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వచనము 1 

యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు రక్షకుడైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

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

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 4:7 => పిర్య సహోదరుడును, పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడును, నా 

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

కొలొసస్యులకు 4:9 => అతనిని అతనితో కూడ నమమ్కమైన పిర్య సహోదరుడైన ఒనేసిమును 

మీయొదద్కు పంపుచునాన్ను; ఇతడు మీయొదద్నుండి వచిచ్నవాడే; వీరికక్డి సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేతురు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యోహాను 21:21 => పేతురు అతనిని చూచి పర్భువా, యితని సంగతి ఏమగునని యేసును 

అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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. 

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

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

తెలియపరచుచునాన్ను. 

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.  

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

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 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

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

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

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. 

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

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

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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1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

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

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

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

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

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 2 

తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను పిలిచినవానిగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు 

దయచేయుచునన్ందున, 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 
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2 యోహాను 1:13 => ఏరప్రచబడిన నీ సహోదరి పిలల్లు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

2 కొరిందీయులకు 13:13 => పరిశుదుధ్లందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:22 => నాతో కూడ ఉనన్ సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

పరిశుదుధ్లందరును ముఖయ్ముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లును మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

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. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

వచనము 3 

దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు 

సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

రోమీయులకు 16:16 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకనికొకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్ 

సంఘములనిన్యు మీకు వందనములు చెపుప్చునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 16:20 => సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. పవితర్మైన 

ముదుద్పెటుట్కొని, మీరు ఒకరికి ఒకరు వందనములు చేసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 13:12 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకరికి ఒకరు వందనములు 

చేసికొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:26 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు 

చేయుడి. 

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. 

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. 

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

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

జయించియునాన్ననెను. 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  
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2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

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

3 యోహాను 1:14 => శీఘర్ముగా నినున్ చూడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; అపుప్డు ముఖాముఖిగా 

మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధానము కలుగును గాక. మన సేన్హితులు నీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. నీయొదద్నునన్ సేన్హితులకు పేరు పేరు వరుసను వందనములు చెపుప్ము. 

వచనము 4 

ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును అతయ్ధికములునైన 

వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన లోకమందునన్ 

భర్షట్తవ్మును ఈ వాగాద్నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని, దేవసవ్భావమునందు 

పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

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 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 
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యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

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

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

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

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

అడుడ్బండయు ఆయెను. 
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యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు 

దేశములో మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

Page  of 16 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

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. 

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. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

లూకా 6:14 => వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెటెట్నో ఆ సీమోను, అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

లూకా 19:13 => తన దాసులను పదిమందిని పిలిచి వారికి పది మినాలనిచిచ్ నేను వచుచ్వరకు 

వాయ్పారము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

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

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

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 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 7:22 => పర్భువునందు పిలువబడిన దాసుడు పర్భువువలన సావ్తంతర్య్ము 

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 
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2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

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 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:5 => గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును 

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

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

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

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

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

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. 
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హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

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. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

వచనము 5 

ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు సదుగ్ణమును, 

సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

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

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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 1:2 => మీకు కనికరమును సమాధానమును పేర్మయు విసత్రించును గాక. 

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

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

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

నితయ్జీవము. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

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

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 
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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 చెడ డ్దగును. 

వచనము 6 

జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, సహనమునందు భకిత్ని, 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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 

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  
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

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 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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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2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

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

నితయ్జీవము. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

రూతు 3:11 => కాబటిట్ నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెపిప్నదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు 

యోగుయ్రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగుగ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 
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సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

కీరత్నలు 108:7 => తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:24 => మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

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

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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. 
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తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 7 

భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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. 
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యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

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

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

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. 

Page  of 30 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

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 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 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. 

1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 
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2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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. 

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

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

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. 

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 చెడ డ్దగును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 
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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. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

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 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

కీరత్నలు 36:7 => దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు నీ రెకక్ల నీడను 

ఆశర్యించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 56:10 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను యెహోవానుబటిట్ ఆయన 

వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 108:7 => తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 
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మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

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

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => 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 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

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

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

యాకోబు 2:12 => సావ్తంతర్య్ము ఇచుచ్ నియమము చొపుప్న తీరుప్ పొందబోవువారికి తగినటుట్గా 

మాటలాడుడి; ఆలాగుననే పర్వరిత్ంచుడి. 

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 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 
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2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

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 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

వచనము 8 

ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  
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2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

జెకరాయ్ 6:15 => దూరముగా ఉనన్వారు వచిచ్ యెహోవా ఆలయమును కటుట్దురు, అపుప్డు 

యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపెనని మీరు తెలిసికొందురు; మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు 

జాగర్తత్గా ఆలకించినయెడల ఈలాగు జరుగును. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  
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హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

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 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  
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ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:17 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను, అనగా ఆయన నీకు 

నియమించిన శాసనములను కటట్డలను జాగర్తత్గా ఆచరింపవలెను. 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

సామెతలు 10:4 => బదధ్కముగా పనిచేయువాడు దరిదుర్డగును శర్దధ్గలవాడు ఐశవ్రయ్వంతుడగును. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 
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సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

పర్సంగి 10:18 => సోమరితనముచేత ఇంటికపుప్ దిగబడిపోవును, చేతుల బదధ్కముచేత ఇలుల్ 

కురియును. 

పరమగీతము 4:2 => నీ పలువరుస కతెత్ర వేయబడినవియు కడుగబడి అపుప్డే పైకి వచిచ్నవియునై 

జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి ఒకదానినైన పోగొటుట్కొనక సుఖముగానునన్ గొఱఱ్ల కదుపులను 

పోలియునన్ది.  

యిరిమ్యా 17:24 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను మీరు నామాట జాగర్తత్గా విని, 

విశార్ంతిదినమున ఏ పనియు చేయక దాని పర్తిషిఠ్త దినముగా నెంచి, విశార్ంతిదినమున ఈ పటట్ణపు 

గుమమ్ములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుండినయెడల  

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

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

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

చెపెప్ను.  
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లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

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

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

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

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 
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ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

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

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

ఉండుము. 

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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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

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

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

వచనము 9 

ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి మరచిపోయి, 

గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 
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కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

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

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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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 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

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

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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

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

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

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

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

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

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  
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1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

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

నేనెరుగుదును. 

వచనము 10 

అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ 

పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

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

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  
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1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

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 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

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

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

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

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

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

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

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

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

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

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

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 
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1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

2 యోహాను 1:5 => కాగా అమామ్, కొర్తత్ ఆజఞ్ నీకు వార్సినటుట్ కాదు గాని మొదటనుండి మనకు 

కలిగిన ఆజఞ్నే వార్యుచు, మనము ఒకరినొకరము పేర్మింపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

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

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

వచనము 11 

ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో పర్వేశము మీకు 

సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 5:42 => నేను మిముమ్ను ఎరుగుదును; దేవుని పేర్మ మీలో లేదు. 

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

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

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

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. 

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

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

Page  of 51 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 
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బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

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

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

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

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళి ల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళి ల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 
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రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

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

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 25:18 => అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళి ల్, భూమి తర్వివ్ తన యజమానుని 

సొముమ్ దాచిపెటెట్ను. 

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 
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మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 12 

కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు సిథ్రపరచబడియునన్ను, 

వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

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. 

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. 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

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? 

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

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

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

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

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

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

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

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

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

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 
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యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

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

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

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

మృతము. 

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. 

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. 

1 యోహాను 2:9 => వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కొనుచు, తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు ఇపప్టి 

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 
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పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

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 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 చెడ డ్దగును. 

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.  
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రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

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

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

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

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 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

లేవీయకాండము 13:55 => ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. 

ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 

అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

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. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 
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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 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 

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

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

వచనము 13 

మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా గుడారమును తవ్రగా విడిచి 

పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

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

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 
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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. 

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

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

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.  

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 
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మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 
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లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

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. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

కీరత్నలు 37:24 => యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్కొనియునాన్డు గనుక అతడు నేలను పడినను 

లేవలేక యుండడు. 

కీరత్నలు 62:2 => ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింపబడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకని 

పైబడుదురు?  

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 
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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 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

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

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

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

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళి ల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

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

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

సామెతలు 10:30 => నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 
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యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:6 => ఈయన నామము నిమితత్ము సమసత్ జనులు విశావ్సమునకు 

విధేయులగునటుల్ ఈయనదావ్రా మేము కృపను అపొసత్లతవ్మును పొందితివిు.  

రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 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 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

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

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

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

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

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

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 14 

నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని 

యెంచుకొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

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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పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

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.  

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.  

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

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.  
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దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

సామెతలు 10:30 => నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 

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

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 
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మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:23 => అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట 

ఎంతో దురల్భమని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 
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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. 

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

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

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

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

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

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 15 

నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 
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2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

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

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

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

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 
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1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

యూదా 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

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. 
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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.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

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 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

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. 

వచనము 16 

ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని 

ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

Page  of 75 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

హగగ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

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

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

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.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

1 రాజులు 2:1 => దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన 

సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; 

యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో 

పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని 

సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ 

యుంచెను. 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

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 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

వచనము 17 

ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన నా పిర్యకుమారుడు 

ఈయనయందు నేను ఆనందించుచునాన్ను అను శబద్ము మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:21 => మరియు యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నేను ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదనియు, నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ మంచి దేశములో 

పర్వేశింపకూడదనియు పర్మాణము చేసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

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. 
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యోహాను 21:19 => అతడు ఎటిట్ మరణమువలన దేవుని మహిమపరచునో దాని సూచించి ఆయన 

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో అనెను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 12:2 => రాజు మీ కారయ్ములను జరిగించును. నేను తలనెరిసిన ముసలివాడను, నా 

కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు; బాలయ్ము నాటినుండి నేటివరకు నేను మీ కారయ్ములను జరిగించుచు 

వచిచ్తిని. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  
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కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

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

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:36 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

యేసు నేను వెళుల్చునన్చోటికి నీవిపుప్డు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచెచ్దవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:4 => అవి జరుగుకాలము వచిచ్నపుప్డు నేను వాటినిగూరిచ్ మీతో చెపిప్తినని మీరు 

జాఞ్పకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను; నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక 

మొదటనే వీటిని మీతో చెపప్లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

వచనము 18 

మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము ఆకాశమునుండి రాగా 

వింటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20 => నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమున వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై 

అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 

నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:22 => కాబటిట్ మోషే ఆ దినమందే యీ కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు 

నేరెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:23 => మరియు యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము; నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా 

వారికిచిచ్న దేశమునకు ఇశార్యేలీయులను నీవు తోడుకొనిపోవలెను, నేను నీకు తోడైయుందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:24 => ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములు మోషే గర్ంథమందు సాంతముగా 

వార్యుట ముగించిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:25 => మోషే యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు 

లేవీయులను చూచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు ఈ ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును తీసికొని మీ దేవుడైన 

యెహోవా నిబంధన మందసపు పర్కక్న ఉంచుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27 => నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను 

ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:28 => నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు 

చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. 

ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

యెహోషువ 24:26 => దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని 

తెపిప్ంచి యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 
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యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

యెహోషువ 24:28 => అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, 

కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 

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. 

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 
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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 గెరో ష్నీయుడైన 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. 

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 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

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

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

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. 
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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 

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 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 
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లూకా 1:4 => వాటినిగూరిచ్ వరుసగా రచించుట యుకత్మని యెంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 19 

మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి వేకువచుకక్ మీ 

హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ దీపమైనటుట్నన్ది; 

దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 
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1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

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

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

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 

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? 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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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. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

తీతుకు 1:14 => విశావ్స విషయమున సవ్సుథ్లగు నిమితత్ము వారిని కఠినముగా గదిద్ంపుము. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 9:1 => మరియు ఆయన ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్ము బలముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 
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మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

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

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 
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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 

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. 

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. 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 
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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 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

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 

లూకా 1:1 => ఘనత వహించిన థెయొఫిలా,  

లూకా 1:4 => వాటినిగూరిచ్ వరుసగా రచించుట యుకత్మని యెంచితిని. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 
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లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

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

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

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. 

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

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 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 
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వచనము 20 

ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని మొదట 

గర్హించుకొనవలెను. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

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. 

Page  of 95 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

యోహాను 5:37 => మరియు ననున్ పంపిన తండిర్యే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; మీరు ఏ 

కాలమందైనను ఆయన సవ్రము వినలేదు; ఆయన సవ్రూపము చూడలేదు.  

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 
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యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 13:3 => తండిర్ తనచేతికి సమసత్ము అపప్గించెననియు, తాను దేవునియొదద్నుండి 

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 14:8 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ పర్భువా, తండిర్ని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని 

ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

యోహాను 14:11 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నముమ్డి; లేదా యీ 

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 
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2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

2 యోహాను 1:3 => సతయ్పేర్మలు మనయందుండగా తండిర్యైన దేవునియొదద్నుండియు, 

తండిర్యొకక్ కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్నొదద్నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు 

తోడగును.  

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

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 9:34 => అతడీలాగు మాటలాడుచుండగా మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమెమ్ను; వారు ఆ 

మేఘములో పర్వేశించినపుప్డు శిషుయ్లు భయపడిరి. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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 
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మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

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.  

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 
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లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  

కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

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 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

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

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

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). 

వచనము 21 

ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని మనుషుయ్లు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

ఆదికాండము 28:16 => యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది 

నాకు తెలియకపోయెననుకొని 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 
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యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు నగరునందు నా భారయ్ నివాసము 

చేయవలదు, యెహోవా మందసమునన్ సథ్లములు పర్తిషిఠ్తములు అని చెపిప్, సొలొమోను ఫరో 

కుమారెత్ను దావీదు పటట్ణమునుండి తాను ఆమె కొరకు కటిట్ంచిన నగరునకు రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 
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మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:33 => అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు 

పరిశుదధ్ భూమి. 
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వచనము 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. 

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 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

యెషయా 41:26 => మేము ఒపుప్కొనునటుల్ జరిగినదానిని ఆదినుండియు తెలియజెపిప్నవాడెవడు? 

ఆ వాదము నాయ్యమని మేము అనునటుల్ పూరవ్కాలమున దానిని తెలియజెపిప్నవాడెవడు? దాని 

తెలియజెపుప్వాడెవడును లేడు వినుపించు వాడెవడును లేడుమీ మాటలు వినువాడెవడును లేడు. 
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లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 16:30 => అతడు తండిర్వైన అబార్హామా, ఆలాగు అనవదుద్; మృతులలోనుండి ఒకడు 

వారియొదద్కు వెళి ల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

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

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

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

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

కీరత్నలు 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 
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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  

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

యోహాను 1:7 => అతని మూలముగా అందరు విశవ్సించునటుల్ అతడు ఆ వెలుగునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

యోహాను 1:8 => అతడు ఆ వెలుగై యుండలేదు గాని ఆ వెలుగునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు అతడు 

వచెచ్ను. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

Page  of 107 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

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 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

యెహోషువ 6:15 => ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడు మారులు ఆ 

పర్కారముగానే పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి; ఆ దినమున మాతర్మే వారు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్ 

తిరిగిరి 

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 22:20 => నినున్ పంపువారికి నీవు సతయ్వాకయ్ములతో పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నటుల్ 

సతయ్పర్మాణము నీకు తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

సామెతలు 30:1 => దేవోకిత్, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు.ఆ మనుషుయ్డు 

ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉకాక్లునకును చెపిప్న మాట. 

పర్సంగి 12:12 => ఇదియు గాక నా కుమారుడా, హితోపదేశములు వినుము; పుసత్కములు 

అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంతము లేదు; విసాత్రముగా విదాయ్భాయ్సము చేయుట 

దేహమునకు ఆయాసకరము. 

పరమగీతము 2:17 => చలల్నిగాలి వీచువరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱిఱ్వలెను లేడిపిలల్వలెను 

కొండబాటలమీద తవ్రపడి రముమ్. 
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పరమగీతము 4:6 => ఎండ చలాల్రి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవ్తములకు సాంబార్ణి 

పరవ్తములకు నేను వెళుల్దును. 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యెహెజేక్లు 40:25 => మరియు వాటికునన్టుట్గా దీనికిని దీని మధయ్గోడలకును చుటుట్ 

కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరవదియైదు మూరలు. 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 
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జెఫనాయ్ 1:1 => యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజిక్యాకు పుటిట్న 

అమరాయ్ కుమారుడగు గెదలాయ్కు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫనాయ్కు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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

మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   
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2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

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 2 

మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ సతయ్మారగ్ము 

దూషింపబడును. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

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

యెంచుకొనుడి. 
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రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

రోమీయులకు 4:3 => లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది? అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా 

ఎంచబడెను 

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 
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1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 3 

వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము సంపాదించుకొందురు; వారికి 

పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

యెహోషువ 14:6 => యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన 

మోషేతో యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 
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1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

2 రాజులు 4:22 => ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదద్కు పంపుము;నేను దైవజనుని యొదద్కు 

పోయివచెచ్దనని తన పెనిమిటితో ఆమె యనగా 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

Page  of 115 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

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

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

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 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

1 సమూయేలు 2:27 => అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా 

నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో 

ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా 

అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు పర్కటించెను 

నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

కీరత్నలు 119:140 => నీ మాట మికిక్లి సవ్చఛ్మైనది అది నీ సేవకునికి పిర్యమైనది. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యిరిమ్యా 2:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 35:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

యోవేలు 1:1 => పెతూయేలు కూమారుడైన యోవేలునకు పర్తయ్క్షమైన యోహోవా వాకుక్ 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:1 => ఏడవ నెల యిరువది యొకటవ దినమున యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యగు హగగ్యికి 

పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 
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మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

లూకా 1:67 => మరియు అతని తండిర్ జెకరాయ్ పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యిటుల్ పర్వచించెను 

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

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

రోమీయులకు 4:3 => లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది? అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా 

ఎంచబడెను 
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రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 4 

దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల 

బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 
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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. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

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 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకి త్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 
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యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 14:13 => అందుకు నేను అయోయ్, పర్భువైన యెహోవా మీరు ఖడగ్ము చూడరు మీకు 

కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని పర్వకత్లు వారితో 

చెపుప్చునాన్రవి నేననగా 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 

అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

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? 

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.  

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 
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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 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యిరిమ్యా 29:9 => వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ పర్వచనములను మీతో చెపుప్దురు, నేను 

వారిని పంపలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 29:31 => చెరలోనునన్ వారికందరికి నీవు పంపవలసిన వరత్మానమేమనగా యెహోవా 

నెహెలామీయుడైన షెమయానుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను అతని పంపకపోయినను 

షెమయా మీకు పర్వచింపుచు అబదధ్పు మాటలను నముమ్నటుల్ చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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. 

యిరిమ్యా 37:19 => బబులోను రాజు మీమీదికైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు 

పర్కటించిన మీ పర్వకత్లు ఎకక్డనునాన్రు? 

విలాపవాకయ్ములు 2:14 => నీ పర్వకత్లు నిరరథ్కమైన వయ్రథ్దరశ్నములు చూచియునాన్రు నీవు 

చెరలోనికిపోకుండ తపిప్ంచుటకై వారు నీ దోషములను నీకు వెలల్డిచేయలేదు. వారు వయ్రథ్మైన 

ఉపదేశములు పొందినవారైరి తోర్వతపిప్ంచు దరశ్నములు చూచినవారైరి.  

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 
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యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

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 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:17 => మరియు నరపుతుర్డా, మనసుస్నకు వచిచ్నటుట్ పర్వచించు నీ జనుల 

కుమారెత్లమీద కఠినదృషిట్యుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 13:18 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మనుషుయ్లను వేటాడవలెనని 

చేతుల కీళల్నిన్టికిని గుడ డ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సతరీలారా, 

మీకు శర్మ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిముమ్ను రకిష్ంచుకొందురు.  

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 
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మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

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. 

జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

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

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 
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లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

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. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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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. 

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 

అడ డ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడ డ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడ డ్గించును. 

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,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

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 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 మూరుఖ్లు 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. 
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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, 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

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 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 
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2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

తీతుకు 3:10 => మతభేదములు కలిగించు మనుషుయ్నికి ఒకటి రెండుమారులు బుదిధ్చెపిప్న 

తరువాత వానిని విసరిజ్ంచుము. 

మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

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 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 
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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. 

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 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

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

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 
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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 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

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? 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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, 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 
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నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 15:8 => సార్వము గలవాడు పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

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 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 
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యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

పర్సంగి 1:9 => మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవునది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; 

సూరుయ్ని కిర్ంద నూతనమైనదేదియు లేదు. 

పరమగీతము 2:15 => మన దార్క్షతోటలు పూతపటిట్యునన్వి దార్క్షతోటలను చెరుపు నకక్లను 

పటుట్కొనుడి సహాయము చేసి గుంటనకక్లను పటుట్కొనుడి. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 
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యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 20:6 => పషూరూ, నీవును నీ యింట నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవుదురు, 

నీవును నీవు పర్వచనములచేత మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరును బబులోనునకు వచెచ్దరు, అకక్డనే 

చనిపోయెదరు అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదరు. 

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 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 13:17 => మరియు నరపుతుర్డా, మనసుస్నకు వచిచ్నటుట్ పర్వచించు నీ జనుల 

కుమారెత్లమీద కఠినదృషిట్యుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు పర్వచింపుము 

Page  of 137 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

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. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 24:4 => యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 
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యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

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

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 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 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

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

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 
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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 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

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

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

వచనము 5 

మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల సమూహము మీదికి 

జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి యేడుగురిని కాపాడెను. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 
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మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

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 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

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 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 
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2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 
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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?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

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, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

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 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 
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యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

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. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

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 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 
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యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 
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గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

వచనము 6 

మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు భకిత్హీనులగువారికి 

వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 
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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. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 
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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?  

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

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. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 
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కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 81:15 => యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా 

నుండును. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 
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పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

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 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

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 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యెహోషువ 8:14 => హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును 

పటట్ణసుథ్లందరును తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, 
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తాము అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ 

పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు 

తెలిసికొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబా ష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

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. 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 
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సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

సామెతలు 28:21 => పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొటెట్ముకక్ కొరకు ఒకడు దోషము 

చేయును. 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱిఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  

యిరిమ్యా 14:18 => పొలములోనికి నేను పోగా ఖడగ్ముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, 

పటట్ణములో పర్వేశింపగా కాష్మపీడితులు అచచ్ట నుందురు; పర్వకత్లేమి యాజకులేమి తామెరుగని 

దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైయునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యిరిమ్యా 48:16 => మోయాబునకు సమూలనాశనము సమీపించుచునన్ది దానికి సంభవించు 

దుఃఖము తవ్రపడి వచుచ్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 22:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ కాలము వచుచ్నటుల్ నరహతయ్లు 

చేయు పటట్ణమా, నినున్ అపవితర్పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన 

నరహతయ్లచేత నీకు నీవే నేరసాథ్పన చేసికొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హములచేత నినున్ నీవే 

అపవితర్పరచుకొంటివి,  

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 
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హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

జెకరాయ్ 5:2 => నీకేమి కనబడుచునన్దని అతడు ననన్డుగగా నేను, ఇరువైమూరల నిడివియు 

పదిమూరల వెడలుప్నుగల యెగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడుచునన్దంటిని. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

Page  of 156 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

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

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

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

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  
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వచనము 7 

దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 7:4 => నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను 

యెహోవానై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ 

కృతయ్ములు నీమధయ్నే యుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:9 => యెహోవానగు నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీయెడల 

కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ 

హేయకృతయ్ములు నీ మధయ్నుండనితుత్ను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 
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రోమీయులకు 11:21 => దేవుడు సావ్భావికమైన కొమమ్లను విడిచిపెటట్నియెడల నినున్ను 

విడిచిపెటట్డు. 

యోబు 4:18 => ఆయన తన సేవకులను నముమ్టలేదు తన దూతలయందు లోపములు 

కనుగొనుచునాన్డు. 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

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 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

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

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

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, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

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

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 
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యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 21:22 => ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను 

గదా. 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 119:52 => యెహోవా, పూరవ్కాలమునుండి యుండిన నీ నాయ్యవిధులను జాఞ్పకము 

చేసికొని నేను ఓదారుప్నొందితిని. 

కీరత్నలు 147:6 => యెహోవా దీనులను లేవనెతుత్వాడు భకిత్హీనులను ఆయన నేలను కూలుచ్ను. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

యెషయా 9:19 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము కాలిపోయెను. 

జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.  

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  
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విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

వచనము 8 
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ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు వినినవాటిని బటిట్యు, 

వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను నొపిప్ంచుకొనుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 6:1 => నరులు భూమిమీద విసత్రింపనారంభించిన తరువాత కుమారెత్లు వారికి 

పుటిట్నపుప్డు 

ఆదికాండము 8:22 => భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును 

శీతోషణ్ములును వేసవి శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో 

అనుకొనెను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండా ల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 
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చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:3 => ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి 

అంతటిమీద సంతతిని జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 7:5 => తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

ఆదికాండము 7:6 => ఆ జలపర్వాహము భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల 

యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:8 => దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 
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ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 
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ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

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. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  
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ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 6:18 => అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ 

కుమారులును నీ భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 16:13 => ఆయన బాణములు ననున్ చుటుట్కొనుచునన్వి కనికరములేక నా తుండల్ను 

పొడిచెను నా పైతయ్రసమును నేలను పారబోసెను. 
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యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

పర్సంగి 1:1 => దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన 

మాటలు. 

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

మతత్యి 24:40 => ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు 

విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 
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1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

వచనము 9 

భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీ ణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా మలినమైన దురాశ కలిగి 

శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  
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యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 
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హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

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. 
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యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 23:48 => సతరీలందరు మీ కామాతురతచొపుప్న చేయకూడదని నేరుచ్కొనునటుల్ మీ 

కామాతురతను దేశములో నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 

యెహెజేక్లు 28:18 => నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి కలుగజేసికొనిన విసాత్ర 

దోషములచేత నీవు నీ పరిశుదధ్ సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన్ 

పుటిట్ంచెదను, అది నినున్ కాలిచ్వేయును, జనులందరు చూచుచుండగా దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 31:14 => నీరునన్చోటున నునన్ వృక్షములనిన్టిలో ఏదియు తన యెతుత్నుబటిట్ 

అతిశయపడి, తన కొనను మేఘములకంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని యెతుత్నుబటిట్ 

గరివ్ంపకుండునటుల్, కిర్ందిలోకమునకు పోవు నరులయొదద్కు దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

వచనము 10 

శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు సమరుథ్డు. వీరు 

తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

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 

ఆదికాండము 19:22 => నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు 

నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 
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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.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

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. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:9 => పర్వకత్లను గూరిచ్నది. యెహోవాను గూరిచ్యు ఆయన పరిశుదధ్మైన మాటలను 

గూరిచ్యు నా గుండె నాలో పగులుచునన్ది, నా యెముకలనిన్యు కదలుచునన్వి, నేను 

మతిత్లిల్నవానివలెను దార్కాష్రసవశుడైన బలాఢుయ్నివలెను ఉనాన్ను. 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

యోబు 22:20 => నీతిమంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు నిరోద్షులు వారిని హేళన 

చేయుదురు. 

Page  of 178 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

మతత్యి 24:40 => ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు 

విడిచిపెటట్బడును. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

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

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 11 

దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, పర్భువు ఎదుట వారిని 

దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 
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నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:158 => దోర్హులను చూచి నేను అసహియ్ంచుకొంటిని నీవిచిచ్న మాటను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 
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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. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

హోషేయ 7:16 => వారు తిరుగుదురు గాని సరోవ్నన్తుడైన వానియొదద్కు తిరుగరు; వారు 

అకక్రకురాని విలుల్వలె నునాన్రు; వారి యధిపతులు తాము పలికిన గరవ్పు మాటలలో చికుక్పడి కతిత్ 

పాలగుదురు. ఈలాగున వారు ఐగుపుత్దేశములో అపహాసయ్ము నొందుదురు. 

హబకూక్కు 1:3 => ననెన్ందుకు దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల ఊరకయే 

చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను నాశనమును బలాతాక్రమును అగుపడుచునన్వి, జగడమును 

కలహమును రేగుచునన్వి. 
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1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

వచనము 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, 

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

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 34:18 => విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసనున్డు నలిగిన మనసుస్గలవారిని 

ఆయన రకిష్ంచును. 

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

వానిని విడిపించును. 

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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కీరత్నలు 4:3 => యెహోవా తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని తెలిసికొనుడి. నేను 

యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

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

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

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. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

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. 
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2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను 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. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

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 

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 
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1 సమూయేలు 29:10 => కాబటిట్ ఉదయమున నీవును నీతోకూడ వచిచ్న నీ యజమానుని 

సేవకులును తవ్రగా లేవవలెను; ఉదయమున లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి పోవలెనని దావీదునకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 

యోబు 36:6 => భకిత్హీనుల పార్ణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు నాయ్యము 

జరిగించును. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

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

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 
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యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

నహూము 1:2 => యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము 

చేయును; ఆయన మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు 

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

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

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 
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లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

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

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

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

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

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

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

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

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

యెరిగి,  

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

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 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

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

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

వచనము 13 
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ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు కళంకములును నిందాసప్దములునై 

తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు తమ భోగములయందు 

సుఖించుదురు. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

రోమీయులకు 8:12 => కాబటిట్ సహోదరులారా, శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు మనము 

శరీరమునకు ఋణసుథ్లము కాము. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

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

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 
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రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

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 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 
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యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

సంఖాయ్కాండము 16:12 => అపుప్డు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములను 

పిలువనంపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

సంఖాయ్కాండము 16:14 => అంతేకాదు, నీవు పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనికి మముమ్ను 

తీసికొనిరాలేదు; పొలములు దార్క్షతోటలుగల సావ్సథ్య్ము మాకియయ్లేదు; ఈ మనుషుయ్ల కనున్లను 

ఊడదీయుదువా? మేము రాము అనిరి. 

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

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

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:13 => అపుప్డు జనులందరు విని భయపడి మూరఖ్వరత్నము 

విడిచిపెటెట్దరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళి ల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధించెదము మా పెదవులు మావి, మాకు పర్భువు 

ఎవడని వారనుకొందురు. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

Page  of 193 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

పర్సంగి 10:20 => నీ మనసుస్నందైనను రాజును శపింపవదుద్, నీ పడక గదిలోనైనను 

ఐశవ్రయ్వంతులను శపింపవదుద్; ఏలయనగా ఆకాశపకుష్లు సమాచారము కొనిపోవును, రెకక్లుగలది 

సంగతి తెలుపును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 
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సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

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 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

2 సమూయేలు 1:14 => అందుకు దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు 

నీవేల అతని మీద చెయియ్ ఎతిత్తివి?  
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2 సమూయేలు 15:3 => అబా ష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

కీరత్నలు 19:13 => దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని ననున్ 

ఏ ల ని యయ్ కు ము అ పుప్ డు నే ను య థా రథ్ వం తు డ నై అ ధి క దోర్ హ ము చే య కుం డ 

నిందారహితుడనగుదును. 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 

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

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

వచనము 14 
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వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను 

మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము గలవారును, 

శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

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. 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 
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2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

వచనము 15 

తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ 

తపిప్పోయిరి. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరుఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 5:4 => నేనిటల్నుకొంటిని వీరు ఎనిన్కలేనివారై యుండి యెహోవా మారగ్మును, తమ 

దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరుగక బుదిధ్హీనులై యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:21 => కాపరులు పశుపార్యులై యెహోవాయొదద్ విచారణచేయరు గనుక వారే 

వరిధ్లల్కయునాన్రు, వారి మందలనిన్యు చెదరిపోవుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 
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యెహెజేక్లు 21:31 => అచచ్టనే నా రౌదర్మును నీమీద కుమమ్రించెదను, నా ఉగర్తాగిన్ని నీమీద 

రగులబెటెట్దను, నాశనము చేయుటయందు నేరప్రులైన కూర్రులకు నినున్ అపప్గించెదను. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

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 

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

ఆశర్యము కలదు. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 
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కీరత్నలు 37:20 => భకిత్హీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును 

పోలియుందురు అది కనబడకపోవునటుల్ వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

పర్సంగి 3:18 => కాగా తాము మృగములవంటివారని నరులు తెలిసికొనునటుల్ను, దేవుడు వారిని 

విమరిశ్ంచునటుల్ను ఈలాగు జరుగుచునన్దని అనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

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

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

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

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

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

వారివలె చెడియునాన్రు. 

Page  of 201 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరుఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 16 

ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను చేసిన అతికర్మము 

నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో మాటలాడి ఆ 

పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

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. 

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. 
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యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

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 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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, 

1 కొరిందీయులకు 11:20 => మీరందరు కూడి వచుచ్చుండగా మీరు పర్భువు రాతిర్ భోజనము 

చేయుట సాధయ్ము కాదు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 

1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

పర్సంగి 7:6 => ఏలయనగా బానకిర్ంద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎటిట్దో బుదిధ్హీనుల నవువ్ 

అటిట్దే; ఇదియు వయ్రథ్ము. 

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

Page  of 205 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

యెహెజేక్లు 34:8 => కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన 

అడవిమృగములకు ఆహారమాయెను; కాపరులు నా గొఱఱ్లను విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే 

నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

వచనము 17 

వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. వీరికొరకు 

గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 
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సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 
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రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

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

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 
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యెషయా 65:20 => అకక్డ ఇకను కొదిద్దినములే బర్దుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని 

ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవతస్రముల వయసుస్గలవారై చనిపోవుదురు పాపాతుమ్డై 

శాపగర్సుత్డగువాడు సహితము నూరు సంవతస్రములు బర్దుకును 

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

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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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 

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

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 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 
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యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

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 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 13:18 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మనుషుయ్లను వేటాడవలెనని 

చేతుల కీళల్నిన్టికిని గుడ డ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సతరీలారా, 

మీకు శర్మ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిముమ్ను రకిష్ంచుకొందురు.  

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 
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హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండా ల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

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 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

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

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

వచనము 18 

వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన దురాశలు గలవారై, 

తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి చేషట్లచేత 

మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 
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1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

యెహెజేక్లు 9:10 => కాబటిట్ కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నేను వారి పర్వరత్న 

ఫలమును వారనుభవింపజేసెదను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

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

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 
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సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:20 => ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ 

పిలువవచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు 

చేయవలెనని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:21 => ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 31:16 => ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో 

ఇశార్యేలీయులచేత యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా 

సమాజములో తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 
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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. 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

యెహోషువ 13:22 => ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము 

చంపిన తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 107:7 => వారొక నివాసపురము చేరునటుల్ చకక్ని తోర్వను ఆయన వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరుఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 14:11 => వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, 

పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని దోషమెంతో పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 
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జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 26:9 => దీనిని గొపప్ వెలకు అమిమ్ బీదలకియయ్వచుచ్నే అనిరి. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

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. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 
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తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

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. 

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. 

వచనము 19 

తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని చెపుప్దురు. ఒకడు 

దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

సంఖాయ్కాండము 22:22 => అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత 

అతనికి విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇదద్రు 

అతనితోకూడ నుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:24 => యెహోవా దూత యిరుపర్కక్లను గోడలుగల దార్క్షతోటల సందులో 

నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:25 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీదపడి బిలాము కాలును 

గోడకు అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొటెట్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:26 => యెహోవా దూత ముందు వెళుల్చు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు 

దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా 

సంఖాయ్కాండము 22:27 => గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను 

గనుక బిలాము కోపముమండి తనచేతి కఱఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:30 => అందుకు గాడిద నేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు 

ఎకుక్చు వచిచ్న నీ గాడిదను కానా? నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని బిలాముతో అనగా అతడు 

లేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 22:33 => ఆ గాడిద ననున్ చూచి యీ ముమామ్రు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; 

అది నా యెదుట నుండి తొలగనియెడల నిశచ్యముగా నేనపుప్డే నినున్ చంపి దాని పార్ణమును 

రకిష్ంచియుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱిఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 
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బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:25 => అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను 

వెఱిఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:28 => అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ 

ముమామ్రు కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 
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సంఖాయ్కాండము 22:30 => అందుకు గాడిద నేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు 

ఎకుక్చు వచిచ్న నీ గాడిదను కానా? నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని బిలాముతో అనగా అతడు 

లేదనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

1 రాజులు 13:11 => బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని 

కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో 

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

వచనము 20 

వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ లోకమాలినయ్ములను 

తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి 

మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 
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యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

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. 

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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2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 
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యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

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

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

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

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

వచనము 21 

వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన 

ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా తెలియక యుండుటయే వారికి 

మేలు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 
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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. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 
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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 చెడ డ్దగును. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 
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కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

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

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

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. 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 
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మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 6:1 => ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విసత్రింపవలెనని పాపమందు 

నిలిచియుందుమా? 

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

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

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

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 
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1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

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 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

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

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

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 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

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 

1 తిమోతి 5:11 => యౌవనసుథ్లైన విధవరాండర్ను లెకక్లో చేరచ్వదుద్; 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 
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2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

వచనము 22 

కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన 

సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 
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గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 
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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 6:20 => మీరు పాపమునకు దాసులైయునన్పుప్డు నీతివిషయమై నిరబ్ంధము లేనివారై 

యుంటిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

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 

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 చెడ డ్దగును. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

యిరిమ్యా 23:9 => పర్వకత్లను గూరిచ్నది. యెహోవాను గూరిచ్యు ఆయన పరిశుదధ్మైన మాటలను 

గూరిచ్యు నా గుండె నాలో పగులుచునన్ది, నా యెముకలనిన్యు కదలుచునన్వి, నేను 

మతిత్లిల్నవానివలెను దార్కాష్రసవశుడైన బలాఢుయ్నివలెను ఉనాన్ను. 
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2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

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. 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

కీరత్నలు 119:45 => నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక నడుచుకొందును 

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 
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యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 
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గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

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, 
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వచనము 1 

పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళి ల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 

లూకా 11:26 => వెళి ల్, తనకంటె చెడ డ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడ డ్దగునని చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 
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హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

సంఖాయ్కాండము 24:20 => మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

Page  of 246 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

నిరగ్మకాండము 14:5 => పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజునకు తెలుపబడినపుప్డు ఫరో 

హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా తిర్పప్బడి మనమెందుకీలాగు 

చేసితివిు? మన సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు పోనిచిచ్తివిు అని చెపుప్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:55 => ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. 

ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 

అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 14:43 => అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీయించి యిలుల్ గీయించి దానికి అడుసును 

పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ యింట బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిచ్ దాని 

చూడవలెను. 

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. 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 
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ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

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

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

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

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 34:11 => అయితే పిమమ్ట వారు మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న 

దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను దాసీలుగాను లోపరచుకొనిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 33:18 => నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసినయెడల ఆ పాపమునుబటిట్ 

అతడు మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

Page  of 248 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 

హోషేయ 4:10 => వారు యెహోవాను లక్షయ్పెటుట్ట మానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ 

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:19 => అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు 

రాగా, దానియందు ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని 

నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 
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లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:26 => వెళి ల్, తనకంటె చెడ డ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడ డ్దగునని చెపెప్ను.  

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

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

వయ్రథ్మగునా? 

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

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 
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గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

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. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

వచనము 2 

పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు మీ అపొసత్లుల దావ్రా 

ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ 

మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

సామెతలు 12:28 => నీతిమారగ్మునందు జీవము కలదు దాని తోర్వలో మరణమే లేదు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

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. 

యెహెజేక్లు 2 3 : 1 3 = > అది అపవితుర్రాలాయెననియు , వారిదద్రును ఏకరీతినే 

పర్వరిత్ంచుచునాన్రనియు నాకు తెలిసెను. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 14:4 => వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి 

వెళుల్దమని ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 15:31 => వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు 

నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి 

ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 107:7 => వారొక నివాసపురము చేరునటుల్ చకక్ని తోర్వను ఆయన వారిని నడిపించెను. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 
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మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 

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

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

వచనము 3 

అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల చొపుప్న 

నడుచుకొనుచు, 
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సామెతలు 26:11 => తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరుఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో 

సమానుడు. 

లేవీయకాండము 14:43 => అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీయించి యిలుల్ గీయించి దానికి అడుసును 

పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ యింట బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిచ్ దాని 

చూడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:4 => వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి 

వెళుల్దమని ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

సామెతలు 11:22 => వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

తీతుకు 1:14 => విశావ్స విషయమున సవ్సుథ్లగు నిమితత్ము వారిని కఠినముగా గదిద్ంపుము. 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

వచనము 4 

ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ 

ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు తెలిసికొనవలెను 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

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

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

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

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 
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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 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

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.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 
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యోహాను 20:30 => మరియు అనేకమైన యితర సూచక కిర్యలను యేసు తన శిషుయ్లయెదుట 

చేసెను; అవి యీ గర్ంథమందు వార్యబడి యుండలేదు గాని 

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 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

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

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 
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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. 

వచనము 5 

ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన 

భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా మరతురు. 

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 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

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

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 
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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 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

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 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

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 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 
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సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

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 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

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. 

యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 

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.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 
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కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

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

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

చెపెప్ను.  

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

యోహాను 20:30 => మరియు అనేకమైన యితర సూచక కిర్యలను యేసు తన శిషుయ్లయెదుట 

చేసెను; అవి యీ గర్ంథమందు వార్యబడి యుండలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

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 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 
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రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

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

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

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

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

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 
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పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 6 

ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

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. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 
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సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 29:20 => బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

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 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 
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కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱిఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యిరిమ్యా 17:15 => వారు యెహోవా వాకుక్ ఎకక్డనునన్ది? దాని రానిమమ్ని యనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 12:22 => నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము 

నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 
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మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

లూకా 20:7 => అది ఎకక్డనుండి కలిగినదో మాకు తెలియదని ఆయనకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

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

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

Page  of 268 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

వచనము 7 

అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును జరుగు దినమువరకు 

అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై, అదే వాకయ్మువలన భదర్ము చేయబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండా ల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

పర్సంగి 1:9 => మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవునది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; 

సూరుయ్ని కిర్ంద నూతనమైనదేదియు లేదు. 
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పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 

యిరిమ్యా 5:13 => పర్వకత్లు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు వారిలో లేడనియు, 

తాము చెపిప్నటుల్ తమకు కలుగుననియు చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 17:15 => వారు యెహోవా వాకుక్ ఎకక్డనునన్ది? దాని రానిమమ్ని యనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 12:22 => నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము 

నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:26 => మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 

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

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

సామెతలు 9:12 => నీవు జాఞ్నివైనయెడల నీ జాఞ్నము నీకే లాభకరమగును నీవు 

అపహసించినయెడల దానిని నీవే భరింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 11:3 => ఈ పట ణ్ణములో పాపము యోచించి దురాలోచన చేయువారు వీరే. 
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యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

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 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

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

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

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

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

వచనము 8 

పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము వెయియ్ 

సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

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

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

కీరత్నలు 24:2 => ఆయన సముదర్ములమీద దానికి పునాది వేసెను పర్వాహజలములమీద దాని 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

Page  of 274 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 

కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

సామెతలు 9:18 => అయితే అచచ్ట పేర్తలునాన్రనియు దాని ఇంటికి వెళుల్వారు పాతాళకూపములో 

ఉనాన్రనియు వారికి ఎంతమాతర్మును తెలియలేదు. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యెషయా 5:13 => కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో 

ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.  

ఆమోసు 3:10 => వారు నీతి కిర్యలు చేయ తెలియక తమ నగరులలో బలాతాక్రముచేతను 

దోపుడుచేతను సొముమ్ సమకూరుచ్కొందురు. 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

వచనము 9 

కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు 

గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ పొందవలెనని కోరుచు, 

మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:14 => వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల 

పర్కారము పర్తి పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా 

జాతుల పర్కారము పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

ఆదికాండము 7:17 => ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు 

విసత్రించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆదికాండము 7:18 => జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ 

నీళల్మీద నడిచెను. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:20 => పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక 

పరవ్తములును మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 
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ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండా ల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 
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ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

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. 

వచనము 10 

అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధవ్నితో 

గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, భూమియు 

దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 
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కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

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

గతింపవు. 

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

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

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

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 
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మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 
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సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

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; 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 
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తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 
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రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

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

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

వచనము 11 

ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవునటిట్యు, 

పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

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

తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు.  
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కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

యోబు 10:5 => నీ జీవితకాలము నరుల జీవితకాలము వంటిదా? నీ ఆయుషాక్ల సంవతస్రములు 

నరుల దినములవంటివా? 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

కీరత్నలు 9:7 => యెహోవా శాశవ్తముగా సింహాసనాసీనుడై యునాన్డు. నాయ్యము తీరుచ్టకు 

ఆయన తన సింహాసనమును సాథ్పించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 
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యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెహెజేక్లు 39:8 => ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన 

సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

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 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 
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1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

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

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 
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వచనము 12 

దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు పరిశుదధ్మైన 

పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

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

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 
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యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

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. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 33:11 => మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో 

ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని 

పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి 

వెలుపలికి రాలేదు. 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

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, 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 
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కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళి ల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 13:8 => అయితే వాడు అయాయ్, నేను దానిచుటుట్ తర్వివ్, యెరువు వేయుమటుట్కు ఈ 

సంవతస్రము కూడ ఉండనిముమ్; 

యోహాను 1:7 => అతని మూలముగా అందరు విశవ్సించునటుల్ అతడు ఆ వెలుగునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

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

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 13 

అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ భూమి కొరకును 

కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 
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యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

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

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

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

గతింపవు. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

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. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 
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2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 97:5 => యెహోవా సనిన్ధిని సరవ్లోకనాధుని సనిన్ధిని పరవ్తములు మైనమువలె 

కరగుచునన్వి.  

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

ఆమోసు 9:13 => రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము 

చలుల్వారి వెంటనే దార్క్షపండుల్ తొర్కుక్వారు వతుత్రు; పరవ్తములనుండి మధురమైన దార్కాష్రసము 

సర్వించును, కొండలనిన్ రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

యోబు 40:6 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 13:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును 

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  
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యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 
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ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

మీకా 1:4 => ఆయన నడువగా అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగిపోవును, లోయలు 

విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 

నహూము 2:6 => నదులదగగ్ర నునన్ గుమమ్ములు తెరువబడుచునన్వి, నగరు పడిపోవుచునన్ది. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 
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మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

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. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

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 14 
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పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, ఆయన దృషిట్కి 

నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

కీరత్నలు 75:3 => భూమియు దాని నివాసులందరును లయమగునపుప్డు నేనే దాని సత్ంభములను 

నిలుపుదును.(సెలా.) 

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

మరచిపోవునుగదా 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  
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కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

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

ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

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

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

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 

Page  of 303 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

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

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 1 1 : 1 0 = > లేతవయసుస్ను నడిపార్యమును గతించిపోవునవి గనుక 

నీహృదయములోనుండి వాయ్కులమును తొలగించుకొనుము , నీ దేహమును చెరుపుదాని 

తొలగించుకొనుము. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 
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నహూము 2:6 => నదులదగగ్ర నునన్ గుమమ్ములు తెరువబడుచునన్వి, నగరు పడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

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

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

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, 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

వచనము 15 

మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. ఆలాగు మన పిర్య 

సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు వార్సియునాన్డు. 

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

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

యెషయా 2:1 => యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడైన 

యెషయాకు దరశ్నమువలన కలిగిన దేవోకిత్ 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

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

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 
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యెషయా 2:9 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు కాబటిట్ వారిని 

క్షమింపకుము. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

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. 

యెషయా 2:13 => ఔనన్తయ్ము కలిగి అతిశయించు లెబానోను దేవదారు వృక్షములకనిన్టికిని 

బాషాను సిందూర వృక్షములకనిన్టికిని 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

యెషయా 2:15 => ఉనన్తమైన పర్తిగోపురమునకును బురుజులుగల పర్తి కోటకును 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

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

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  
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యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

యెషయా 64:3 => జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన కిర్యలు నీవు చేయగా అనయ్జనులు నీ 

సనిన్ధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు తతత్రిలుల్నుగాక.  

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.  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 
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యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

మీకా 1:4 => ఆయన నడువగా అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగిపోవును, లోయలు 

విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

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

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 
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మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

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 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

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

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

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

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 
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పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

వచనము 16 

వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో కొనిన్సంగతులు 

గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న లేఖనములను 

అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 119:89 => (లామెద ) యెహోవా, నీ వాకయ్ము ఆకాశమందు నితయ్ము నిలకడగా నునన్ది. 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 
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యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 51:16 => నేను ఆకాశములను సాథ్పించునటుల్ను భూమి పునాదులను వేయునటుల్ను 

నాజనము నీవేయని సీయోనుతో చెపుప్నటుల్ను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి నా చేతినీడలో నినున్ 

కపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 
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గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

హెబీర్యులకు 2:5 => మనము మాటలాడుచునన్ ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు 

లోపరచలేదు. 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

వచనము 17 

పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక మీరు నీతివిరోధుల 

తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ కాచుకొనియుండుడి. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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. 
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2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

మతత్యి 24:26 => కాబటిట్ ఎవరైనను ఇదిగో అరణయ్ములో ఉనాన్డని మీతో చెపిప్నను వెళల్కుడి 

ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉనాన్డని చెపిప్నను నమమ్కుడి 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:17 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను, అనగా ఆయన నీకు 

నియమించిన శాసనములను కటట్డలను జాగర్తత్గా ఆచరింపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

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

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

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

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

Page  of 318 325



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 !"#

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

వచనము 18 

మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ 

పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:31 => యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును 

పేరుపెటిట్ పిలిచి విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను 

పనిచేయుటకును, 
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నిరగ్మకాండము 35:35 => చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ 

పనియైనను చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ 

ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

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

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 
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దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 
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సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యిరిమ్యా 50:20 => ఆ కాలమున ఆ నాటికి ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది 

కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను క్షమించెదను 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళి ల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 
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రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

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

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

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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2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు.
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