
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2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

వచనము 6 

గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన 

పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ పరిచారకులమనియు 

పర్కటించుచునాన్ము. 

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

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

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

మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

పరమగీతము 5:9 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి? 

నీవు మాచేత పర్మాణము చేయించుకొనుటకు వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి?  
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యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 
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లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 8:27 => తండిర్నిగూరిచ్ తమతో ఆయన చెపెప్నని వారు గర్హింపకపోయిరి. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 
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లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

వచనము 7 

అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ మంటి ఘటములలో ఈ 

ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 
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యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 
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1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 
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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 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. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 12:45 => ననున్ చూచువాడు ననున్ పంపినవానినే చూచుచునాన్డు. 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 
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యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

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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1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 34:33 => మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద 

ముసుకు వేసికొనెను. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 33:21 => అచచ్ట యెహోవా పర్భావముగలవాడై మన పక్షముననుండును, అది 

విశాలమైన నదులును కాలువలును ఉనన్ సథ్లముగా ఉండును అందులో తెడల్ ఓడ యేదియు నడువదు 

గొపప్ ఓడ అకక్డికి రాదు.  

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 43:8 => కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొనిరండి 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  
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యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

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.  

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 8:4 => అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

పర్భావము అచచ్ట కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:19 => వారు నీ తండిర్ యెకక్డ ఉనాన్డని ఆయనను అడుగగా యేసు మీరు ననైన్నను 

నా తండిర్నైనను ఎరుగరు; ననున్ ఎరిగియుంటిరా నా తండిర్నికూడ ఎరిగియుందురని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:27 => తండిర్నిగూరిచ్ తమతో ఆయన చెపెప్నని వారు గర్హింపకపోయిరి. 
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యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

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 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 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

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 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 
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వచనము 8 

ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; అపాయములో నునన్ను కేవలము 

ఉపాయము లేనివారము కాము; 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 
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యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

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 

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.  

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

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

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

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. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

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; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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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మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

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

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

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 లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

లూకా 22:25 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనములలో రాజులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడుదురు. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 
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యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

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. 

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. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 
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2 సమూయేలు 23:10 => చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను 

హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

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 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

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

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

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

ఉండుడి; 

2 యోహాను 1:2 => నేనును, నేను మాతర్మే గాక సతయ్ము ఎరిగినవారందరును, మనలో నిలుచుచు 

మనతో ఎలల్పుప్డు ఉండు సతయ్మునుబటిట్ మిముమ్ను నిజముగా పేర్మించుచునాన్ము. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

వచనము 9 

తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను నశించువారము కాము. 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 
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నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 90:16 => నీ సేవకులకు నీ కారయ్ము కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ పర్భావము 

చూపింపుము. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 
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యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

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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లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

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

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 
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తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 27:21 => సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 
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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. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 
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కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 
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మీకా 2:9 => వారికిషట్మైన యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సతరీలను మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి 

బిడడ్లయొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును లేకుండ మీరు ఎతిత్కొనిపోవుదురు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళి ల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 
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యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 9:30 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఆయన ఎకక్డనుండి వచెచ్నో మీరెరుగకపోవుట 

ఆశచ్రయ్మే; అయినను ఆయన నా కనున్లు తెరచెను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 12:45 => ననున్ చూచువాడు ననున్ పంపినవానినే చూచుచునాన్డు. 

యోహాను 14:7 => మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే నా తండిర్ని ఎరిగియుందురు; ఇపప్టినుండి 

మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియునాన్రని చెపెప్ను. 

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

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

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

మహిమపరచును. 

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

నితయ్జీవము. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 
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గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 
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1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:6 => ఆయనయందు నిలిచియుండువాడెవడును పాపము చేయడు; పాపము 

చేయువాడెవడును ఆయనను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు. 
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1 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

వచనము 10 

యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా 

శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

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

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

Page  of 304 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:16 => ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను 

వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను 

చేయునటుల్ చేయుడి; 

నాయ్యాధిపతులు 7:17 => ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ 

మీరు చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 4:2 => మేలిమి బంగారముతో పోలచ్దగిన సీయోను పిర్యకుమారులు ఎటుల్ 

కుమమ్రిచేసిన మంటికుండలుగా ఎంచబడుచునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

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 వెఱి ఱ్వారము, 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. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 
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2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

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

నుంటిని. 

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

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  
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1 కొరిందీయులకు 2:5 => నేను మాటలాడినను సువారత్ పర్కటించినను, జాఞ్నయుకత్మైన తియయ్ని 

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 
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యెహోషువ 6:3 => మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై పటట్ణమును ఆవరించి యొకమారు దాని చుటుట్ 

తిరుగవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

1 సమూయేలు 13:22 => కాబటిట్ యుదధ్దినమందు సౌలు నొదద్ను యోనాతాను నొదద్ను ఉనన్ 

జనులలో ఒకనిచేతిలోనైనను కతిత్యే గాని యీటెయేగాని లేకపోయెను, సౌలునకును అతని 

కుమారుడైన యోనాతానునకును మాతర్ము అవి యుండెను. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

Page  of 309 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

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

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

వచనము 11 

ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన 

మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

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 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

Page  of 312 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 28:15 => సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు 

నడుగగా సౌలు నేను బహు శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు 

ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. 

కాబటిట్ నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 
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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 8:35 => 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. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

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

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 
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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. 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

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

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 2:15 => యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, 

వారు పోయిన పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక 

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

కీరత్నలు 25:17 => నా హృదయ వేదనలు అతి విసాత్రములు ఇకక్టుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  

కీరత్నలు 62:2 => ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింపబడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకని 

పైబడుదురు?  

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 
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యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

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 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 12 

కావున మాలో మరణమును మీలో జీవమును కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 37:28 => ఏలయనగా యెహోవా నాయ్యమును పేర్మించువాడు ఆయన తన భకుత్లను 

విడువడు వారెనన్టెనన్టికి కాపాడబడుదురు గాని భకిత్హీనుల సంతానము నిరూమ్లమగును. 
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యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

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.  
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యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 

యోబు 19:10 => నలుదిశలు ఆయన ననున్ విరుగగొటట్గా నేను నాశనమైపోతిని ఒకడు చెటుట్ను 

పెలల్గించినటుల్ ఆయన నా నిరీక్షణాధారమును పెలల్గించెను. 

కీరత్నలు 25:17 => నా హృదయ వేదనలు అతి విసాత్రములు ఇకక్టుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 62:2 => ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింపబడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకని 

పైబడుదురు?  

కీరత్నలు 102:10 => నా పానీయముతో కనీన్ళుల్ కలుపుకొనుచునాన్ను. నీవు ననున్ పైకెతిత్ 

పారవేసియునాన్వు. 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 13 

కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము కృతజఞ్తాసుత్తులు 

విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

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. 

గలతీయులకు 6:17 => నేను యేసుయొకక్ ముదర్లు నా శరీరమందు ధరించియునాన్ను, ఇకమీదట 

ఎవడును ననున్ శర్మ పెటట్వదుద్. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 
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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 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 

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

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

1 కొరిందీయులకు 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

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. 

Page  of 323 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

వచనము 14 

కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన 

ఆతమ్గలవారమై, 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

కీరత్నలు 141:7 => ఒకడు భూమిని దునున్చు దానిని పగులగొటుట్నటుల్ మా యెముకలు 

పాతాళదావ్రమున చెదరియునన్వి. 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

1 కొరిందీయులకు 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

Page  of 325 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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. 

వచనము 15 

పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని 

యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక మాటలాడుచునాన్ము. 

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? 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 16 

కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు 

దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 
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నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

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 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 
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హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 
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హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

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. 

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

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

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 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

హెబీర్యులకు 11:39 => వీరందరు తమ విశావ్సము దావ్రా సాక్షయ్ము పొందినవారైనను. మనము 

లేకుండ సంపూరు ణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 
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రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

వచనము 17 

మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి చూచుచునాన్ము గనుక 

క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా నితయ్మైన మహిమ 

భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 
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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. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

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. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 
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2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

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

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

వచనము 18 

ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 
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1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

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 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 . 

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 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 
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పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వా రేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

మారుక్ 2:27 => మరియు విశార్ంతిదినము మనుషుయ్లకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుషుయ్లు 

విశార్ంతిదినము కొరకు నియమింపబడలేదు. 

యోహాను 11:15 => మీరు నముమ్నటుల్ నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము సంతోషించుచునాన్ను; 

అయినను అతనియొదద్కు మనము వెళుల్దము రండని సప్షట్ముగా వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 
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ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 
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వచనము 1 

భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, చేతిపనికాక దేవునిచేత 

కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని యెరుగుదుము. 

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

అధైరయ్పడము. 

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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? 

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 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 
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యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

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

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  
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ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 29:20 => నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగును నాచేతిలో నా విలుల్ ఎపప్టికిని బలముగా 

నుండును. 

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

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

నుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

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

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 
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పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

వచనము 2 

మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా కనబడుదుము. కాబటిట్ 

పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

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. 
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కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

యెషయా 54:8 => మహోదేర్కము కలిగి నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడనైతిని నితయ్మైన కృపతో 

నీకు వాతస్లయ్ము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

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

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

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

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

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

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  
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యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 31:19 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారి నిమితత్ము నీవు దాచియుంచిన మేలు యెంతో 

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో గొపప్ది.  

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

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.  

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

Page  of 349 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

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. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

సంఖాయ్కాండము 5:28 => ఆ సతరీ అపవితర్పరపబడక పవితుర్రాలై యుండినయెడల, ఆమె నిరోద్షియై 

గరభ్వతియగునని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 
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కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:175 => నీవు ననున్ బర్దికింపుము నేను నినున్ సుత్తించెదను నీ నాయ్యవిధులు నాకు 

సహాయములగును గాక 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 12:21 => నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో 

నిండియుందురు. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 
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యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 28:5 => ఆ దినమున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా శేషించిన తన పర్జలకు తానే 

భూషణ కిరీటముగా నుండును సౌందరయ్ముగల మకుటముగా నుండును. 

యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 
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లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 
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2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

వచనము 3 

ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:7 => గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు 

దూరముగా ఉనాన్మని యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

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 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. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

లేవీయకాండము 16:25 => పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను 

లేవీయకాండము 16:26 => విడిచిపెటే ట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 
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యెషయా 33:17 => అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు బహు దూరమునకు 

వాయ్పించుచునన్ దేశము నీకు కనబడును. 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

వచనము 4 

ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును 

దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

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

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

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

కీరత్నలు 56:9 => నేను మొఱఱ్పెటుట్ దినమున నా శతుర్వులు వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా 

పక్షముననునాన్డని నాకు తెలియును. 

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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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 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

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 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

1 కొరిందీయులకు 15:46 => ఆతమ్ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు, పర్కృతి 

సంబంధమైనదే మొదట కలిగినది; తరువాత ఆతమ్ సంబంధమైనది. 
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1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

యోబు 30:22 => గాలిచేత ననున్ లేవనెతిత్ దానిమీద ననున్ కొటుట్కొని పోజేయుచునాన్వు 

తుపానుచేత ననున్ హరించివేయుచునాన్వు 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 
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హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

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. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 11:35 => వాటి కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. 

అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు 

అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 
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లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

లేవీయకాండము 23:42 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు 

వారిని పరణ్శాలలో నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో 

నివసింపవలెను. ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:49 => అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును చూచి 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

కీరత్నలు 23:6 => నేను బర్దుకు దినములనిన్యు కృపాకేష్మములే నా వెంట వచుచ్ను చిరకాలము 

యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 
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దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 8:2 => మనకు అటిట్ పర్ధానయాజకుడు ఒకడునాన్డు. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునకు, 

అనగా మనుషుయ్డు కాక పర్భువే సాథ్పించిన నిజమైన గుడారమునకు పరిచారకుడై యుండి, 

పరలోకమందు మహామహుని సింహాసమునకు కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడాయెను. 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 5 
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దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన ఆతమ్ అను సంచకరువును 

మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 

కీరత్నలు 38:9 => పర్భువా, నా అభిలాష అంతయు నీకే కనబడుచునన్ది నా నిటూ ట్రుప్లు నీకు 

దాచబడి యుండలేదు. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

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

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 
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వచనము 6 

వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:8 => చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన 

యెహోవా సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 
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2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

వచనము 7 

గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు దూరముగా ఉనాన్మని 

యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 
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2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళి ల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

యోహాను 21:18 => యేసు నా గొఱఱ్లను మేపుము. నీవు యౌవనుడవై యుండినపుప్డు నీ అంతట 

నీవే నడుము కటుట్కొని నీకిషట్మైన చోటికి వెళుల్చుంటివి; నీవు ముసలివాడవైనపుప్డు నీచేతులు నీవు 

చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కటిట్ నీకిషట్ము కాని చోటికి నినున్ మోసికొనిపోవునని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

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. 

వచనము 8 

ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

Page  of 370 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 13:23 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వచిచ్ అకక్డ ఒకక్ గెలగల దార్క్షచెటుట్ 

యొకక్ కొమమ్నుకోసి దండెతో ఇదద్రు మోసిరి. మరియు వారు కొనిన్ దానిమమ్పండల్ను కొనిన్ 

అంజూరపు పండల్ను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 13:24 => ఇశార్యేలీయులు అకక్డ కోసిన దార్క్ష గెలనుబటిట్ ఆ సథ్లమునకు 

ఎషోక్లు లోయ అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:25 => వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగివచిచ్రి. 

Page  of 371 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

సంఖాయ్కాండము 13:26 => అటుల్ వారు వెళి ల్ పారాను అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే 

అహరోనుల యొదద్కును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నొదద్కును వచిచ్, వారికిని ఆ సరవ్ 

సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి చూపించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:27 => వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగా నీవు మముమ్ను పంపిన 

దేశమునకు వెళి ల్తివిు; అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమే; దాని పండుల్ ఇవి. 

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 రాజులు 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడడ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

కీరత్నలు 31:19 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారి నిమితత్ము నీవు దాచియుంచిన మేలు యెంతో 

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో గొపప్ది.  

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

వచనము 9 

కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై యుండవలెనని మిగుల 

అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  
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యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 119:19 => నేను భూమిమీద పరదేశినైయునాన్ను నీ ఆజఞ్లను నాకు మరుగుచేయకుము. 

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. 
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హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

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. 
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వచనము 10 

ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో 

జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట 

పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును 

మీరు ఇదివరకు పొందలేదు. 

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 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 
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హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

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 
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హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 
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హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:20 => విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును 

ఏశావును ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 
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1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

వచనము 11 

కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి 

పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

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. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

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. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

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

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

Page  of 381 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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 73:23 => అయినను నేను ఎలల్పుప్డు నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 
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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. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

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. 

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 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 
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కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

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 12 

మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, హృదయమునందు అతిశయపడక 

పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు ఆధారము కలుగవలెనని మా 

విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

Page  of 385 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

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

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

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

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 
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2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  
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గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

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. 

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

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

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

నేనెరుగుదును. 

వచనము 13 

ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 
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తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 9:7 => యెహోవా శాశవ్తముగా సింహాసనాసీనుడై యునాన్డు. నాయ్యము తీరుచ్టకు 

ఆయన తన సింహాసనమును సాథ్పించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  
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కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 
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మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

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. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 
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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. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

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 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 
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యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

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. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

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. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 
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రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

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. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 6:12 => అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు 

చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని నేను దేనిచేతను 

లోపరచుకొనబడనొలల్ను. 

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. 

Page  of 396 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

2 సమూయేలు 22:25 => కావున నేను నిరోద్షినైయుండుట యెహోవా చూచెను తన దృషిట్కి 

కనబడిన నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

యోబు 19:4 => నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  
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పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యెషయా 51:5 => నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రక్షణ 

బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి నిరీక్షణ 

గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశర్యింతురు.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 
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లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

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 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

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

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

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

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 
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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 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

వచనము 14 

కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను 

గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 
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ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 8:37 => మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

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

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

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 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

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 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

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

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

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 1:13 => మీరు చదువుకొని పూరిత్గా గర్హించిన సంగతులు తపప్, మరేవియు 

మీకు వార్యుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒపుప్కొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

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. 

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. 
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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 సొంతబిడడ్లను 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. 

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 బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

2 సమూయేలు 22:24 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

Page  of 407 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 
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మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:27 => అవిశావ్సులలో ఒకడు మిముమ్ను విందునకు పిలిచినపుడు వెళుల్టకు 

మీకు మనసుస్ండినయెడల మీకు వడిడ్ంచినది ఏదో దానినిగూరిచ్ మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు 

చేయక తినుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:13 => మీరు చదువుకొని పూరిత్గా గర్హించిన సంగతులు తపప్, మరేవియు 

మీకు వార్యుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒపుప్కొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

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 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

వచనము 15 

జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది తిరిగి లేచినవానికొరకే 

జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  
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2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

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  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 
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గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

వచనము 16 

కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా 

ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱి ఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱి ఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:25 => అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను 

వెఱి ఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, 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 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 
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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 సొంతబిడడ్లను 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. 

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, 

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. 
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2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:25 => అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను 

వెఱి ఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱి ఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

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 29:26 => వెఱి ఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱి ఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

మారుక్ 3:21 => ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియునన్దని చెపిప్ ఆయనను 

పటుట్కొనబోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 
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2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 17 

కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

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. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

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

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  
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మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

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 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 
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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 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

కృప కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

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

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 
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ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

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

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

నిరగ్మకాండము 21:5 => అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను 

పేర్మించుచునాన్ను; నేను వారిని విడిచి సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 
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1 సమూయేలు 12:10 => అంతట వారు మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను 

అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు 

మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి 

బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  
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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  

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

హోషేయ 11:4 => ఒకడు మనుషుయ్లను తోడుకొని పోవునటుల్గా సేన్హబంధములతో నేను వారిని 

బంధించి అకరిష్ంచితిని; ఒకడు పశువులమీదికి కాడిని తీసినటుల్ నేను వారి కాడిని తీసి వారి యెదుట 

భోజనము పెటిట్తిని 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 4:39 => ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జవ్రమును గదిద్ంపగానే అది ఆమెను విడిచెను; 

వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 
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లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

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

యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 
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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 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడడ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

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 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

వచనము 18 

సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో సమాధానపరచుకొని, ఆ 

సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 
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యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 
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రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 

రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

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. 

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 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 పేతురు 4:6 => మృతులు శరీర విషయములో మానవరీతయ్ తీరుప్ పొందునటుల్ను ఆతమ్ 

విషయములో దేవునిబటిట్ జీవించునటుల్ను వారికి కూడ సువారత్ పర్కటింపబడెను. 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

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

దేవతలకు నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు 

ఇపిప్ంచకూడదా? 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  
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1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

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 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:19 => నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమితత్ము ధరమ్శాసత్రమువలన 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై చచిచ్నవాడనైతిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

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. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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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 . 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

నిరగ్మకాండము 21:5 => అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను 

పేర్మించుచునాన్ను; నేను వారిని విడిచి సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 12:10 => అంతట వారు మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను 

అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు 

మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి 

బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 
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సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

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  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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లూకా 4:39 => ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జవ్రమును గదిద్ంపగానే అది ఆమెను విడిచెను; 

వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

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 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. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 
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1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 
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2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

వచనము 19 

అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో 

సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  
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మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మారుక్ 3:31 => ఆయన సహోదరులును తలిల్యు వచిచ్ వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. 

జనులు గుంపుగా ఆయనచుటుట్ కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 3:32 => వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము 

వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

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 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

యాకోబు 2:3 => మీరు పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సనామ్నించి నీవికక్డ మంచి 

సథ్లమందు కూరుచ్ండుమని చెపిప్, ఆ దరిదుర్నితో నీవకక్డ నిలువుము, లేక ఇకక్డ నా పాదపీఠమునకు 

దిగువను కూరుచ్ండుమని చెపిప్నయెడల 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 
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నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:30 => అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును 

వెళుల్దుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

హోషేయ 2:2 => నేను దాని బటట్లను పెరికివేసి పుటిట్న నాటివలె దానిని దిగంబరురాలినిగా చేసి, 

పాడు పెటిట్ యెండిపోయిన భూమివలెను ఉంచి, దపిప్చేత లయపరచకుండునటుల్, 

హోషేయ 10:1 => ఇశార్యేలు విసాత్రముగా వాయ్పించిన దార్క్షచెటుట్తో సమానము. వారు ఫలము 

ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ 

భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 
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జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

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

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

వచనము 20 

కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని 

కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగుగ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 
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రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

రోమీయులకు 16:11 => నా బంధువుడగు హెరోదియోనుకు వందనములు. నారిక్సుస్ ఇంటివారిలో 

పర్భువునందునన్ వారికి వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:21 => పర్తి పరిశుదుధ్నికి కీర్సుత్యేసునందు వందనములు చెపుప్డి. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడడ్దని యెంచి దాని పండును చెడడ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

యెషయా 43:18 => మునుపటివాటిని జాఞ్పకము చేసికొనకుడి పూరవ్కాలపు సంగతులను 

తలంచుకొనకుడి. 

యెషయా 43:19 => ఇదిగో నేనొక నూతనకిర్య చేయుచునాన్ను ఇపుప్డే అది మొలుచును మీరు 

దాని నాలోచింపరా? నేను అరణయ్ములో తోర్వ కలుగజేయుచునాన్ను ఎడారిలో నదులు 

పారజేయుచునాన్ను.  
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యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

మతత్యి 9:16 => ఎవడును పాత బటట్కు కొర్తత్బటట్ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బటట్ను 

వెలితిపరచును చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

మతత్యి 9:17 => మరియు పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయరు; పోసినయెడల తితుత్లు 

పిగిలి, దార్కాష్రసము కారిపోవును, తితుత్లు పాడగును. అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో 

పోయుదురు, అపుప్డు ఆ రెండును చెడిపోకయుండునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 7:6 => ఇపుప్డైతే దేనిచేత నిరబ్ంధింపబడితిమో దానివిషయమై చనిపోయినవారమై, 

ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదల పొందితివిు గనుక మనము అక్షరానుసారమైన పార్చీనసిథ్తి గలవారము 

కాక ఆతామ్నుసారమైన నవీనసిథ్తి గలవారమై సేవచేయుచునాన్ము. 
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రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 13:11 => నేను పిలల్వాడనై యునన్పుప్డు పిలల్వానివలె మాటలాడితిని, 

పిలల్వానివలె తలంచితిని, పిలల్వానివలె యోచించితిని. ఇపుప్డు పెదద్వాడనై పిలల్వాని చేషట్లు 

మానివేసితిని. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 
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కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:7 => పూరవ్ము వారి మధయ్ జీవించినపుప్డు మీరును వీటిని అనుసరించి 

నడుచుకొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

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. 
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హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 
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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. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

మతత్యి 5:20 => శాసు త్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 5:38 => అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొతత్ తితుత్లలో పోయవలెను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 
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యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 
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1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

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

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

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 5:14 => పేర్మగల ముదుద్తో ఒకనికి ఒకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్నందునన్ 

మీకందరికిని సమాధానము కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 21 

ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని ఆయనను మనకోసము 

పాపముగా చేసెను. 
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యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

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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లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 
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లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:10 => యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీపించునపుప్డు 

సమాధానము నిమితత్ము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉతత్రమిచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 
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కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

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

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

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

అధైరయ్పడము. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

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 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

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

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 
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2 కొరిందీయులకు 

అధాయ్యము 6	
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వచనము 1 

కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

యోహాను 14:11 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నముమ్డి; లేదా యీ 

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 
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రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 
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రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 15:6 => అతడు యెహోవాను నమెమ్ను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 40:36 => మేఘము మందిరము మీదనుండి పైకి వెళుల్నపుప్డెలల్ను 

ఇశార్యేలీయులు పర్యాణమైపోయిరి. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:19 => అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా 

అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 9:16 => నితయ్మును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమెమ్ను; 

రాతిర్యందు అగిన్వంటి ఆకారము కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 
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యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 
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రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:6 => అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా యెంచబడెను. 

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

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 
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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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

వచనము 2 

అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన 

చెపుప్చునాన్డు గదా! 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 13:17 => దుషుట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 
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యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యోబు 33:6 => దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

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. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 
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సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

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.  

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

నిరగ్మకాండము 40:36 => మేఘము మందిరము మీదనుండి పైకి వెళుల్నపుప్డెలల్ను 

ఇశార్యేలీయులు పర్యాణమైపోయిరి. 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

యోబు 23:3 => ఆయన నివాససాథ్నమునొదద్ నేను చేరునటుల్గా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొందునో 

అది నాకు తెలియబడును గాక. 

యోబు 36:2 => కొంతసేపు ననున్ ఓరుచ్కొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా 

దేవుని పక్షముగా నేనింకను మాటలాడవలసియునన్ది. 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

పరమగీతము 2:13 => అంజూరపుకాయలు పకవ్మగుచునన్వి దార్క్షచెటుల్ పూతపటిట్ సువాసన 

నిచుచ్చునన్వి నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

Page  of 475 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 10:12 => ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

యోహాను 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 
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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 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

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

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

వచనము 3 

ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము. 

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

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.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  
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గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

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. 
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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 యోహాను 3:5 => పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన పర్తయ్క్షమాయెనని మీకు తెలియును; 

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 
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రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 
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రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

ఆదికాండము 3:21 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను 

చేయించి వారికి తొడిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 39:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో 

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:10 => దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, 

అపుప్డు ఆ పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 
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లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 
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లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 8 :14 => ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను . అపుప్డతడు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటే ట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:2 => అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 9:15 => అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుదిధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  
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లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:10 => ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్, దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే 

ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:45 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 8:8 => తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను 

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:9 => మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి 

పాళెము వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమునకు దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
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సంఖాయ్కాండము 21:9 => కాబటిట్ మోషే ఇతత్డి సరప్మొకటి చేయించి సత్ంభముమీద దానిని పెటెట్ను. 

అపుప్డు సరప్పుకాటు తినిన పర్తివాడు ఆ యితత్డి సరప్మును నిదానించి చూచినందున బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:15 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23 => అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. 

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

కీరత్నలు 24:5 => వాడు యెహోవావలన ఆశీరావ్దము నొందును తన రక్షకుడైన దేవునివలన 

నీతిమతవ్ము నొందును. 
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కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 85:11 => భూమిలోనుండి సతయ్ము మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును. 

కీరత్నలు 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

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.  

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 45:22 => ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను అరిప్ంపవలెను. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 
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మారుక్ 15:24 => వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, 

వాటిని పంచుకొనిరి. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

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

గూరిచ్యు,  

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 
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యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 
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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 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 
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హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

వచనము 4 

మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

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. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

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

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

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

వయ్రథ్మగునా? 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 
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హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

గలతీయులకు 2:21 => నేను దేవుని కృపను నిరరథ్కము చేయను; నీతి ధరమ్శాసత్రమువలననైతే ఆ 

పక్షమందు కీర్సుత్ చనిపోయినది నిష పర్యోజనమే. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:10 => యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీపించునపుప్డు 

సమాధానము నిమితత్ము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉతత్రమిచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 5:23 => యెహోవా దూత యిటల్నెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద 

మహా శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిషు ఠ్లతో కూడి యెహోవా 

సహాయమునకు వారు రాలేదు.  
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1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

పరమగీతము 2:13 => అంజూరపుకాయలు పకవ్మగుచునన్వి దార్క్షచెటుల్ పూతపటిట్ సువాసన 

నిచుచ్చునన్వి నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

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

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 
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లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

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 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

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

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

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 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

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 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 
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2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

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 4:11 => 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 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 
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1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

వచనము 5 

శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను 

అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  
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యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 16:21 => వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి 

భోజనమునకు తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 

లేవీయకాండము 8:32 => ఆ మాంసములోను భక్షయ్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను. 
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యెహోషువ 4:10 => పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, 

అనగా మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును 

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

పరమగీతము 2:13 => అంజూరపుకాయలు పకవ్మగుచునన్వి దార్క్షచెటుల్ పూతపటిట్ సువాసన 

నిచుచ్చునన్వి నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 
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లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 18:37 => వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని వానితో చెపిప్రి. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 6 

పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన 

పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 
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2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

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 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడడ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 
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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 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

1 కొరిందీయులకు 10:24 => ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటివాని కొరకు మేలుచేయ 

చూచుకొనవలెను. 

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. 

యెషయా 57:14 => ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల 

మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 
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వచనము 7 

సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి ఆయుధములు కలిగి, 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

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. 
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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 సొంతబిడడ్లను 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. 

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 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

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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రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యోవేలు 1:9 => నైవేదయ్మును పానారప్ణమును యెహోవా మందిరములోనికి రాకుండ 

నిలిచిపోయెను. యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు అంగలారుచ్చునాన్రు. 

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 
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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 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

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

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

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

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

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

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 
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హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

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 

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

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

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

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

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 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:11 => 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. 

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

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

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 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

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; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  
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మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

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

నుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

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

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

ఉండుము. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 
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తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

వచనము 8 

ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో 

మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3 => నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. 

వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో. 

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 
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1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

యిరిమ్యా 33:1 => మరియు యిరీమ్యా చెరసాల పార్కారములలో ఇంక ఉంచబడియుండగా 

యెహోవా వాకుక్ రెండవసారి అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 37:16 => యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను; 

పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి,  

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదెద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 
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ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

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

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 
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చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

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 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 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

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 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

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 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

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 

Page  of 522 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

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. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

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

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

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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మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

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

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

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

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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 

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

నేనెరుగుదును. 

వచనము 9 

మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము; తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ 

తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; 

శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

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

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

ఉండుము. 
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1 తిమోతి 5:2 => అనన్దముమ్లని యౌవనులను, తలుల్లని వృదధ్ సతరీలను, అకక్చెలెల్ండర్ని పూరణ్ 

పవితర్తతో యౌవనసతరీలను హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

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

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  
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కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

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, 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

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

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

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

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

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

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

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

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

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

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

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

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

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 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. 
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2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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? 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

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

పేర్మింతము. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

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

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

వచనము 10 

దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు 

ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

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 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 
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కీరత్నలు 119:43 => నా నోటనుండి సతయ్వాకయ్మును ఏమాతర్మును తీసివేయకుము నీ 

నాయ్యవిధులమీద నా ఆశ నిలిపియునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

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 అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

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

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 
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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 

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. 

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 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

నెహెమాయ్ 4:17 => గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, 

ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 
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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 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

వచనము 11 

ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, మా హృదయము 

విశాలపరచబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

Page  of 535 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

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 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

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 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9 => ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త 

పొందిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, 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. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

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

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 
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పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

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? 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 6:6 => అందులో వారిపైన రాజుగా ఉండవలెనని నీవు పార్కారమును కటుట్చునాన్వనియు, 

ఈ హేతువుచేతనే నీవును యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయునటుల్గా నీవు 

ఆలోచించుచునాన్వనియు, 

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

వచనము 12 

మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ అంతఃకరణమే 

సంకుచితమైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 
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గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:14 => వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు 

తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:15 => నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును 

యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

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 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

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 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

గలతీయులకు 1:23 => మునుపు మనలను హింస పెటిట్నవాడు తాను పూరవ్మందు పాడుచేయుచు 

వచిచ్న మతమును పర్కటించుచునాన్డను సంగతి మాతర్మే విని,  

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 
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చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

కీరత్నలు 118:17 => నేను చావను సజీవుడనై యెహోవా కిర్యలు వివరించెదను. 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

వచనము 13 

మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ హృదయములను 

విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

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 
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2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 
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లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

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 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

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. 
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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 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

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

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

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. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

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 
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2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 
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పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

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

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

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

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

వచనము 14 

మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో 

ఏమి పొతుత్? 
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గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

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 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

యోబు 33:3 => నామాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుచునన్వి నా పెదవులు జాఞ్నమును 

యథారథ్ముగా పలుకును. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 
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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? 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

వచనము 15 

కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి పాలెకక్డిది? 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

యోబు 36:16 => అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్ంచును. ఇరుకులేని 

విశాలసథ్లమునకు నినున్ తోడుకొనిపోవును నీ ఆహారమును కొర్వువ్తో నింపును.  

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 
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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 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

వచనము 16 

దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము జీవముగల దేవుని ఆలయమై 

యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను 

వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

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.  

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:12 => చినన్పిలల్లారా, ఆయన నామముబటిట్ మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక 

మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

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

పేర్మింతము. 
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3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

2 రాజులు 13:15 => అందుకు ఎలీషా నీవు వింటిని బాణములను తీసికొమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

అతడు వింటిని బాణములను తీసికొనెను. 

2 రాజులు 13:16 => నీ చెయియ్ వింటిమీద ఉంచుమని అతడు ఇశార్యేలు రాజుతో చెపప్గా అతడు 

తన చెయియ్ వింటిమీద ఉంచినపుప్డు ఎలీషా తన చేతులను రాజు చేతులమీద వేసి 

2 రాజులు 13:17 => తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు 

ఎలీషా బాణము వేయుమని చెపప్గా అతడు బాణము వేసెను అతడు ఇది యెహోవా రక్షణ బాణము, 

సిరియనులచేతిలోనుండి మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; సిరియనులు నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో 

వారిని హతము చేయుదువని చెపిప్, 

2 రాజులు 13:18 => బాణములను పటుట్కొమమ్నగా అతడు పటుట్కొనెను. అంతట అతడు 

ఇశార్యేలు రాజుతో నేలను కొటుట్మనినపుప్డు అతడు ముమామ్రు కొటిట్ మానెను. 

2 రాజులు 13:19 => అందు నిమితత్ము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి నీవు అయిదు మారులైన 

ఆరు మారులైన కొటిట్నయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు; 

అయితే ఇపుప్డు ముమామ్రు మాతర్మే సిరియనులను ఓడించెదవని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 
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మతత్యి 17:19 => తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని అడిగిరి. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 6:4 => అందుకు యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన బంధువులలోను తన 

యింటివారిలోను తపప్ మరి ఎకక్డను ఘనహీనుడు కాడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

మారుక్ 11:24 => అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను 

పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 
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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? 

వచనము 17 

కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని 

పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:10 => ఎదుద్ను గాడిదను జతచేసి భూమిని దునన్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:11 => ఉనిన్యు జనుపనారయు కలిపినేసిన బటట్ను వేసికొనకూడదు. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 
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అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటే ట్లును చెలిల్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 

నెహెమాయ్ 13:3 => కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 
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నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

సామెతలు 22:24 => కోపచితుత్నితో సహవాసము చేయకుము కోర్ధము గలవానితో పరిచయము 

కలిగియుండకుము  

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 
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కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు 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. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడడ్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 
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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. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 
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ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

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 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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, 
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1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

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 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 28:1 => ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 8:26 => మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము 

అరిప్ంచవలసిన బలి ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి 

కనున్లయెదుట అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 
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నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:10 => ఎదుద్ను గాడిదను జతచేసి భూమిని దునన్కూడదు. 

యెహోషువ 23:7 => మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల 

పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 
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నెహెమాయ్ 10:28 => అనగా దేవుని ధరమ్శాసత్రమునకు విధేయులగునటుల్ దేశపు జనులలో 

ఉండకుండ తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనిన యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు 

నెతీనీయులు అందరును, దేవుని దాసుడైన మోషే దావ్రా నియమించబడిన దేవుని ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన పర్భువైన యెహోవా నిబంధనలను కటట్డలను ఆచరించుదుమని 

శపథము పూని పర్మాణము చేయుటకు కూడిరి. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

ఆమోసు 3:3 => సమమ్తింపకుండ ఇదద్రు కూడి నడుతురా?ఎర దొరకక సింహము అడవిలో 

గరిజ్ంచునా?  

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

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 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  
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వచనము 18 

మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, మీరు నాకు కుమారులును 

కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

ఎజార్ 4:3 => అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న 

పర్ధానులును మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;మేమే 

కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు మందిరమును కటుట్దుమని వారితో చెపిప్రి. 
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మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 23:32 => నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు 

వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 
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నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 

అధాయ్యము 7	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ 

చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా 

చేసికొందము. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ 

మీరు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:7 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:14 => మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్ జనముల 

దేవతలను సేవింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:15 => నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ 

దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ 

నశింపజేయును. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 
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యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:16 => అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను 

సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 

యెహోషువ 24:17 => ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను 

రపిప్ంచి , మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి , మనము నడిచిన 

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళి ల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన 

దేవుడు. 

యెహోషువ 24:18 => యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు 

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా 

దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెహోషువ 24:21 => జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

1 సమూయేలు 7:4 => అంతట ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి 

యెహోవాను మాతర్మే సేవించిరి.  

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 
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బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

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

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 
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1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 
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కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

యెహెజేక్లు 43:9 => వారు జారతవ్ము మాని, తమ రాజుల కళేబరములను నాయొదద్నుండి 

దూరమునకు కొనిపోయినయెడల వారిమధయ్ను నేనెలల్పుప్డును నివసింతును.  

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 
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పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 11:20 => అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 
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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. 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

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

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

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. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

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

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:14 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ విడిపించుటకును నీ శతుర్వులను 

నీకు అపప్గించుటకును నీ పాళెములో సంచరించుచుండును గనుక ఆయన నీలో అసహయ్మైన 

దేనినైనను చూచి నినున్ విడువకుండునటుల్ నీ పాళెము పరిశుదథ్ముగా ఉండవలెను. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 
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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; 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

1 రాజులు 6:1 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ 

సంవతస్రమందు జీప  అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప 

నారంభించెను. 

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 

మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => నా తండిర్కిని నీ తండిర్కిని కలిగియునన్టుల్ నాకును నీకును సంధి 

కలిగియునన్ది, వెండిని బంగారమును నీకు పంపియునాన్ను, ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా ననున్ విడిచి 

ఆవలికి పోవునటుల్గా నీవు అతనితో చేసియునన్ సంధిని భంగము చేయుమని వరత్మానము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

యిరిమ్యా 11:4 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను 

రపిప్ంచిన దినమున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని నేడునన్టుట్గా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమును మీ 

పితరులకిచెచ్దనని వారితో నేను చేసిన పర్మాణమును నేను నెరవేరుచ్నటుల్, మీరు నా వాకయ్ము విని 

నేను మీ కాజాఞ్పించు విధులనిన్టినిబటిట్ యీ నిబంధన వాకయ్ముల ననుసరించినయెడల మీరు నాకు 

జనులైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

యిరిమ్యా 44:23 => యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు 

ఆయన తనకు సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు 

విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. 
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యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 

జెకరాయ్ 2:6 => ఉతత్ర దేశములో ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకాశపు నాలుగు 

వాయువులంత విశాలముగా నేను మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

లూకా 5:36 => ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఎవడును పాతబటట్కు 

కొర్తత్గుడడ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల కొర్తత్ది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక 

కొర్తత్దానిలోనుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలియదు. 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

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

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

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

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

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

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 11:1 => మరియు ఒకడుచేతికఱఱ్వంటి కొలకఱఱ్ నాకిచిచ్ నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును 

బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 

వచనము 2 

మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము చేయలేదు, ఎవనిని 

చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

ఎజార్ 6:21 => కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న ఇశార్యేలీయులును, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్త 

నుండి తముమ్ను తాము పర్తేయ్కించుకొనిన వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు 

దినములు ఆనందముతో ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడడ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 5:2 => మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ 

మృగ కళేబరమేగాని అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది 

అపవితర్మని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. 
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లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 20:24 => నేను మీతో చెపిప్న మాట యిదే మీరు వారి భూమిని సావ్సథ్య్ముగా 

పొందుదురు; అది, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశము, మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ దాని 

మీకిచెచ్దను. జనములలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:8 => అతడు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తుడుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 23:9 => మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను కొండలనుండి అతని 

కనుగొనుచునాన్ను ఇదిగో ఆ జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో లెకిక్ంపబడరు.  

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:6 => జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును 

తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:18 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు 

వారు మీకు నేరప్కుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము 

చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

1 సమూయేలు 8:20 => జనములు చేయురీతిని మేమును చేయునటుల్ మాకు రాజు కావలెను, మా 

రాజు మాకు నాయ్యము తీరుచ్ను, మా ముందర పోవుచు అతడే మా యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 27:5 => అంతట దావీదు రాజపురమందు నీయొదద్ నీ దాసుడనైన నేను కాపురము 

చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో ఒకదానియందు 

నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 9:27 => యూదా రాజైన అహజాయ్ జరిగినదాని చూచి వనములోని నగరి మారగ్ముగా 

పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి, రథమునందు అతని హతముచేయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

గనుక వారు ఇబెల్యాము దగగ్రనునన్ గూరునకు పోవు మారగ్మందు అతని కొటట్గా అతడు మెగిదోద్కు 

పారిపోయి అచచ్ట మరణమాయెను. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషుట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 
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యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

యిరిమ్యా 50:8 => బబులోనులోనుండి పారిపోవుడి కలీద్యులదేశములోనుండి బయలువెళుల్డి 

మందలకు ముందు మేకపోతులు నడుచునటుల్ ముందర నడువుడి.  

యిరిమ్యా 51:45 => నా జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి యెహోవా 

కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి  

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

జెకరాయ్ 2:6 => ఉతత్ర దేశములో ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకాశపు నాలుగు 

వాయువులంత విశాలముగా నేను మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

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

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

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

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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. 

వచనము 3 
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మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని జీవించిన గాని మీరును మేమును 

కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 

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? 

హోషేయ 1:9 => యెహోవా పర్వకత్కు సెలవిచిచ్నదేమనగా మీరు నా జనులు కారు, నేను మీకు 

దేవుడనై యుండను గనుక లోఅమీమ్మ (నాజనము కాదని) యితనికి పేరు పెటుట్ము. 

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. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 
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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 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

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. 
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పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషేష్ నా బిడడ్లై 

యుందురు. 

నిరగ్మకాండము 4:22 => అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 

సంఖాయ్కాండము 6:8 => అతడు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తుడుగా ఉండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడడ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 
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లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

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

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

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 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 
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లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

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. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

వచనము 4 

మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ నాకు చాల అతిశయము 

కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన అతయ్ధికమైన ఆనందముతో 

ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 
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రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:1 => ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విసత్రింపవలెనని పాపమందు 

నిలిచియుందుమా? 

రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 

రోమీయులకు 6:3 => కీర్సుత్యేసులోనికి బాపిత్సమ్ము పొందిన మనమందరము ఆయన 

మరణములోనికి బాపిత్సమ్ము పొందితిమని మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 6:7 => చనిపోయినవాడు పాప విముకుత్డని తీరుప్ పొందియునాన్డు. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 
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రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

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, 

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. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 
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యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడడ్దని యెంచి దాని పండును చెడడ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 
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మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

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. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

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 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

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 సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 
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కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:16 => ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:6 => లేవీయులను పర్తేయ్కించి వారిని పవితర్పరచుము. 

సంఖాయ్కాండము 19:9 => మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి 

పాళెము వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమునకు దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 
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ఎజార్ 6:21 => కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న ఇశార్యేలీయులును, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్త 

నుండి తముమ్ను తాము పర్తేయ్కించుకొనిన వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు 

దినములు ఆనందముతో ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

కీరత్నలు 119:40 => నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

Page  of 610 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

రోమీయులకు 6:15 => అటల్యినయెడల కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనగువారము కామని 

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

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. 
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హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

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

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

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 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

వచనము 5 

మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును విశార్ంతి పొందలేదు. 

ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

Page  of 613 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 
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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 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 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 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 12:14 => 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 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

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?  

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. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 
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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. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

వచనము 6 

అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

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.  

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 3:2 => మా హృదయములమీద వార్యబడియుండి, మనుషుయ్లందరు 

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

Page  of 619 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

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; 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 
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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. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

వచనము 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 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

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 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

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

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

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 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  
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2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

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 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 
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రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

వచనము 8 

నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; నాకు విచారము కలిగినను ఆ 

పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 
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1 కొరిందీయులకు 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

ఆదికాండము 8:9 => నీళుల్ భూమి అంతటి మీద నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి 

సథ్లము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనునన్ అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు చెయియ్ చాపి దాని 

పటుట్కొని ఓడలోనికి తీసికొనెను. 

యెషయా 33:12 => జనములు కాలుచునన్ సునన్పుబటీ ట్లవలెను నరకబడి అగిన్లో కాలచ్బడిన 

ముళల్వలెను అగును. 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యిరిమ్యా 6:25 => పొలములోనికి పోకుము, మారగ్ములో నడువకుము, శతుర్వులు కతిత్ని 

ఝుళిపించుచునాన్రు, నలు దికుక్ల భయము తగులుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 
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2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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. 

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

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:20 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెటు తోచక యునాన్ను; నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్ 

మరియొక విధముగా మీతో మాటలాడ గోరుచునాన్ను. 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 
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యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

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 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

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

నుంటిని. 

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. 

వచనము 9 

మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు 

సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, 

దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యిరిమ్యా 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

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

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

Page  of 632 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

1 కొరిందీయులకు 16:17 => సెత్ఫను, ఫొరూమ్నాతు, అకాయికు అనువారు వచిచ్నందున 

సంతోషించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

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. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 
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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; 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  
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యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:25 => కావున సేదయ్ము చేయువారేమి, మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా 

వారందరును పటట్ణసుథ్లందరును వారి దేశములో కాపురముందురు. 

యిరిమ్యా 45:2 => బారూకూ, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 
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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 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

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. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 
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వచనము 10 

దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ 

దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును. 

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

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 
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సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 2:5 => జనులు ఎలుగెతిత్ యేడిచ్రి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు పెటట్బడెను. 

అకక్డవారు యెహోవాకు బలి అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 31:9 => యెహోవా, నేను ఇరుకున పడియునాన్ను, ననున్ కరుణింపుము విచారమువలన 

నా కనున్ కీష్ణించుచునన్ది నా పార్ణము, నా దేహము కీష్ణించుచునన్వి.  

కీరత్నలు 31:10 => నా బర్దుకు దుఃఖముతో వెళల్బుచుచ్చునాన్ను నిటూ ట్రుప్లు విడుచుటతో నా 

యేండుల్ గతించుచునన్వి నా దోషమునుబటిట్ నా బలము తగిగ్పోవుచునన్ది నా యెముకలు 

కీష్ణించుచునన్వి.  

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  
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కీరత్నలు 38:18 => నా దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను నా పాపమునుగూరిచ్ 

విచారపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

Page  of 640 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

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. 

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. 

పరమగీతము 5:5 => నా పిర్యునికి తలుపు తీయ లేచితిని నాచేతులనుండియు నా వేర్ళల్నుండియు 

జటామాంసి గడియలమీద సర్వించెను 

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 
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కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 11 

మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను ఎటిట్ దోషనివారణకైన 

పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను 

మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై 

యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 2:8 => కావున వానియెడల మీ పేర్మను సిథ్రపరచవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 
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మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:22 => అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి పర్తి వాడును పర్భువా, నేనా? అని 

ఆయననడుగగా 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

లూకా 22:62 => అపుప్డు పర్భువు తిరిగి పేతురువైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి 

కూయకమునుపు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎరుగనందువని పర్భువు తనతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము 

చేసికొని 

యోహాను 16:6 => నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపిప్నందున మీ హృదయము ధుఃఖముతో 

నిండియునన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 
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పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

నిరగ్మకాండము 5:22 => మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు 

చేసితివి? ననేన్ల పంపితివి? 

నిరగ్మకాండము 5:23 => నేను నీ పేరట మాటలాడుటకు ఫరో యొదద్కు వచిచ్నపప్టినుండి అతడు 

ఈ జనులకు కీడే చేయుచునాన్డు, నీ జనులను నీవు విడిపింపను లేదనెను. 

యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 20:8 => ఏలయనగా నేను పలుకునపుప్డెలల్ బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది, దోపుడు 

జరుగుచునన్ది అని యెలుగెతిత్ చాటింపవలసి వచెచ్ను; దినమెలల్ యెహోవా మాట నాకు 

అవమానమునకును అపహాసయ్మునకును హేతువాయెను. 

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. 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

యిరిమ్యా 29:1 => రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు రాణియు, రాజ పరివారమును, 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 
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వచనము 12 

నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము 

పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ 

బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

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 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 
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లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

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 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  
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2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 
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కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

పరమగీతము 5:5 => నా పిర్యునికి తలుపు తీయ లేచితిని నాచేతులనుండియు నా వేర్ళల్నుండియు 

జటామాంసి గడియలమీద సర్వించెను 

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

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? 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

లూకా 22:62 => అపుప్డు పర్భువు తిరిగి పేతురువైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి 

కూయకమునుపు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎరుగనందువని పర్భువు తనతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము 

చేసికొని 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

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

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

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. 

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. 

వచనము 13 

ఇందుచేత మేము ఆదరింపబడితివిు. అంతేకాదు, మాకు ఈ ఆదరణ కలిగినపుప్డు తీతు యొకక్ ఆతమ్ 

మీ అందరివలన విశార్ంతి పొందినందున అతని సంతోషమును చూచి మరి యెకుక్వగా మేము 

సంతోషించితివిు. 

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. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 
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1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

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? 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 
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2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబా ష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

సామెతలు 15:13 => సంతోషహృదయము ముఖమునకు తేటనిచుచ్ను. మనోదుఃఖమువలన ఆతమ్ 

నలిగిపోవును. 

సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

సామెతలు 17:22 => సంతోషముగల మనసుస్ ఆరోగయ్కారణము. నలిగిన మనసుస్ ఎముకలను 

ఎండిపోజేయును. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 
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హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

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 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 2:4 => యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 7:2 => మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను. 

ఇశార్యేలీయులందరు యెహోవాను అనుసరింప దుఃఖించుచుండగా 

2 సమూయేలు 13:2 => తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని 

అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  
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కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 3:21 => ఆలకించుడి, చెటుల్లేని మెటట్లమీద ఒక సవ్రము వినబడుచునన్ది; ఆలకించుడి, 

తాము దురామ్రుగ్లై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినదానినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులు చేయు రోదన 

విజాఞ్పనములు వినబడుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళి ల్పోయెను. 
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మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

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

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

వచనము 14 

ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు 

మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న 

అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

జెకరాయ్ 12:14 => మిగిలిన వారిలో పర్తి కుటుంబపువారు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు 

పర్తేయ్కముగాను, పర్లాపింతురు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

ఆదికాండము 44:6 => అతడు వారిని కలిసికొని ఆ మాటలు వారితో చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

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 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 
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నెహెమాయ్ 5:6 => వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 
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కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 
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సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

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. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

కీరత్నలు 38:9 => పర్భువా, నా అభిలాష అంతయు నీకే కనబడుచునన్ది నా నిటూ ట్రుప్లు నీకు 

దాచబడి యుండలేదు. 
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కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 130:6 => కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము పర్భువు 

కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయము కొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము 

కనిపెటుట్చునన్ది.  

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 
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2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

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. 

1 సమూయేలు 7:2 => మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను. 

ఇశార్యేలీయులందరు యెహోవాను అనుసరింప దుఃఖించుచుండగా 
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యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 
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రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

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 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

వచనము 15 

మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని అతడు మీయందరి విధేయతను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా మీయెడల ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 
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2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

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 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

Page  of 671 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

వచనము 16 

పర్తివిషయములోను మీవలన నాకు ధైరయ్ము కలుగుచునన్ది గనుక నంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 
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తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

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

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 
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2 కొరిందీయులకు 
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వచనము 1 

సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

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 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

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 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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. 

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 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

వచనము 2 

ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు 

నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:12 => మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ 

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడడ్యొకక్ తలిల్ తన బిడడ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 
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1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

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

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 
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ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

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

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

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. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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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 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

వచనము 3 

ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు విషయములోను, 

మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:21 => నేను చెపిప్నదానికంటె నీవు ఎకుక్వగాచేతువని యెరిగి నా మాట విందువని 

నమిమ్ నీకు వార్యుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 4 

వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను తమంతట తామే యిచిచ్రని 

మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

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 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

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

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  
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ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

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 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

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 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

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

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  
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రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:5 => గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును 

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

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

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

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

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

వచనము 5 

ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, తముమ్ను తామే 

అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

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

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

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

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

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

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

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

వారమని మీరెరుగుదురు. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 
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వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

నెహెమాయ్ 8:11 => ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది 

పరిశుదధ్ దినము, మీరు దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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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 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:4 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడడ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా 

కానుకలను తీసికొని వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 
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సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెహెజేక్లు 21:13 => శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

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

దేవుని రాజయ్ము మీది. 
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లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

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

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

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 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 6 

కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున దానిని మీలో సంపూరణ్ము 

చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 
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అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

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

వారికొరకును బహు పర్యాసపడుచునాన్డని యితనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

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. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

వచనము 7 
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మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును జాఞ్నమందును సమసత్ 

జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే 

మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:4 => నేను కూడ వెళుల్ట యుకత్మైనయెడల వారు నాతో కూడ వతుత్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

Page  of 698 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

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 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:4 => నేను కూడ వెళుల్ట యుకత్మైనయెడల వారు నాతో కూడ వతుత్రు. 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

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. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 
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అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

వచనము 8 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత 

యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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 లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడడ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 
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యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

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. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

రూతు 2:16 => మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి ఆమె యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను 

గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 
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కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

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 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

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

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

వచనము 9 

మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన ధనవంతుడై యుండియు మీరు 

తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

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 8:23 => 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 

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 
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తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

వచనము 10 

ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము కిర్ందటనే యీ కారయ్ము 

చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన మీకు మేలు 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 
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1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

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 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

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 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

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, 

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 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 
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హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 
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2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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 

వచనము 11 

కావున తలపెటుట్టకు సిదధ్మైన మనసుస్ మీలో ఏలాగు కలిగెనో, ఆలాగే మీ కలిమికొలది 

సంపూరిత్యగునటుల్ మీరు ఆ కారయ్మును ఇపుప్డు నెరవేరుచ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 
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1 కొరిందీయులకు 7:6 => ఇది నా హితోపదేశమేగాని ఆజఞ్ కాదు; మనుషుయ్లందరు నావలె 

ఉండగోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:12 => పర్భువు కాదు నేనే తకిక్నవారితో చెపుప్నదేమనగా ఏ సహోదరునికైనను 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్యుండి, ఆమె అతనితో కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, అతడు ఆమెను 

పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

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 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

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

కృప కలుగును గాక. 

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 
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1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

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. 

ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:22 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవైయుంటివని జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 
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మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

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

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

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 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

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 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 
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2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

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

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 12 

మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది 

పీర్తికరమవును. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

Page  of 718 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 
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కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

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

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 
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హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  
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యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

యోహాను 12:30 => అందుకు యేసు ఈ శబద్ము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచెచ్ను.  

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

మతత్యి 8:20 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

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 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 
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లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడడ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 9:58 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లము లేదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 
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1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 
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లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:22 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవైయుంటివని జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

కీరత్నలు 40:17 => నేను శర్మలపాలై దీనుడనైతిని పర్భువు ననున్ తలంచుకొనుచునాన్డు. నాకు 

సహాయము నీవే నా రక్షణకరత్వు నీవే. నా దేవా, ఆలసయ్ము చేయకుము.  

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

కీరత్నలు 119:141 => నేను అలుప్డను నిరాకరింపబడినవాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను 

మరువను. 
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సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 8:31 => ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి 

ఆనందించుచునుంటిని. 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

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

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

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. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:34 => అందుకు వారు ఇది పర్భువునకు కావలసియునన్దనిరి. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 
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యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

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

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 
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యాకోబు 2:3 => మీరు పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సనామ్నించి నీవికక్డ మంచి 

సథ్లమందు కూరుచ్ండుమని చెపిప్, ఆ దరిదుర్నితో నీవకక్డ నిలువుము, లేక ఇకక్డ నా పాదపీఠమునకు 

దిగువను కూరుచ్ండుమని చెపిప్నయెడల 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

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 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

వచనము 13 

ఇతరులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలెనని ఇది చెపుప్టలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:12 => అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు 

చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని నేను దేనిచేతను 

లోపరచుకొనబడనొలల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  
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1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 14 

హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ 

కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు నిమితత్ము,  
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నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 15 

పర్సుత్తమందు మీ సమృదిధ్ వారి అకక్రకును మరియొకపుప్డు వారి సమృదిధ్ మీ యకక్రకును 

సహాయమై యుండవలెనని ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరోష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళి ల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

Page  of 735 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

నిరగ్మకాండము 35:24 => వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ 

అరప్ణము తెచెచ్ను. ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని 

తెచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 7:30 => అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ దర్వయ్ములను, అనగా 

బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా దానిని అలాల్డించుటకు 

బోరతో దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 
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సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 7:71 => మరియు పెదద్లలో పర్ధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది 

తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తులముల వెండిని వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 
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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 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 7:17 => కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను 

కాదు. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

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

కృప కలుగును గాక. 
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1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

వచనము 16 

మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

సంఖాయ్కాండము 35:8 => మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే 

ఇయయ్వలెను. మీరు ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి 

గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

వచనము 17 

అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ కలిగినందున తన యిషట్ము 

చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 
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నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 

లేవీయకాండము 7:10 => అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ నైవేదయ్ములనిన్టిని అహరోను 

సంతతివారు సమముగా పంచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:8 => మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే 

ఇయయ్వలెను. మీరు ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి 

గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

యెహోషువ 19:9 => షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; 

ఏలయనగా యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను 

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

వచనము 18 
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మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన సహోదరుని అతనితో కూడ 

పంపుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

యెహోషువ 19:9 => షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; 

ఏలయనగా యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను 

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

వచనము 19 

Page  of 743 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు 

నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన మాతోకూడ అతడు పర్యాణము 

చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

నెహెమాయ్ 7:5 => జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, 

పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న 

వంశావళి గర్ంథము నాకు కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 
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నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

హగగ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 
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చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

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 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  
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గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

వచనము 20 

మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ 

మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 
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నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

వచనము 21 

ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ 

శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

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 
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2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

వచనము 22 

మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల సంగతులలో అనేక 

పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును మీయెడల అతనికి కలిగిన 

విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు తెలిసికొనియునాన్ము. 

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 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:4 => నేను కూడ వెళుల్ట యుకత్మైనయెడల వారు నాతో కూడ వతుత్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 
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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 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

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 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

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 . 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

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 

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

వచనము 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 

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 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 
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ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

వచనము 24 

కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి 

సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 
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1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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. 

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 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

Page  of 756 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

రూతు 3:14 => కాబటిట్ ఆమె ఉదయము వరకు అతని కాళల్యొదద్ పండుకొని, ఒకనినొకడు 

గురిత్ంచుపాటి వెలుగు రాకముందే లేచెను. అపుప్డు అతడు ఆ సతరీ కళల్మునకు వచిచ్న సంగతి 

తెలియజేయకుడని చెపెప్ను. 

రూతు 4:4 => ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని 

సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని 

విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన 

బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను 

విడిపించెదననెను. 
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1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 

ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 

యిరిమ్యా 32:12 => అపుప్డు నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ 

కర్య పతర్ములో చేవార్లు చేసిన సాకుష్లయెదుటను, చెరసాల పార్కారములో కూరుచ్నన్ యూదు 

లందరియెదుటను, నేను మహసేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ 

కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి కనున్లయెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:29 => మనసాస్కిష్ నిమితత్మనగా నీ సొంత మనసాస్కిష్ నిమితత్ము కాదు 

ఎదుటివాని మనసాస్కిష్ నిమితత్మే యీలాగు చెపుప్చునాన్ను. ఎందుకనగా వేరొకని మనసాస్కిష్నిబటిట్ నా 

సావ్తంతర్య్ విషయములో తీరుప్ తీరచ్బడనేల? 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 
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వచనము 1 

పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా కగతయ్ములేదు. 

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. 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

ఫిలేమోనుకు 1:21 => నేను చెపిప్నదానికంటె నీవు ఎకుక్వగాచేతువని యెరిగి నా మాట విందువని 

నమిమ్ నీకు వార్యుచునాన్ను. 

వచనము 2 

మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన సంవతస్రమునుండి అకయ 

సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; 

మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

Page  of 762 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కెల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

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

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 
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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 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

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, 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

వచనము 3 

అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న 

పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 
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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 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

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 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 
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వచనము 4 

మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా 

ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును 

సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

ఆదికాండము 27:42 => రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె 

తన చినన్ కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 20:23 => అయితే మనమిదద్రము మాటలాడిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

నీకును నాకును సరవ్కాలము యెహోవాయే సాకిష్. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

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. 
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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 

2 కొరిందీయులకు 8:11 => కావున తలపెటుట్టకు సిదధ్మైన మనసుస్ మీలో ఏలాగు కలిగెనో, ఆలాగే 

మీ కలిమికొలది సంపూరిత్యగునటుల్ మీరు ఆ కారయ్మును ఇపుప్డు నెరవేరుచ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 8:13 => ఇతరులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలెనని ఇది 

చెపుప్టలేదు గాని 

2 కొరిందీయులకు 8:14 => హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా 

కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు 

నిమితత్ము,  

2 కొరిందీయులకు 8:15 => పర్సుత్తమందు మీ సమృదిధ్ వారి అకక్రకును మరియొకపుప్డు వారి 

సమృదిధ్ మీ యకక్రకును సహాయమై యుండవలెనని ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

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). 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 
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2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 5 

కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని 

చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట 

అవసరమని తలంచితిని. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 
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2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

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

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

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 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

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

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

వచనము 6 
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కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును 

అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

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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2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

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 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:4 => నేను కూడ వెళుల్ట యుకత్మైనయెడల వారు నాతో కూడ వతుత్రు. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 
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1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

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. 

వచనము 7 

సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన 

పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని పేర్మించును. 

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 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 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

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

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 
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2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

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. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

వచనము 8 

మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము 

చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

Page  of 777 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

యెహోషువ 15:19 => అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దకిష్ణభూమి 

యిచిచ్యునాన్వు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక 

మడుగులను పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:15 => అందుకామె దీవెన దయచేయుము; నాకు దకిష్ణ భూమి ఇచిచ్యునాన్వు, 

నీటి మడుగులను కూడ నాకు దయచేయుమనెను. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పలల్పు 

మడుగులను ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

వచనము 9 

ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి నిరంతరము నిలుచును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

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

లేపబడియునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 
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లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడడ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

లూకా 19:23 => నీవెందుకు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ నుంచలేదు? అటుల్ 

చేసియుండినయెడల నేను వచిచ్ వడిడ్తో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపిప్ 

లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

Page  of 781 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

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

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 
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సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

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. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

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 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

వచనము 10 
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వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు మీకు వితత్నము దయచేసి 

విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు 

వృదిధ్పొందించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 
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సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

సామెతలు 23:8 => నీవు తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు 

వయ్రథ్ములగును. 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

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. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 
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సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

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 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 13:12 => ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు 

వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 

Page  of 787 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా 

కానుకలను తీసికొని వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 1:6 => మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 
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కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

వచనము 11 

ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  
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సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 28:27 => బీదలకిచుచ్వానికి లేమి కలుగదు కనున్లు మూసికొనువానికి బహు 

శాపములు కలుగును. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

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. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 
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కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

మతత్యి 26:10 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఈ సతరీ నా విషయమై యొక మంచి కారయ్ము 

చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెటుట్చునాన్రు? 

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

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

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 . 

వచనము 12 

ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము 

కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

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. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

Page  of 794 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 13 

ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు మీరు విధేయులైనందుచేతను, 

వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ 

మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని మహిమపరచుచునాన్రు. 
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ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆదికాండము 47:24 => పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు 

భాగములు పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

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

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 107:37 => వాటివలన ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట 

కాపురముంచెను 
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కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 14 

మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న 

చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:11 => మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 

నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

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

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 
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ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

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.  

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

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  
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2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

వచనము 15 

చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:14 => హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా 

కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు 

నిమితత్ము,  

2 కొరిందీయులకు 8:15 => పర్సుత్తమందు మీ సమృదిధ్ వారి అకక్రకును మరియొకపుప్డు వారి 

సమృదిధ్ మీ యకక్రకును సహాయమై యుండవలెనని ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

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

నీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు నేను విని 

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. 

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 
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1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

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 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

Page  of 805 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 
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2 కొరిందీయులకు 
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వచనము 1 

మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము 

గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 
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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 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 . 

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

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

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

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

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

శకిత్మంతుడును  

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

రూతు 2:19 => అంతట ఆమె అతత్ ఆమెతోనేడు నీవెకక్డ ఏరుకొంటివి? ఎకక్డ పనిచేసితివి? 

నీయందు లక్షయ్ముంచిన వాడు దీవింపబడును గాక అనగా, ఆమె తాను ఎవనియొదద్ పనిచేసెనో అది 

తన అతత్కు తెలియచెపిప్ ఎవని యదద్ నేడు పనిచేసితినో అతని పేరు బోయజు అనెను. 
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మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

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.  

వచనము 2 

శరీరపర్కారము నడుచుకొనువారమని మముమ్నుగూరిచ్ కొందరనుకొనుచునాన్రు కారా? 

అటిట్వారియెడల నేను తెగించి కాఠినయ్ము చూపవలెనని తలంచుకొనుచునాన్ను గాని, నేను 

వచిచ్నపుప్డు అటుల్ కాఠినయ్మును చూపకుండునటుల్ చేయుడని నేను మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎజార్ 6:8 => మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 
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ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటే ట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

సామెతలు 11:26 => ధానయ్ము బిగబటుట్వానిని జనులు శపించెదరు దానిని అముమ్వాని తలమీదికి 

దీవెన వచుచ్ను. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 
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2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

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

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  
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1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 3 

మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము చేయము. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  
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కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 
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యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 
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రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

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

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 4 

మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని యెదుట దురగ్ములను 

పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

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

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  
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గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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, 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

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 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 
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1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

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

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:19 => ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని 

వినబడదు 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 
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1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 
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1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

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

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

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

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 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 
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సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

యోహాను 18:23 => అందుకు యేసు నేను కానిమాట ఆడినయెడల ఆ కానిమాట ఏదో చెపుప్ము; 

మంచిమాట ఆడినయెడల ననేన్ల కొటుట్చునాన్వనెను. 

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 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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 సొంతబిడడ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  
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హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

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

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

వచనము 5 

మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి 

ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 
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2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

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. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

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. 
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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 

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? 

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 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

Page  of 825 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

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. 

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

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

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

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 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 
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గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

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

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

వచనము 6 

మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ 

సిదధ్పడియునాన్ము. 

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. 

1 పేతురు 4:1 => కీర్సుత్ శరీరమందు శర్మపడెను గనుక మీరును అటిట్ మనసుస్ను ఆయుధముగా 

ధరించుకొనుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

Page  of 828 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 
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పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

వచనము 7 

సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, 

అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన మనసుస్లో తాను తిరిగి 

ఆలోచించుకొనవలెను. 

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

ఆయుధములు కలిగి, 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

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. 
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ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 

దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 7:16 => ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను 

వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను 

చేయునటుల్ చేయుడి; 

నాయ్యాధిపతులు 7:17 => ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ 

మీరు చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:23 => నఫాత్లి గోతర్ములోనుండియు, ఆషేరు గోతర్ములోనుండియు, మనషేష్ 

గోతర్మంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన ఇశార్యేలీయులు కూడుకొని మిదాయ్నీయులను తరిమిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:14 => అతడు లేహీకి వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని కేకలు 

వేయగా, యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతని చేతులకు కటట్బడిన తాళుల్ 

అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి విడిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:15 => అతడు గాడిదయొకక్ పచిచ్ దవడ యెముకను కనుగొని చెయియ్ చాచి 

పటుట్కొని దానిచేత వెయియ్మంది మనుషుయ్లను చంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:16 => అపుప్డు సమోస్ను గాడిద దవడ యెముకతో ఒక కుపప్ను రెండు 

కుపప్లను నేను చంపియునాన్ను గాడిద దవడ యెముకతో వెయియ్మంది నరులను చంపియునాన్ను 

అనెను.  

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:48 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా 

దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి 
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1 సమూయేలు 17:49 => తన సంచిలో చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో 

విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట కొటెట్ను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచిచ్నందున వాడు నేలను 

బోరల్పడెను. 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

Page  of 835 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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; 
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యెహోషువ 6:20 => యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని 

వినినపుప్డు పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి 

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

యెహోషువ 6:5 => మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని 

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును 

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:39 => ఈ సామగిర్ దావీదునకు వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన 

కతిత్ కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన తరువాత దావీదు ఇవి నాకు వాడుకలేదు, వీటితో నేను 

వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేసి 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

యెషయా 25:12 => మోయాబూ, నీ పార్కారముల పొడవైన కోటలను ఆయన కుర్ంగగొటుట్ను 

వాటిని నేలకు అణగదొర్కిక్ ధూళిపాలు చేయును. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యిరిమ్యా 3:17 => ఆ కాలమున యెహోవాయొకక్ సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు 

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

విలాపవాకయ్ములు 2:2 => ఒకటియు విడువక పర్భువు యాకోబు నివాససథ్లములనిన్టిని నాశనము 

చేసియునాన్డు మహోగుర్డై యూదాకుమారెత్ కోటలను పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు 

కూలిచ్వేసియునాన్డు ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన అపవితర్పరచియునాన్డు.  
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యెహెజేక్లు 32:27 => అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; 

వారు తమ యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను 

తలలకిర్ంద ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి 

దోషము వారి యెముకలకు తగిలెను. 

యెహెజేక్లు 38:20 => సముదర్పు చేపలును ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద పార్కు 

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 
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మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 26:51 => ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉనన్వారిలో ఒకడు చెయియ్ చాచి, కతిత్ దూసి 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని చెవి తెగనరికెను. 

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

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

యోహాను 2:15 => తార్ళల్తో కొరడాలుచేసి, గొఱఱ్లను ఎడల్ననిన్టిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, 

రూకలు మారుచ్వారి రూకలు చలిల్వేసి, వారి బలల్లు పడదోర్సి 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

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

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

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

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

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

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  
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వచనము 8 

పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ 

నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను సిగుగ్పరచబడను.  

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  
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నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళి ల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

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

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 

ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 
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దానియేలు 5:28 => బెలష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

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. 

రోమీయులకు 7:23 => వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అది నా మనసుస్నందునన్ ధరమ్శాసత్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనునన్ పాపనియమమునకు 

ననున్ చెరపటిట్ లోబరచుకొనుచునన్ది. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 
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సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  
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రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

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

శకిత్మంతుడును  

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

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. 

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 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

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. 
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యెహోషువ 6:5 => మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని 

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును 

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 

యెహోషువ 6:20 => యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని 

వినినపుప్డు పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి 

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

1 సమూయేలు 17:39 => ఈ సామగిర్ దావీదునకు వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన 

కతిత్ కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన తరువాత దావీదు ఇవి నాకు వాడుకలేదు, వీటితో నేను 

వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేసి 

కీరత్నలు 119:113 => (సామెహ ) దివ్మనసుక్లను నేను దేవ్షించుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 25:12 => మోయాబూ, నీ పార్కారముల పొడవైన కోటలను ఆయన కుర్ంగగొటుట్ను 

వాటిని నేలకు అణగదొర్కిక్ ధూళిపాలు చేయును. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  
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యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 3:17 => ఆ కాలమున యెహోవాయొకక్ సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు 

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

హోషేయ 7:15 => నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని బలపరచినను వారు నామీద దుర యోచనలు 

చేయుదురు. 

నహూము 1:9 => యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన 

బొతిత్గా దానిని నివారణ చేయును. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 
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తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

మారుక్ 2:6 => శాసు త్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

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

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 
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రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

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

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడడ్గించెను? 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 
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కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

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

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

వచనము 9 

నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ కనబడకుండ ఈ మాట 

చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

వచనము 10 

అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని అతడు శరీర రూపమునకు 

బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 
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గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

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

పర్కారమైనది కాదని మీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 
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గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

1 యోహాను 4:6 => మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, 

దేవుని సంబంధి కానివాడు మనమాట వినడు. ఇందువలన మనము సతయ్సవ్రూపమైన ఆతమ్ యేదో, 

భర్మపరచు ఆతమ్ యేదో తెలిసికొనుచునాన్ము. 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 
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మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

వచనము 11 

మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు 

కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు తలంచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 
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2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  
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వచనము 12 

తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను 

మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు 

సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

వచనము 13 
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మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు 

కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

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,  

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

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

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

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

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

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

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

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 
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2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

వచనము 14 

మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ 

మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 
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2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

వచనము 15 

మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ 

విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా 

వాయ్పింపజేయుచు, 
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2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

యోబు 12:2 => నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జాఞ్నము గతించిపోవును. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

వచనము 16 

మీ ఆవలి పర్దేశములలో కూడ సువారత్ పర్కటించునటుల్గా, మేము మీ మూలముగా 

ఘనపరచబడుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్మే గాని, మరియొకని మేరలో చేరి, సిదధ్మైయునన్వి 

మావియైనటుట్ అతిశయింపగోరము. 

2 కొరిందీయులకు 10:15 => మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో 

భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన 

మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా వాయ్పింపజేయుచు, 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

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

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

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

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

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

మాతర్మే వచెచ్నా? 

2 కొరిందీయులకు 10:16 => మీ ఆవలి పర్దేశములలో కూడ సువారత్ పర్కటించునటుల్గా, మేము 

మీ మూలముగా ఘనపరచబడుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్మే గాని, మరియొకని మేరలో చేరి, 

సిదధ్మైయునన్వి మావియైనటుట్ అతిశయింపగోరము. 

వచనము 17 

అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

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

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

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

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

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 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

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? 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

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

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

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

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, 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

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

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

వచనము 18 

పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

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

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

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

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 
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ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

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

నేనెరుగుదును. 
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2 కొరిందీయులకు 

అధాయ్యము 11	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ 

మీరేలాగైనను సహించుడి. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

యోబు 38:5 => నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెపుప్ము.  

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

వచనము 2 

దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే 

పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను పర్ధానము చేసితిని గాని, 
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కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

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 
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వచనము 3 

సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ 

సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 
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లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 
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మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

యోహాను 5:42 => నేను మిముమ్ను ఎరుగుదును; దేవుని పేర్మ మీలో లేదు. 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

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. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 26:13 => సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

వచనము 4 
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ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు 

పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు 

అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

యెహోషువ 7:7 => అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి 

మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము యొరాద్ను 

అవతల నివసించుట మేలు. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

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 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 
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హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

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

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

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

వచనము 5 

నేనైతే మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును తకుక్వవాడను కానని 

తలంచుకొనుచునాన్ను. 

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

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

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. 

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

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 
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ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:58 => రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు 

వెళె ల్దననెను. 

ఆదికాండము 24:59 => కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము 

సేవకుని అతనితో వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆదికాండము 24:61 => రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని 

వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆదికాండము 24:62 => ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు 

కాపురముండెను. 

ఆదికాండము 24:63 => సాయంకాలమున ఇసాస్కు పొలములో ధాయ్నింప బయలువెళి ల్ కనున్లెతిత్ 

చూచినపుప్డు ఒంటెలు వచుచ్చుండెను, 

ఆదికాండము 24:64 => రిబాక్ కనున్లెతిత్ ఇసాస్కును చూచి ఒంటెమీదనుండి దిగి 

Page  of 889 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఆదికాండము 24:65 => మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని 

దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 24:66 => అపుప్డా దాసుడు తాను చేసిన కారయ్ములనిన్యు ఇసాస్కుతో వివరించి 

చెపెప్ను. 

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. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 
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యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 21:13 => అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:14 => విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను భర్షుట్రాలినైనను, అనగా 

జారసతరీనైనను అటిట్వారిని పెండిల్చేసికొనక తన పర్జలలోని కనయ్కనే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 44:22 => వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని 

ఇశార్యేలీయుల సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను 

చేసికొనవచుచ్ను. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళి ల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 
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పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:32 => అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు 

గదా?  

హోషేయ 2:16 => అది ఇచచ్టనుండి నా మాట వినును; నీవు బయలు అని ననున్ పిలువక నా 

పురుషుడవు అని పిలుతువు, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 
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1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 
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పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

వచనము 6 

మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను 

అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును కనుపరచియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 
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చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:53 => నీ ధరమ్శాసత్రమును విడిచి నడుచుచునన్ భకిత్హీనులను చూడగా నాకు అధిక 

రోషము పుటుట్చునన్ది 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

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

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 
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పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

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  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

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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గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

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

కృప కలుగును గాక. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 
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1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

Page  of 900 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

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. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

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 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 
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2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

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. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 
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రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 
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అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెహెజేక్లు 16:32 => అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు 

గదా?  

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 
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మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

వచనము 7 

మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా పర్కటించుచు ననున్ నేనే 

తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

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

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

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. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 
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వచనము 8 

మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము పుచుచ్కొని, వారి ధనము 

దొంగిలినవాడనైతిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 
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అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

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. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

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

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 
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పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

వచనము 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 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

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

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

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. 

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 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 10 

కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, 

ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 
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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 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, 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 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 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరేహ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

వచనము 11 

ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే తెలియును. 

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 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 
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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? 

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

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

వచనము 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 11:8 => మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము 

పుచుచ్కొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

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

ఆశింపలేదు; 
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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 

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 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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

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 
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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? 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

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

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

1 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

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. 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

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

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

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 16:17 => సెత్ఫను, ఫొరూమ్నాతు, అకాయికు అనువారు వచిచ్నందున 

సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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 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 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

వచనము 13 
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ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ 

అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

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. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 
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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 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:15 => మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో 

భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన 

మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా వాయ్పింపజేయుచు, 

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. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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. 

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

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

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 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 
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యోబు 27:4 => నిశచ్యముగా నా పెదవులు అబదధ్ము పలుకుటలేదు నా నాలుక మోసము 

నుచచ్రించుటలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

వచనము 14 

ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచునాన్డు  

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 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 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 
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2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

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. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

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. 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

1 కొరిందీయులకు 16:24 => కీర్సుత్యేసునందలి నా పేర్మ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

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

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

Page  of 929 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

వచనము 15 

గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి 

కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

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 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 
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యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

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 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

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. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 
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2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:17 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 

దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

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. 
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రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

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

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 
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వచనము 16 

నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. అటుల్ తలంచినయెడల నేను 

కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 
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గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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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1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 తిమోతి 1:6 => కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి, తాము చెపుప్వాటినైనను, 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 
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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 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

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 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

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. 

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

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 
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పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

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 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  
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యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జుఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 
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మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 24:4 => యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

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

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

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

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళి ల్ 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 
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వచనము 17 

నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ అతిశయపడుటకు ఆధారము 

కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:1 => అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు 

కొనిపోబడెను. 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 
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మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

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

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 
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మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

లూకా 4:10 => నినున్ కాపాడుటకు నినున్ గూరిచ్ తన దూతలకు ఆజాఞ్పించును. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

వచనము 18 

అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 
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పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 
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యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యిరిమ్యా 29:32 => నెహెలామీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని 

చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులలో 

కాపురముండువాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు మేలును అతడు 

చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 
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యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

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? 

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.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

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 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

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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2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడడ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

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. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 
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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 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

వచనము 19 

మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 20 

ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ 

వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు 

సహించుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 7:6 => ఇది నా హితోపదేశమేగాని ఆజఞ్ కాదు; మనుషుయ్లందరు నావలె 

ఉండగోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:12 => పర్భువు కాదు నేనే తకిక్నవారితో చెపుప్నదేమనగా ఏ సహోదరునికైనను 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్యుండి, ఆమె అతనితో కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, అతడు ఆమెను 

పరితయ్జింపకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 
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2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

వచనము 21 

మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన 

ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా 

మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

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 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 
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పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:12 => తముమ్ను తామే మెచుచ్కొను కొందరితో జతపరచుకొనుటకైనను 

వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింపజాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరినిబటిట్ యొకరు 

ఎనిన్క చేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొనుచునన్ందున, గర్హింపులేక యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 10:15 => మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో 

భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన 

మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా వాయ్పింపజేయుచు, 

2 కొరిందీయులకు 10:16 => మీ ఆవలి పర్దేశములలో కూడ సువారత్ పర్కటించునటుల్గా, మేము 

మీ మూలముగా ఘనపరచబడుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్మే గాని, మరియొకని మేరలో చేరి, 

సిదధ్మైయునన్వి మావియైనటుట్ అతిశయింపగోరము. 

2 కొరిందీయులకు 10:17 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 
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పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

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

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 962 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

వచనము 22 

వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. 

వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

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

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

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

వచనము 23 

వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ 

పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; 

అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 4:3 => అటువలె మనమును బాలురమై యునన్పుప్డు లోకసంబంధమైన 

మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమైయుంటిమి; 

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

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 
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గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

విలాపవాకయ్ములు 3:30 => అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన చెంపను తిర్పప్వలెను. అతడు 

నిందతో నింపబడవలెను 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడడ్గింపకుము. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 
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మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

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. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

వచనము 24 

యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు తింటిని; 

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 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 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

యోబు 12:3 => అయినను మీకునన్టుట్ నాకును వివేచనాశకిత్ కలిగియునన్ది నేను మీకంటె 

తకుక్వజాఞ్నము కలవాడను కాను మీరు చెపిప్నవాటిని ఎరుగనివాడెవడు? దేవునికి మొఱఱ్పెటిట్ 

పర్తుయ్తత్రములు పొందినవాడనైన నేను 

యోబు 15:9 => మేము ఎరుగనిది నీవేమి యెరుగుదువు? మేము గర్హింపనిది నీవేమి గర్హింతువు? 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 
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మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

వచనము 25 

ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; ముమామ్రు ఓడ పగిలి 

శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళి ల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 
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మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 5:3 => అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల 

మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 

నిరగ్మకాండము 7:16 => అతని చూచి అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను పోనిమమ్ని 

ఆజాఞ్పించుటకు గాను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీయొదద్కు పంపెను. నీవు ఇదివరకు 

వినకపోతివి. 

నిరగ్మకాండము 9:1 => తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్ ననున్ 

సేవించుటకు నా పర్జలను పోనిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 9:13 => తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు; నీవు తెలల్వారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచి ననున్ సేవించుటకు నా 

జనులను పోనిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

Page  of 970 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:9 => మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో 

నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:33 => వారు మేము అబార్హాము సంతానము, మేము ఎనన్డును ఎవనికిని దాసులమై 

యుండలేదే; మీరు సవ్తంతుర్లుగా చేయబడుదురని యేల చెపుప్చునాన్వని ఆయనతో అనిరి. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 

యోహాను 8:36 => కుమారుడు మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేసినయెడల మీరు నిజముగా 

సవ్తంతుర్లై యుందురు. 

యోహాను 8:37 => మీరు అబార్హాము సంతానమని నాకు తెలియును; అయినను మీలో నా 

వాకయ్మునకు చోటులేదు గనుక ననున్ చంప వెదకుచునాన్రు. 

యోహాను 8:38 => నేను నా తండిర్యొదద్ చూచిన సంగతులే బోధించుచునాన్ను; ఆ పర్కారమే మీరు 

మీ తండిర్యొదద్ వినినవాటినే జరిగించుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 8:39 => అందుకు వారు ఆయనతో మా తండిర్ అబార్హామనిరి; యేసు మీరు అబార్హాము 

పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన కిర్యలు చేతురు. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:14 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధులు వారసులైనయెడల విశావ్సము వయ్రథ్మగును, 

వాగాద్నమును నిరరథ్కమగును. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

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. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

యిరిమ్యా 34:9 => రాజైన సిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్ సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన 

తరువాత యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

వచనము 26 

అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన ఆపదలలోను, దొంగలవలననైన 

ఆపదలలోను, నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో 

ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని 

ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 
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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 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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. 
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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, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

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 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:14 => వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు 

తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదెద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 119:109 => నా పార్ణము ఎలల్పుప్డు నా అరచేతిలో ఉనన్ది. అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమును 

నేను మరువను. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యిరిమ్యా 36:5 => యిరీమ్యా బారూకునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నేను యెహోవా 

మందిరములోనికి రాకుండ నిరబ్ంధింపబడితిని. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 
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యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:26 => అందుకు వారు అతయ్ధికముగా ఆశచ్రయ్పడి అటల్యితే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

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

నినున్ కాపాడెదను; 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

గలతీయులకు 6:17 => నేను యేసుయొకక్ ముదర్లు నా శరీరమందు ధరించియునాన్ను, ఇకమీదట 

ఎవడును ననున్ శర్మ పెటట్వదుద్. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

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 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

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, 

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

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

నేనెరుగుదును. 

వచనము 27 

పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా 

ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను చెపప్వలసినవి 

అనేకములునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3 => నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. 

వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

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 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 28 

ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ భారము దినదినమును నాకు 

కలుగుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:8 => బహు కషట్పడి దాని దాటి, మంచిరేవులు అను ఒక సథ్లమునకు 

చేరితివిు. దానిదగగ్ర లసైయ పటట్ణముండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:9 => చాలకాలమైన తరువాత ఉపవాసదినము కూడ అపప్టికి 

గతించినందున పర్యాణము చేయుట అపాయకరమై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:12 => మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది 

కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము 

గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ 

కేర్తురేవైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:14 => కొంచెముసేపైన తరువాత ఊరకులోను అను పెనుగాలి కేర్తు 

మీదనుండి విసరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:15 => దానిలో ఓడ చికుక్కొని గాలికి ఎదురు నడువలేకపోయినందున 

ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి కొటుట్కొనిపోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:16 => తరువాత కౌద అనబడిన యొక చినన్ దీవ్పము చాటున దాని 

నడిపింపగా పడవను భదర్పరచుకొనుట బహు కషట్తరమాయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:17 => దానిని పైకెతిత్ కటిట్న తరువాత తార్ళుల్ మొదలైనవి తీసికొని 

ఓడచుటుట్ బిగించి కటిట్రి. మరియు సూరిత్సను ఇసుకతిపప్మీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ 

చాపలు దింపివేసి, కొటుట్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:28 => బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. 

ఇంకను కొంతదూరము వెళి ల్న తరువాత, మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదుబారల లోతని 

తెలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:32 => వెంటనే సైనికులు పడవ తార్ళుల్ కోసి దాని కొటుట్కొనిపోనిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:36 => అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:37 => ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:39 => ఉదయమైనపుప్డు అది ఏ దేశమో వారు గురుత్పటట్లేదు గాని, 

దరిగల యొక సముదర్పు పాయను చూచి, సాధయ్మైనయెడల అందులోనికి ఓడను తోర్యవలెనని 

ఆలోచించిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:40 => గనుక లంగరుల తార్ళుల్కోసి వాటిని సముదర్ములో విడిచిపెటిట్ 

చుకాక్నుల కటుల్విపిప్ ముందటి తెరచాప గాలికెతిత్ సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:42 => ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని 

చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను గాని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3 => నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. 

వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో. 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

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 

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 
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2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 29 

ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును 

మంట కలుగదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:28 => పిమమ్ట వారు శిషుయ్లయొదద్ బహుకాలము గడపిరి. 

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 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

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

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

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

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

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

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

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

Page  of 992 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 
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గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 
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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 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:11 => మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు 

గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

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

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

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 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:39 => అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ 

చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన సభలో పరిషాక్రమగును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

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

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

ఆదికాండము 31:41 => ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల 

నిమితత్ము పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు 

నా జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళి ల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

వచనము 30 
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అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన సంగతులనుగూరిచ్యే 

అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:8 => మేము కూడియునన్ మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

Page  of 1003 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

యిరిమ్యా 38:9 => రాజా, నా యేలినవాడా, ఆ గోతిలో వేయబడిన యిరీమ్యా అను పర్వకత్యెడల 

ఈ మనుషుయ్లు చేసినది యావతుత్ను అనాయ్యము; అతడునన్ చోటను అతడు అకలిచేత చచుచ్ను, 

పటట్ణములోనైనను ఇంకను రొటెట్లేమియు లేవు. 

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; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

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

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

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

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 
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1 సమూయేలు 17:42 => చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు బాలుడై యెఱఱ్టివాడును 

రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 

1 రాజులు 13:14 => మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి 

వచిచ్న దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

కీరత్నలు 109:24 => ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ 

చికిక్పోయెను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

వచనము 31 

నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన 

దేవుడు ఎరుగును. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 
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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 , 

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. 

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

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 
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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 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

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

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

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. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 
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రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

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

చూడని వారందరికొరకును 

సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

1 కొరిందీయులకు 7:17 => అయితే పర్భువు పర్తివానికి ఏ సిథ్తి నియమించెనో, దేవుడు పర్తివానిని 

ఏ సిథ్తియందు పిలిచెనో, ఆ సిథ్తియందే నడుచుకొనవలెను; ఈ పర్కారమే సంఘములనిన్టిలో 

నియమించుచునాన్ను. 

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 

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 
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2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

వచనము 32 

దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి కావలియుంచి దమసీక్యుల 

పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

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 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 
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ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడడ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

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

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

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

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

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 3:7 => 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. 

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  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:7 => యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన 

ఫీనెహాసు అది చూచి, 

సంఖాయ్కాండము 25:8 => సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ 

ఇశార్యేలీయుని వెంబడి వెళి ల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ 

దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:9 => ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, 
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సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళి ల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:6 => వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 
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వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 13:16 => తూరుదేశసుథ్లును కాపురముండి, యెరూషలేములోను విశార్ంతిదినములో 

యూదులకును చేపలు మొదలైన నానావిధ వసుత్వులను తెచిచ్ అముమ్చుండిరి. 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నెహెమాయ్ 13:18 => మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ 

పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 13:19 => మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము 

గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు 

నేనాజాఞ్పించితిని మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా 

పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:20 => వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు 

మారులు యెరూషలేము అవతల బసచేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 
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నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 
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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 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

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. 

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. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:29 => ఇటుల్ కానియెడల మృతులకొరకై బాపిత్సమ్ము పొందువారేమిచేతురు? 

మృతులేమాతర్మును లేపబడనియెడల మృతులకొరకు వారు బాపిత్సమ్ము పొందనేల? 
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1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:36 => ఓ అవివేకీ, నీవు వితుత్నది చచిచ్తేనే గాని బర్దికింపబడదు గదా. 

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.  

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

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 
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గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

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 పరిపూరు ణ్లగుదురా?  

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? 

గలతీయులకు 4:10 => మీరు దినములను, మాసములను, ఉతస్వకాలములను, సంవతస్రములను 

ఆచరించుచునాన్రు. 

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

భయపడుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

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. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 
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2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

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. 

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

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 
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పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

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

నుంటిని. 

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

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

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => కాబటిట్ ఇక సహింపజాలక ఏథెనుస్లో మేమొంటిగానైనను ఉండుట 

మంచిదని యెంచి, 

వచనము 33 

అపుప్డు నేను కిటికీగుండ గోడమీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని చేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనిపోతిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 
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యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

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

నుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => కాబటిట్ ఇక సహింపజాలక ఏథెనుస్లో మేమొంటిగానైనను ఉండుట 

మంచిదని యెంచి, 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 

అధాయ్యము 12	
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వచనము 1 

అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు 

పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

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

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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గలతీయులకు 1:3 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

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

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

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

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 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

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

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

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. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 
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రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

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

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

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 
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వచనము 2 

కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ 

ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, శరీరములేక 

కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 59:1 => నా దేవా, నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. నామీద పడువారికి 

చికక్కుండ ననున్ ఉదధ్రించుము. 

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

వచనము 3 

అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, వచింప శకయ్ముకాని మాటలు 

వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

యెహోషువ 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 

కీరత్నలు 59:1 => నా దేవా, నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. నామీద పడువారికి 

చికక్కుండ ననున్ ఉదధ్రించుము. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱి ఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 
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నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

వచనము 4 

అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:12 => అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు 

చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని నేను దేనిచేతను 

లోపరచుకొనబడనొలల్ను. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 
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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 , 

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 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 1:2 => యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన అయిదవ సంవతస్రము ఆ నెలలో అయిదవ 

దినమున కలీద్యుల దేశమందునన్ కెబారు నదీపర్దేశమున యెహోవా వాకుక్ బూజీ కుమారుడును 

యెహెజేక్లు 1:3 => యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు పర్తయ్క్షముకాగా అకక్డనే యెహోవా హసత్ము 

అతనిమీదికి వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:5 => దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి 

రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 

యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:8 => వాటి నాలుగు పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి హసత్ములుండెను, 

నాలుగింటికిని ముఖములును రెకక్లును ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 1:11 => వాటి ముఖములును రెకక్లును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో 

ఒక రెకక్ రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసియుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి దేహములను 

కపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 1:12 => అవనిన్యు చకక్గా ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆతమ్ యే 

వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపునకే పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:17 => అవి జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే 

జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:19 => ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి 

లేచినపుప్డు చకర్ములుకూడ లేచెను. 
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యెహెజేక్లు 1:20 => ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్డికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు 

పోవుచుండెను; జీవికునన్ ఆతమ్, చకర్ములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చకర్ములును 

లేచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:21 => జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చకర్ములును 

జరుగుచుండెను, అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ 

లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:23 => ఆ మండలమువంటి దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి యొకదానిపర్కక్ 

ఒకటి పైకి చాపబడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును 

ఆ తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని ఆలాగున రెకక్లుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:25 => అవి నిలిచి రెకక్లను వాలుచ్నపుప్డు వాటి తలలకు పైగా నునన్ ఆకాశ 

మండలమువంటి దానిలోనుండి శబద్ము పుటెట్ను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

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 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

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. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 
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యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము 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 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 
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పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

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

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

వచనము 5 

అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా 

అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 
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యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 5:7 => గనుక ఈ దేహములో నివసించుచునన్ంత కాలము పర్భువునకు 

దూరముగా ఉనాన్మని యెరిగియుండియు, ఎలల్పుప్డును ధైరయ్ము గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  
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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. 

యెహెజేక్లు 8:1 => ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట 

కూరుచ్నియుండగాను యూదా పెదద్లు నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన యెహోవా 

హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

Page  of 1049 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:15 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై 

యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆదికాండము 1:18 => పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు 

ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆదికాండము 1:19 => అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 
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యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

వచనము 6 

అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక అవివేకిని కాకపోదును గాని 

నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా 

ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 
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1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

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. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

వచనము 7 

నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు 

నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ 

నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 
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యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

వచనము 8 

అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు పర్భువును వేడుకొంటిని. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

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

నుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 
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వచనము 9 

అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో 

చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే 

బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

యోబు 24:25 => ఇపుప్డు ఈలాగు జరుగనియెడల నేను అబదిధ్కుడనని రుజువు పరచువాడెవడు? 

నా మాటలు వటిట్వని దృషాట్ంతపరచువాడెవడు? 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 
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2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

వచనము 10 
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నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ నిమితత్ము నాకు కలిగిన 

బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను ఉపదర్వములలోను నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

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

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

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. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:3 => మీరు చేసినపని యెటిట్ది? కావున నేను మీ యెదుటనుండి ఈ 

దేశనివాసులను వెళల్గొటట్ను, వారు మీ పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు 

ఉరిగా నుందురని చెపుప్చునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 28:24 => ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనునటుల్ వారు చుటుట్నుండి వారిని తిరసక్రించుచు 

వచిచ్న వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచుచ్కొను ముండుల్గానైనను నొపిప్ంచు కంపగానైనను ఉండరు. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళి ల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరెష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళి ల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 16:11 => దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్లకు అపప్గించియునాన్డు భకిత్హీనుల వశమున ననున్ 

ఉంచియునాన్డు. 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 
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దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

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

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 
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పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

Page  of 1063 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 11 

నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత మెపుప్ పొందవలసినవాడను, 

ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ 

విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:23 => మరియు ఆ కాలమున నేను యెహోవా పర్భువా, నీ మహిమను నీ 

బాహుబలమును నీ దాసునికి కనుపరచ మొదలుపెటిట్యునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:24 => ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను 

చేయగల దేవుడెవడు? నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:25 => నేను అదద్రికివెళి ల్ యొరాద్ను అవతలనునన్ యీ మంచి దేశమును 

మంచి మనెన్మును ఆ లెబానోనును చూచునటుల్ దయచేయుమని నేను యెహోవాను బర్తిమాలుకొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:27 => నీవు ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు పిసాగ్కొండయెకిక్ 

కనున్లెతిత్ పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును తూరుప్వైపును తేరి చూడుము. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 
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2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడడ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడడ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:18 => ఏడవ దినమున బిడడ్ చావగా బిడడ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము అతనితో 

మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా మాటలు వినక యుండెను. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 77:3 => దేవుని జాఞ్పకము చేసికొనునపుప్డు నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్ను నేను 

ధాయ్నించునపుప్డు నా ఆతమ్ కుర్ంగిపోవుచునన్ది (సెలా.) 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:5 => తొలిల్టి దినములను, పూరవ్కాల సంవతస్రములను నేను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 77:7 => పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా? ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 

కీరత్నలు 77:8 => ఆయన కృప ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచిచ్న మాట 

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

కీరత్నలు 77:9 => దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా? ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త చూపకుండునా?(సెలా.) 

కీరత్నలు 77:10 => అందుకు నేనీలాగు అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని దకిష్ణహసత్ము 

మారుప్నొందెననుకొనుటకు నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 
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కీరత్నలు 77:11 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములను, పూరవ్ము జరిగిన నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

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 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళి ల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

మతత్యి 26:44 => ఆయన వారిని మరల విడిచివెళి ల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న 

చేసెను. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 
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లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

మతత్యి 26:44 => ఆయన వారిని మరల విడిచివెళి ల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న 

చేసెను. 
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మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:39 => తిరిగిపోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

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

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:10 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు 

ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 
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రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

వచనము 12 

సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ 

చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా కనుపరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

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; 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 
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1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

కీరత్నలు 8:2 => శతుర్వులను పగతీరుచ్కొనువారిని మానిప్వేయుటకై నీ విరోధులనుబటిట్ 

బాలురయొకక్యు చంటి పిలల్లయొకక్యు సుత్తుల మూలమున నీవు ఒక దురగ్మును 

సాథ్పించియునాన్వు. 

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.  
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యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 
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దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

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

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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? 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 
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2 రాజులు 2:15 => యెరికో దగగ్రనుండి కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని చూచి ఏలీయా 

ఆతమ్ ఎలీషామీద నిలిచియునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

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. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 
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ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:44 => అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు 

మూడువేల రెండువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:23 => మరియు ఆ కాలమున నేను యెహోవా పర్భువా, నీ మహిమను నీ 

బాహుబలమును నీ దాసునికి కనుపరచ మొదలుపెటిట్యునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

నాయ్యాధిపతులు 7:11 => వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి 

దిగిపోవుటకు నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ 

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

2 సమూయేలు 22:33 => దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు 

యథారథ్వంతులను నడిపించును. 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 
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కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 31:4 => ననున్ చికిక్ంచుకొనుటకై శతుర్వులు రహసయ్ముగా ఒడిడ్న వలలోనుండి ననున్ 

తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 68:28 => నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు మాకొరకు 

చేసినదానిని బలపరచుము 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 84:5 => నీవలన బలమునొందు మనుషుయ్లు ధనుయ్లు యాతర్చేయు మారగ్ములు వారికి 

అతి పిర్యములు. 

కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

పరమగీతము 8:3 => అతని యెడమచెయియ్ నా తలకిర్ందనునన్ది అతని కుడిచెయియ్ ననున్ 

కౌగిలించుచునన్ది 

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 
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యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

జెకరాయ్ 12:5 => అపుప్డు యెరూషలేములోని అధికారులు యెరూషలేము నివాసులు తమ దేవుడైన 

యెహోవాను నముమ్కొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచునన్దని తమ హృదయమందు 

చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 
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యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

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

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 
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1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 
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2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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. 

వచనము 13 

నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ విషయములో మీరితర 

సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును క్షమించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  
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2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

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. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె 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 , 

Page  of 1084 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

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 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

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

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

నేనెరుగుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 4:44 => అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు 

మూడువేల రెండువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:21 => ఆ కాలమున నేను యెహోషువతో ఇటల్ంటిని మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఈ యిదద్రు రాజులకు చేసినదంతయు నీవు కనున్లార చూచితివి గదా. నీవు వెళుల్చునన్ 

రాజయ్ములననిన్టికిని యెహోవా ఆలాగుననే చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

Page  of 1086 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

నాయ్యాధిపతులు 7:11 => వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి 

దిగిపోవుటకు నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ 

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

కీరత్నలు 8:2 => శతుర్వులను పగతీరుచ్కొనువారిని మానిప్వేయుటకై నీ విరోధులనుబటిట్ 

బాలురయొకక్యు చంటి పిలల్లయొకక్యు సుత్తుల మూలమున నీవు ఒక దురగ్మును 

సాథ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  
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కీరత్నలు 68:28 => నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు మాకొరకు 

చేసినదానిని బలపరచుము 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

సామెతలు 18:14 => నరుని ఆతమ్ వాని వాయ్ధి నోరుచ్ను నలిగిన హృదయమును ఎవడు 

సహింపగలడు? 

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 
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జెకరాయ్ 12:5 => అపుప్డు యెరూషలేములోని అధికారులు యెరూషలేము నివాసులు తమ దేవుడైన 

యెహోవాను నముమ్కొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచునన్దని తమ హృదయమందు 

చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

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 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 
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రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 
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1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

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

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

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

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 
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వచనము 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 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:4 => ఒకడు నేను పౌలువాడను, మరియొకడు నేను అపొలోల్వాడను, అని 

చెపుప్నపుప్డు మీరు పర్కృతి సంబంధులైన మనుషుయ్లు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 
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1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

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.  

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

యోబు 13:2 => మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయునన్ది నేను మీకంటె తకుక్వ జాఞ్నము 

గలవాడను కాను. 
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యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

యెషయా 34:12 => రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు అకక్డ లేకపోవుదురు దాని 

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

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.  

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 
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2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 6:3 => ఎవడైనను వటిట్వాడై యుండి తాను ఎనిన్కైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల 

తనున్తానే మోసపరచుకొనును. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 
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ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

వచనము 15 

కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను 

నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా 

మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

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 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. 
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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 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

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 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

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

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:2 => ఇతరులకు నేను అపొసత్లుడను కాకపోయినను మీమటుట్కైనను 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను. పర్భువునందు నా అపొసత్లతవ్మునకు ముదర్గా ఉనన్వారు మీరే కారా? 

1 కొరిందీయులకు 14:18 => నేను మీ యందరికంటె ఎకుక్వగా భాషలతో మాటలాడుచునాన్ను; 

అందుకు దేవుని సుత్తించెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 
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2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

వచనము 16 

అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను 

తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

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 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 

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. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

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. 

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 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 
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తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

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

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

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 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

వచనము 17 

నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

Page  of 1103 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 11:34 => మీరు కూడివచుచ్ట శికాష్విధికి కారణము కాకుండునటుల్, ఎవడైనను 

ఆకలిగొనినయెడల తన యింటనే భోజనము చేయవలెను. నేను వచిచ్నపుప్డు మిగిలిన సంగతులను 

కర్మపరతును. 

1 కొరిందీయులకు 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

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

ఆశింపలేదు; 

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

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; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 24:36 => నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి 

కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆదికాండము 31:14 => అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు 

పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 
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సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 

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.  

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

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

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. 
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2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

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? 

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 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 
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వచనము 18 

మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే ఒకక్ అడుగుజాడలయందే 

నడుచుకొనలేదా?  

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

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 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

గలతీయులకు 4:10 => మీరు దినములను, మాసములను, ఉతస్వకాలములను, సంవతస్రములను 

ఆచరించుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

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 

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 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. 
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2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

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 అబా ష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబా ష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

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 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, 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; 
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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 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.  

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

ననున్ పోలి నడుచుకొనువారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

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 4:18 => నేను మీయొదద్కు రానని అనుకొని కొందరుపొప్ంగుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:4 => నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదుద్గాని తోర్వలో పడియుండుట 

నీవు చూచినయెడల వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా 

సహాయము చేయవలెను. 
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కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

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

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళి ల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

1 కొరిందీయులకు 16:24 => కీర్సుత్యేసునందలి నా పేర్మ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన . 

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 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

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

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 
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2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

వచనము 19 

మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని 

యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు 

చెపుప్చునాన్ము. 
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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 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. 

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 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 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 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

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

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 పేతురు 2:3 => కొర్తత్గా జనిమ్ంచిన శిశువులను పోలినవారై, నిరమ్లమైన వాకయ్మను పాలవలన 

రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమితత్ము, ఆ పాలను అపేకిష్ంచుడి. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

వచనము 20 
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ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా 

ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును 

గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును ఉండునేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 
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2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

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? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

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 

ఆదికాండము 31:32 => ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు 

నాయొదద్నునన్ వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. 

రాహేలు వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

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

ఆశింపలేదు; 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 
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2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

వచనము 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. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 
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2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

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.  

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

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 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  
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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. 

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. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:14 => మరియు నేను యూదా దేశములో వారికి అధికారిగా నిరణ్యింపబడిన కాలము 

మొదలుకొని, అనగా అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రము మొదలుకొని 

ముపప్ది రెండవ సంవతస్రము వరకు పండెర్ండు సంవతస్రములు అధికారికి రావలసిన సొముమ్ను 

నేనుగాని నా బంధువులుగాని తీసికొనలేదు. 

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. 
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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 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

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 

2 కొరిందీయులకు 12:17 => నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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2 కొరిందీయులకు 

అధాయ్యము 13	
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వచనము 1 

ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు 

సిథ్రపరచబడవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

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

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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. 

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

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. 

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? 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

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

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 
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ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

వచనము 2 

నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి మీయొదద్నునన్టుట్గానే, 

మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని ముందుగా 

తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 
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2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

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 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్కు రానని అనుకొని కొందరుపొప్ంగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:4 => ఒకడు నేను పౌలువాడను, మరియొకడు నేను అపొలోల్వాడను, అని 

చెపుప్నపుప్డు మీరు పర్కృతి సంబంధులైన మనుషుయ్లు కారా? 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 
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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 4:18 => నేను మీయొదద్కు రానని అనుకొని కొందరుపొప్ంగుచునాన్రు. 

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 11:16 => ఎవడైనను కలహపిర్యుడుగా కనబడినయెడల మాలోనైనను దేవుని 

సంఘములోనైనను ఇటిట్ ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:17 => మీకు ఈ యాజఞ్ను ఇచుచ్చు మిముమ్ను మెచుచ్కొనను. మీరు 

కూడివచుచ్ట యెకుక్వ కీడుకేగాని యెకుక్వ మేలుకు కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

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

మాతర్మే వచెచ్నా? 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 
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గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

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. 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 
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యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

సామెతలు 16:28 => మూరు ఖ్డు కలహము పుటిట్ంచును కొండెగాడు మితర్భేదము చేయును. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 
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యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

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

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 
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పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 3 

కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన మీయెడల బలహీనుడు కాడు 

గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

2 కొరిందీయులకు 9:3 => అయితే మిముమ్నుగూరిచ్న మా అతిశయము ఈ విషయములో వయ్రథ్ము 

కాకుండునటుల్, నేను చెపిప్న పర్కారము మీరు సిదధ్ముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.  

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగుగ్పరచబడుదుము; మీరును సిగుగ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:15 => నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత 

కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:25 => కాగా నేను మునుపు సాగిలపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు సాగిలపడితిని. యెహోవా మిముమ్ను నశింపజేసెదననగా 

1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడడ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  
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లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 2:8 => కావున వానియెడల మీ పేర్మను సిథ్రపరచవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

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. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 
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హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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, 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 
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యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

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. 

కీరత్నలు 119:53 => నీ ధరమ్శాసత్రమును విడిచి నడుచుచునన్ భకిత్హీనులను చూడగా నాకు అధిక 

రోషము పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 
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యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 
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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 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

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

భయపడుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 4 

బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ జీవించుచునాన్డు. మేమును 

ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ 

జీవము గలవారము. 

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 

సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

Page  of 1145 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

యోహాను 8:17 => మరియు ఇదద్రు మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము సతయ్మని మీ ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

యోహాను 8:18 => ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనువాడను; ననున్ పంపిన తండిర్యు 

ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

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? 
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ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

యెషయా 8:2 => నా నిమితత్ము నమమ్కమైన సాక్షయ్ము పలుకుటకు యాజకుడైన ఊరియాను 

యెబెరెకాయ్యు కుమారుడైన జెకరాయ్ను సాకుష్లనుగా పెటెట్దనని నాతో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

లూకా 9:28 => ఈ మాటలు చెపిప్నది మొదలుకొని రమారమి యెనిమిది దినములైన తరువాత, 

ఆయన పేతురును యోహానును యాకోబును వెంటబెటుట్కొని, పార్రథ్న చేయుటకు ఒక కొండ యెకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

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

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 5 

మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను 

మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే 

యెరుగరా? 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

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 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 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

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 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 4:20 => దేవుని రాజయ్ము మాటలతో కాదు శకిత్తోనే యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 
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1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

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. 

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

సామెతలు 26:3 => గుఱఱ్మునకు చబుకు గాడిదకు కళె ల్ము మూరు ఖ్ల వీపునకు బెతత్ము. 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 

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

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

తీతుకు 3:10 => మతభేదములు కలిగించు మనుషుయ్నికి ఒకటి రెండుమారులు బుదిధ్చెపిప్న 

తరువాత వానిని విసరిజ్ంచుము. 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

వచనము 6 

మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

Page  of 1151 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

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

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

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

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

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 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

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

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

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 
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2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

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

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

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. 

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

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

వచనము 7 
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మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ 

కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

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 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

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 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

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 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  
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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. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

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

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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

నుంటిని. 

Page  of 1158 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

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

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

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడడ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

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. 

వచనము 8 

మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును 

చేయుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 26:2 => యెహోవా, ననున్ పరిశీలించుము, ననున్ పరీకిష్ంచుము నా అంతరిందిర్యములను 

నా హృదయమును పరిశోధించుము. 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

గలతీయులకు 6:4 => పర్తివాడును తాను చేయు పనిని పరీకిష్ంచి చూచుకొనవలెను; అపుప్డు 

ఇతరునిబటిట్ కాక తననుబటిట్యే అతనికి అతిశయము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

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. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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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. 

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 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 
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1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

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.  

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 
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యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

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. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 
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1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 
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సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

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  

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 6:3 => కీర్సుత్యేసులోనికి బాపిత్సమ్ము పొందిన మనమందరము ఆయన 

మరణములోనికి బాపిత్సమ్ము పొందితిమని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 9 
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మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, 

అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:13 => మీరు చదువుకొని పూరిత్గా గర్హించిన సంగతులు తపప్, మరేవియు 

మీకు వార్యుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒపుప్కొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 
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2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

వచనము 10 

కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు 

అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ 

సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 17:15 => నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమమ్ని నేను పార్రిథ్ంచుటలేదు గాని 

దుషుట్నినుండి వారిని కాపాడుమని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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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. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

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 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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 

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 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

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 వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 
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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 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. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

వచనము 11 

తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ 

గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు 

తోడైయుండును.  
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2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 
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1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 
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2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 2:25 => అతడు అచచ్టనుండి పోయి కరెమ్లు పరవ్తమునకు వచిచ్ అచచ్టనుండి పోయి 

షోమోర్నునకు తిరిగివచెచ్ను. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

సామెతలు 26:2 => రెకక్లు కొటుట్కొనుచు తారాడుచునన్ పిచుచ్కయు దాటుచుండు వానకోవెలయు 

దిగకుండునటుల్ హేతువులేని శాపము తగులకపోవును. 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 
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లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళి ల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

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 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  
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వచనము 12 

పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకరికి ఒకరు వందనములు చేసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

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, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

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 సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా 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 సంపూరు ణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

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 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

Page  of 1182 1194



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"ం$%ల'

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

వచనము 13 

పరిశుదుధ్లందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:2 => శరీరపర్కారము నడుచుకొనువారమని మముమ్నుగూరిచ్ 

కొందరనుకొనుచునాన్రు కారా? అటిట్వారియెడల నేను తెగించి కాఠినయ్ము చూపవలెనని 
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తలంచుకొనుచునాన్ను గాని, నేను వచిచ్నపుప్డు అటుల్ కాఠినయ్మును చూపకుండునటుల్ చేయుడని నేను 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

తీతుకు 1:13 => ఈ సాక్షయ్ము నిజమే. ఈ హేతువుచేత వారు యూదుల కలప్నాకథలను, 

సతయ్మునుండి తొలగిపోవునటిట్ మనుషుయ్ల కటట్డలను లక్షయ్పెటట్క, 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

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 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 10:11 => మేమెదుటలేనపుప్డు పతిర్కల దావ్రా మాటలయందెటిట్ 

వారమైయునాన్మో, యెదుట ఉనన్పుప్డు కిర్యయందు అటిట్వారమై యుందుమని అటల్నువాడు 

తలంచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:6 => మేము భర్షుట్లము కామని మీరు తెలిసికొందురని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

వచనము 14 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ సహవాసమును మీకందరికిని 

తోడైయుండును గాక. 
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లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 
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2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

మారుక్ 10:49 => అపుప్డు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెపప్గా వారా గుర్డిడ్వానిని పిలిచి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము, ఆయన నినున్ పిలుచుచునాన్డు, లెమమ్ని వానితో చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

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. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 
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1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

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 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 
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ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

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 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

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. 
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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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

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. 

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. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

పర్కటన 22:21 => పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  
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మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 7:15 => అయితే అవిశావ్సియైనవాడు ఎడబాసిన ఎడబాయవచుచ్ను; అటిట్ 

సందరభ్ములలో సహోదరునికైనను సహోదరికైనను నిరబ్ంధము లేదు. సమాధానముగా ఉండుటకు 

దేవుడు మనలను (అనేక పార్చీన పర్తులలో - మిముమ్ను అని పాటాంతరము) పిలిచియునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరు ణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 
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నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము?
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